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Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „Eeriku alajaama piirkonna 

elektrivarustuse rekonstruktsioon“. Antud töö eesmärk oli koostada rikete vähendamise 

projektlahendus, millega analüüsitakse ja antakse ülevaade projekteerimise põhilistest 

etappidest ja protsesside kulgemisest, samas lahendatakse ka põhiprojekt. 

 

Töö on ülesehitatud kolmeosalisena. Esimeses peatükis on kirjeldatud antud olukorda 

ja teostatud lähteülesande analüüs.  

 

Teises peatükis on kirjeldatud Eeriku alajaama kolmanda fiidri projekteerimise etappe 

ja projekti struktuuri. Selgitatud on projekteerimise üldiseid põhimõtteid ja 

probleemkohti.  Töös on välja toodud olulisemad punktid elektrivõrgu projekteerimist 

reguleerivatest seadustest ja standarditest. 

 

Näidislahendusena on töö kolmandas osas koostatud Eeriku alajaama kolmanda fiidri 

põhiprojekt. Põhiprojektis on lahendatud Eeriku alajaamapiirkonna kolmanda fiidri 

rikete vähendamine, kaitsmete rakendumine ja pingeprobleemid.  

Märksõnad: projekteerimine, rekonstrueerimine, alajaam, keskpinge, madalpinge, 

maakaablid 
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process and the process itself solving at the same time the basic design within the 

presented thesis.       

The thesis is presented in three parts. Part 1 includes the description of the current situation 

and the analysis of the Terms of Reference.   

 

Part 2 includes the stage by stage setup of the design process of the 3rd feeder of Eeriku 

substation. The basic principles and problematic issues of the design are described. The 
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1 LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

 

AJ ˗ alajaam; 
F-1 ˗ fiidri (liini) tähis koos numbriga; 
HEKA ˗ Harju Elekter AS komplektalajaam; 
EX ˗ töös kasutatud rippkeerdkaabli märgi tähis; 
AS ˗ keskpinge paljasjuhtme mark; 
AXPK ˗ töös kasutatud madalpinge maakaabli margi tähis; 
AXAL-
TT 

˗ töös kasutatud keskpinge maakaabli margi tähis; 

A-25 ˗ demonteeritava paljasjuhtmelise 25 mm2 madalpinge õhuliini tähis; 
LK ˗ liitumiskilp; 
EVS ˗ Eesti Standardikeskus; 
MP ˗ madalpinge; 
JS ˗ jaotusseade; 
EPP ˗ Elektrilevi partnerite portaal;  
PEN ˗ maandatud juht, mis toimib madalpingevõrgus üheaegselt nii kaitse- kui ka 

neutraaljuhina; 
IEC ˗ (International Electrotechnical Commission) Rahvusvaheline Elektrotehnika 

komisjon; 
L   ˗ vertikaalmaanduri pikkus, m; 
Ø ˗ Vertikaalmaanduri läbimõõt, mm; 
VM ˗ metallkorpusega välisteenindusega komplektalajaam; 
Ik

(1) 
˗ ühefaasiline lühisvool, A; 

Ik
(3) 

˗ kolmefaasiline lühisvool, A; 
In ˗ seadme nimivool, A; 
Um ˗ suurim lubatav kestevpinge; 
Sn ˗ trafo näivvõimsus, V·A; 
Rm ˗ vajalik maanduspaigaldise maandustakistus, Ω; 
U∆ ˗ protsentuaalne liini pingekadu, %; 
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2 SISSEJUHATUS 

Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse 

rekonstruktsioon“. Antud töö eesmärgiks oli anda ülevaade projekteerimise põhilistest 

etappidest ja protsesside kulgemisest, projekteerimisega lahendatavatest probleemidest ja 

ajaplaneerimise võimalustest. Töö on üles ehitatud kolmes osas. Esimeses peatükis on 

kirjeldatud antud olukorda ja teostatud lähteülesande analüüs. Teises peatükis on kirjeldatud 

Eeriku alajaama kolmanda fiidri projekteerimise etapilist ülesehitust. Näidislahendusena on 

lõputöö teises pooles lahendatud Eeriku alajaama kolmanda fiidri põhiprojekt. 

Projekteerimis etapid on toodud vastavalt protsessi ajalisele kulgemisele. 

Lahendatud on Eeriku alajaama kolmanda fiidri (Fiider 3) rikete vähendamine Vastse-

Kuuste vallas Põlvamaal. Eeriku alajaama 3. fiidri paljasõhuliin demonteeritakse osaliselt ja 

alles jääv osa rekonstrueeritakse. Eeriku alajaama fiidri toiteks ehitatakse uus 10/0,4 kV 

komplektalajaam ja toide taastatakse rekonstrueeritava liini 0,4 kV maakaabliga. Projekti 

mahus paigaldatakse uus 10/0,4 kV komplektalajaam, keskpinge maakaabeliin, madalpinge 

maa- ja õhukaabelliin, liitumiskilbid.  

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne nr 

22344 (LISA 1), kohaliku omavalitsuse projekteerimistingimused (Lisa 2) ja teiste asjast 

huvitatud organisatsioonide projekteerimistingimused (Lisa 3). 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Eesti Vabariigi Ehitusseadus, Elektriohutusseadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised 

kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid.  

2. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad 

dokumendid. 

3. EVS843:2003 Linnatänavad. 

4. EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest. 
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5. EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest. 

6. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-

444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. 

7. EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud. 

8. EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid. 

9. EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 

1: Üldnõuded. 

10. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded. 

Projekti koostamisel on kasutatud geodeetilist alusplaani Kirjanurk OÜ alusplaan, töö nr. 

285G , 16.05.2015.a. 

Töö koostamisel on kasutatud Microsoft Office Word tekstiredaktorit, Microsoft Office 

Excel tabelarvutusprogrammi, AutoCad joonestusprogrammi, Lühisvoolud 3.5.2 

arvutusprogramm ja Eesti Energia Xpower Webmap kaardirakendusprogrammi. 

Andmete alusel on teostatud seadmete ja materjalide valik. Projekti koosseisu kuuluvad 

seletuskiri, andmetabelid, asendiplaanid, vajalikud elektriskeemid, mastijoonised ja 

ristumisjoonised Ahja jõega.  
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3 OBJEKTI ÜLDISELOOMUSTUS 

3.1 Projekteeritava objekti iseloomustus ja asukoht  

Projekteeritud objektiks oli Eeriku alajaama piirkonna fiider number kolm Vastse-Kuuste 

vallas Põlvamaal. Õhuliinist toideti elektrienergiaga Ahja jõe äärseid elamuid. Kolmanda 

fiidri õhuliini aastane kogutarbimine oli vaid 1500 kW·h. Elektrilevi OÜ andmebaasi 

andmete põhjal oli lühisvool antud õhuliini lõpus 62 A ja pingekadu 35 %. Alajaama 

kolmanda fiidri pikkuseks oli 1209 m ning tegemist oli paljasõhuliini rajatisega. Eeriku 

alajama piirkond jagunes kolmeks fiidriks.  Eeriku alajaama toitel oli projekteerimise hetkel 

kümme tarbijat, neist viis kolmanda fiidri elektrivõrgu toitel. Neist viiest kolmel 

tarbimispunktil oli 2014 aasta tarbimine 0 kW·h.  

Olemasoleval fiidril esinesid sageli riketest põhjustatud katkestused. Madalpinge võrgus on 

tavalisemateks rikete põhjusteks, mille tagajärjel üldjuhul toimub kaitse rakendumine:1) 

juhtme rikked, 2) liinikoridoris toimuvad rikked ja 3) alajaama rikked. Antud töö raames 

olid kaitsme rakendumise peamisteks põhjusteks õhuliinile langevad oksad ja puud, kuna 

suurem osa liinist kulgeb metsa- ja võsamaa-alal. Kolme esimese tarbimispunktini 

jõudmiseks oli vaja rekonstrueerida ligikaudu 800 m kolmanda fiidri õhuliini ja asendada 

ligi 70 % mastidest. Kui õhuliini rekonstrueerimismahud on samased uue õhuliini ehitusega, 

on otstarbekam ehitada selle asemel uus maakaabelliin. Antud juhul oli siiski kasulikum 

leida uus õhuliinide lahendus alajaama ehitamisega koormuskeskmesse. 

Olemasolevate õhuliinide rekonstrueerimisel tuleb arvestada tulevikus prognoositavate 

korrashoiu ja hooldustööde maksumusega. Varasema pika õhuliini rekonstrueerimisel on 

oluline esmalt kaaluda maakaabellahendust. Elektrilevi juhendist tuleneb nõue, et kui 30 % 

raudbetoon mastidest on kasutatavad, tuleb neile paigaldada rippkeerdkaabel. Eelnevalt 

kirjeldatud nõue on aluseks põhiprojektis väljatöötatud tehnilisele lahendusele, millega 

rekonstrueeritakse õhuliin ja maakaabel. Samas oli lisakriteeriumiks Ahja jõega ristumise 

kohad, mille järgi olemasolevatel õhuliinidel õhukaabli asendamine jõega ristumistel on 

mitmeid kordi odavam, kui teostada jõe alune kaablipaigaldus puurimismeetodil.  
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4 PROJEKTEERMISE ETAPID 

4.1 Projekteerimisülesanne  

Elektrilevi partnerite portaal (EPP) on veebipõhine Elektrilevi ja partnerite tööde tellimuste 

keskkond. Portaalis registreeritakse kogu tellimuse kulg ja suhtlus. Portaal on mugavaks 

töövahendiks protsesside ja suhtluse efektiivsemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks. 

Projekteerimise käigus tuleb projekteerijal iga protsessi etapp registreerida.  

Elektrilevi projektijuht teostab EPP portaalis tellimuse, mis suunatakse lepingupartnerile. 

Tellimuses peab olema kajastatud töö iseloom, projekteerimisülesanne ja lähteülesande 

plaanid.  

Projekteerimisülesanne on koostatud Elektrilevi OÜ võrguplaneerimise osakonna poolt. 

Projekteerimisülesandes sisalduvateks põhilisemateks parameetriteks on objekti nimetus, 

objekti aadress, alajaama piirkond, tehnilise lahenduse lähteandmed, eeldatavad tööde 

mahud ning lisaskeemid ja lähteülesande plaanid. Projekteerimisülesande näidis on esitatud 

lisas 1. Lähteülesande plaanid peavad olema koostatud nii redigeeritavas (*.dwg) kui ka 

mitte redigeeritavas (*.pdf) formaadis. 

Elektripaigaldise projekt peab olema koostatud mahus, mis vastab täpselt projekteerimise 

lähteülesandele, võimaldab hinnata tööde mahtu ja maksumust, ehitada ja teostada 

järelevalvet ning ehitist vajadusel hiljem kontrollida [2]. 

Projekteerija peab tutvuma lähteülesandega ning kontrollima Xpower Webmap andmebaasist 

lähteandmete õigsust ja tehnilise lahenduse võimalusi. Vajadusel teostab projekteerija 

kontrollarvutused. 

Projekti tehnilise lahenduse lõplikuks valikuks on vajalik tutvuda objektiga kohapeal. 

Kohapealne olukord pildistatakse üles, vältimaks hilisema järelkontrolli vajadusel 

täiendavaid ja sealjuures ajakulukaid objektile sõitmisi. Tavapäraseks praktikaks on 

objektiga eelnev tutvumine Google Maps kaardirakenduse abil. 
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Antud projekti raames tuli arvestada projekteerimisülesandes viidatud perspektiivsete 

lahendustega. Elektrilevi OÜ arengukavas oli ette nähtud demonteerida Vaheri – Saesaare 

10 kV haruliin ja perspektiivis viia Eeriku ja Krõlli alajaama piirkonnad uue alajaama toitele.  

4.2 Projekteerimistingimuste taotlemine 

Vastavalt Ehitusseadustikule tuleb uutele rajatistele taotleda projekteerimistingimused. 

Projekteerimistingimused ei ole nõutavad liini ja elektripaigaldise ehitamiseks, kui nende 

ehitamise näeb ette detailplaneering[2]. 

Antud projektile taotleti projekteerimistingimused kohalikust omavalitsusest ja  

Keskkonnaametist. Projekteerijale Keskkonnaamet projekteerimistingimusi ise ei väljasta, 

ainult annab nõusoleku projekteerimistingimuste väljastamiseks kohalikule omavalitsusele. 

Praktika on näidanud, et protsessi kiirendamiseks on kasulikum ise teha taotlus 

Keskkonnaametile ja seejärel edastada vastus omavalitsusele. Projekteerimistingimuste 

taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. 

Projekteerimistingimuste vorminõudeid reguleerib Majandus- ja taristuministri määrus nr 

84, millega on seatud taotlusele ühesed nõudmised ja vormi lahendus. Antud vorm on ära 

toodud lisas 2. 

Lisas 3 on esitatud Vastse-Kuuste Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused. 

Projekteerimistingimustega määrab kohalik omavalitsus ehitusprojekti koostamiseks 

järgmised tingimused: 1) vajalikud andmed maa kohta, 2) olemasolevad projektid, millega 

tuleb arvestada, 3) nõuded projekteerimiseks, sealhulgas nõuded projekti koosseisu, 

vormistamise, kooskõlastamise ja esitamise kohta. 

4.3 Eskiislahendus  

EPP portaalis põhiprojekti tellimuse juurde lisatakse Elektrilevi poolt lähteülesande joonise 

redigeeritav *.dxf formaadis joonis. Joonisel peavad olema antud projekti olemasolevad ja 

projekteeritavad elektrivõrgud. Eskiislahenduse koostamiseks kasutatakse AutoCAD 

joonestusprogrammi. Selles etapis koostatakse asendiplaaniline tehniline lahendus.  
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Antud etapis teavitatakse kinnistu omanikke projekteerimisvajadusest. Kinnistu omanikuga 

räägitakse kohapeal läbi trassi kulgemine ja trassi rajamise võimalused. Selgitatakse 

kinnistule seatavaid kitsendusi, mis tulenevad elektrivõrgu rajamisest. 

4.4 Maaomanikega eelkokkulepete sõlmimine 

Maaomanikuga sõlmitakse eelkokkulepped, selleks lisatakse eskiisi staadiumis asendiplaan 

Elektrilevi OÜ kooskõlastusblanketile (Lisa 5). Kooskõlastusblanketil täidetakse kinnistu 

strateegilised andmed: katastriüksuse tunnus, kinnistu registriosa number, lähiaadress, 

kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed. Kooskõlastusblanketil selgitatakse, millistel 

tingimustel isiklik kasutusõigus seatakse.  

Maaomanike andmed saadakse portaalist e-kinnisturaamat, kust on võimalik saada kinnistu 

andmete väljavõtet. Kinnistu kohta on võimalik kiiresti ja lihtsalt kontrollida üldandmeid, 

pindala, omanikku, piiranguid ja koormatisi. Eraisik saab teostada üksikpäringu kuid 

arvukamate andmepäringute puhul on kasulikum sõlmida e-kinnistusraamatu kasutamise 

leping [3].  

Kooskõlastusblanketile kirjutatakse lisaks eritingimused ja maaomaniku lisatingimused. 

Ehituslikud eritingimused kirjutatakse kooskõlastustabelisse eraldi lahtrisse. Muud 

tingimused esitatakse maateenuste spetsialistile eelnevaks kooskõlastamiseks. 

4.4.1  Elektripaigaldise kaitsevöönd 

Maaomanikule on kohustuslik selgitada elektrivõrgu kaitsevööndite ulatust kui ka 

kaitsevööndist tulenevaid kitsendusi. Elektrivõrgurajatise kaitsevööndi all mõistetakse maa-

ala ja õhuruumi, mida piiravad mõttelised vertikaaltasandid. [4]. 

Elektripaigaldise kaitsevöönd [4]:  

1. Kuni 1 kV pingega õhuliinide korral 2 meetrit mõlemale poole kaabliteljest. 

2. 0,4 kV ja 10 kV kaabeliinide korral 1 meeter mõlemale poole kaabliteljest. 

3. 10 kV paljasõhuliini korral 10 meetrit mõlemale poole õhuliiniteljest, isoleeritud 

õhukaabli korral 3 m. 
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4. Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele 

piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest. 

5. Õhuliini mastitõmmitsa või -toe, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit, puhul 

on mastitõmmitsa või -toe kaitsevöönd 1 meeter selle projektsioonist maapinnal. 

Elektrilevi kaitsevööndis tegevuse korraldamiseks peab taotlema elektrivõrgu omanikult loa. 

põhilisemad kaitsevööndis keelatud tegevused on ehitamine, jäätmete ladustamine, tule 

tegemine, puude langetamine ja istutamine. Õhuliini kaitsevööndis ei tohi liigelda 

liiklusvahenditega, mille kõrgus ületab 4,5 meetrit. Maakaabelliini kaitsevööndis tuleb 

arvestada, et kaevetöödel ei tohi loata kaevata sügavamale kui 0,3 meetrit. 

Kõrgepingepaigaldise õhuliini korral peab arvestama, et  õhuliini alla ei tohi rajada traataeda 

ja loomade joogikohti. Võrguvaldajal on õigus teostada kaitsevööndis elektripaigaldise 

käitu, teha vajalikke elektripaigaldise remonttöid, teostada korrashoiutöid ning paigaldada 

tähiseid [5]. 

4.4.2 Kooskõlastamine  

Kooskõlastusplaanid saadetakse esimesel võimalusel e-kirjaga maaomanikule. Kirjale 

lisatakse lühikirjeldus tehtavatest töödest ja palutakse nõustumisel plaan digiallkirjastada. 

Kui inimesel puudub võimalus digiallkirjastamiseks, leitakse võimalus kohtuda või 

saadetakse kooskõlastusplaanid posti teel. Õhuliini rekonstrueerimise puhul teavitatakse 

kinnistu omanikku õhuliini remonditöödest ja vajadusel kooskõlastatakse ehitustööde 

teostamise aeg. Demontaaži korral teavitatakse maaomanikku elektrivõrgu likvideerimisest.  

Lihtkirjalikud kokkulepped sõlmitakse juhul, kui tegemist on jätkuvalt riigiomandis oleva 

kinnistuga. Projekteerija kooskõlastab lahenduse kohaliku omavalitsusega ja maateenuste 

spetsialist esitab taotluse maavalitsusele lihtkirjalikuks kokkuleppeks.  

Kui maaomanikuga eelkokkulepet ei saavutata, pakub projekteerija Elektrilevi OÜ 

projektijuhi ja planeerijaga välja uue tehnilise lahenduse. Selleks edastatakse Elektrilevile 

kirjalikult projekteerimisülesande muutmise vajadus, selgitatakse välja muudatuste ulatus ja 

väljastatakse muudetud projekteerimisülesanne. Kui projekteerimisülesanne muutub suurel 

määral, on vaja pöörduda protsessi esimeste etappide juurde tagasi.  
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4.5  Geodeetilise alusplaani tellimine  

Kui projekteerijal on maaomanikega eelkokkulepped elektrivõrgu projekteerimiseks 

sõlmitud, tellitakse geodeetiline alusplaan. Antud projekti raames alajaama ja kaabelliini 

osas määrati tellimusplaanil mõõdistuspiirkond, õhuliini rekonstrueerimise osas mõõdistati 

mastide asukohad ja kahe meetri laiune trassikoridor ning ristmeväljadel masti kõrgused. 

Demontaaži osas kasutatakse Elektrilevi kaardirakenduse Xpower Webmap väljundfaili 

formaadis dxf. Joonisel 1 on näidatud plaan, mille alusel telliti geodeetiline alusplaan.  

 

Joonis 1. Geodeetilise alusplaani tellimusplaan 

Geodeetilise alusplaanile esitatavaid nõudeid reguleerib Majandus- ja taristuministri määrus 

nr 34. Geodeetilise alusplaani koostas Kirjanurk OÜ (Geodeetiline alusplaan, töö nr. 285G, 

16.05.2015.a). Ajaliselt tuleb arvestada, et geodeetilise alusplaani mõõdistamiseks, 
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vormistamiseks ja kooskõlastamiseks kulub ligikaudu kaks nädalat kuni üks kuu. Alusplaani 

teostamise kiirus sõltub sesoonsusest ja mõõdistuse mahust. Joonisel 2 on toodud välja 

fragment geodeetilisest alusplaanist.  

 

Joonis 2. Geodeetiline alusplaan 

4.6 Maalepingute tellimuse koostamine 

Projekteerija vormistab Elektrilevi OÜ EPP-s (Elektrilevi partnerite portaal) projektile 

alatellimuse maateenuste spetsialistile. Tellimusele tuleb lisada asendiplaanid ja isikliku 

kasutusõigusega koormatavate alade plaanid (Lisa 4). Elektrilevi OÜ maateenuste spetsialist 

sõlmib notariaalsed kasutusõiguse lepingud. Elektrilevi sõlmib kinnistuomanikega 

notariaalsed lepingud, mille seaduslik alus tuleneb Asjaõigusseadusest § 641 [6].  

Isiklik kasutusõigus seatakse ainult uutele elektrivõrgurajatistele. Õhuliini 

rekonstrueerimisel, näiteks paljasõhuliini asendamisel õhukaabliga, rakendatakse seadusest 

tulenevat talumiskohustust. Juhul, kui rekonstrueerimise käigus muutuvad ehitise gabariidid, 

on vajalik sõlmida täiendav kokkulepe talumiskohustuseks. 
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Sundvaldus seatakse juhul, kui notariaalset lepingut ei ole võimalik sõlmida: maaomanikuga 

ei saavutata kokkulepet või omaniku enda soovil. Sundvaldust seatakse juhul, kui 

maaomanik põhjendamatult keeldub ja puudub alternatiivne võimalus elektrivõrgu 

ehitamiseks.  Sundvalduse seadmine maaomaniku soovil toimub näiteks sellisel juhul, kui 

maaomanik viibib välismaal või kinnistu omandisuhted ei ole veel paigas (pärimine). 

Sundvalduse seadmist reguleerib Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 461 kuni § 463 

[7]. 

Elektrilevi OÜ esindaja esitab taotluse kohalikule omavalitsusele sundvalduse seadmiseks. 

Sundvalduse seadmine on pigem erandiks, kuna protsess on ajamahukas. 

4.7 Projekti komplekteerimine 

Enamik Elektrilevi OÜ poolt tellitavatest projektidest, mida tellitakse partnerilt liitumis- ja 

investeeringuobjektide lahendamiseks, tellitakse põhiprojekti staadiumis [2].  

Põhiprojekti koosseis peab sisaldama järgmisi osi [2]:  

1. Seletuskiri – esitatakse projekteeritud objekti üldiseloomustus, tuuakse tehnilised 

näitajad, antakse juhised montaažiks, käsitletakse eraldi keerulisemaid sõlmi ja 

lahendusi (Lisa 7). 

2. Lähteülesanne – Elektrilevi OÜ poolt väljastatud tellimus (Lisa 1). 

3. Kooskõlastuste koondtabel – kooskõlastuste koondtabel sisaldab kinnistu andmeid, 

maaomanike andmeid ja kooskõlastusi. Märkuste lahtrisse lisatakse vajadusel 

kooskõlastuste eritingimused. Kooskõlastuste tabelis näidatakse antud projekti 

kooskõlastuste originaaldokumentide säilitamise koht. 

4. Spetsifikatsioon – kajastatakse kõiki ehituseks vajalikke materjale ja seadmeid koos 

nende tehniliste parameetritega ning ainult vajadusel ka tootjate ja tüüpidega (Lisa 

7.1). 

5. Töö mahtude tabel – vastavalt Elektrilevi OÜ vormile V178 (Lisa 7.2).  

6. Projekti plaanid ja skeemid – asendiplaaniline lahendus, 0,4 kV ja 10 kV 

elektriskeemid, normaalskeemi parandused, vajadusel katete taastamise plaanid, 

vajadusel eriprojektid (ventilatsioon, üldehitus jms) (Lisa 8). 

7. Muud projekti dokumendid. 
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8. Vajadusel ehitusluba. 

Projektis peavad olema välja toodud ohutuse tagamise viisid ja seda vajalike meetmete 

kirjeldamine koos nende põhjendamisega [2]. 

Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes projektlahendusega muudatusi, tuleb need 

muudatused enne teostamist kooskõlastada nii projekteerija kui ka Elektrilevi ehituse 

projektijuhiga ning muudatusi puudutavad projekti dokumendid tuleb vastavalt korrigeerida 

[2]. 

Põhiprojektiga määratakse projekteeritavate liinide ja seadmete täpne paiknemine,  antakse 

ülevaade kõigist tehnilised parameetritest, kasutatavate  seadmete ja materjalide loetelud 

ning tehtavate tööde mahud. Samas lahendatakse projektis demonteeritavate ja 

rekonstrueeritavate liinilõigud. Õhuliinide demonteerimisel rõhutada mastide süvendite 

tagasitäite vajadust ja määrata täitematerjali (kruus, liiv, täitepinnas) maht [2]. 

Põhiprojekt peab[2]: 

1) moodustama ühtse terviku, olema üheselt mõistetav, mitte olema vastuoluline ning 

2) kirjeldama piisava detailsusega projekteeritavaid rajatisi; 

3) kõikide lahenduste puhul sisaldama täpsustavaid jooniseid või viiteid mahus, mis 

määravad üheselt mõistetavalt, kuidas antud elektripaigaldist ehitada; 

4) kajastama kõiki projekti erinõudeid (metsa/võsa raie ja selle ladustamine, 

maaomanike poolt esitatud nõuded jms); 

5) tagama, et projekteeritavale rajatisele oleks ehitamiseks ja käitlemiseks tagatud 

ligipääs; 

6) tagama, et võrgu rekonstrueerimise korral oleks lahendatud ka tarbija ühendus 

liitumiskilbist tarbimiskohani; 

7) kajastama vajalikke insenertehnilisi arvutusi ja neile tuginedes tagama, et 

projekteeritud võrk vastaks kõikidele kehtestatud normidele;  

8) mitte sisaldama trüki- ja muid hooletusvigu; 

9) arvestama kultuurimälestiste ja muinsuskaitsealadega seotud piirangute 

(kaitsevöönd, kitsendused) ja nõuetega ning omama kultuurimälestise ohustamise 

korral Muinsuskaitseameti luba; 
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10) arvestama loodus-/muinsuskaitse ja Natura2000 alade nõuete ja tingimustega, viies 

vajadusel läbi keskkonnamõjude hindamise; 

11) võimalusel eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi ja vältima liigset 

keskkonnakahju tekitamist;  

12) sisaldama üldiseid märkusi ja viited ning juhiseid montaažiks; 

13) tagama, et elektripaigaldiste poolt tekitatav müra ei ületaks lubatud piirnorme; 

14) kajastama muud projektiga otseselt seotud infot, mille vajadus ja kuuluvus projekti 

juurde on ilmselge. 

4.8 Tehnovõrgu valdajatega kooskõlastamine 

Põhiprojekti peab kooskõlastama kõigi asjast huvitatud ja olemasolevate trasside 

valdajatega. Antud projekt kooskõlastati AS Eesti Telekomiga, Keskkonnaametiga ja 

Elektrilevi OÜ-ga. 

4.9 Ehitusluba 

Projekteerimistingimuste taotluses on kohalik omavalitsus määranud ehitusloa taotlemise 

tingimuse. Projekti üleandmise hetkel jõustus uus Ehitusseadustik, mille kohaselt ei ole alla 

35 kV jaotusvõrgu ehituseks ja rekonstrueerimiseks vajalik taotleda ehitusluba [5].  
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5 TEHNILINE LAHENDUS 

5.1 Üldised näitajad 

Lahendatud on Eeriku alajaama kolmanda fiidri rikete vähendamine Vastse-Kuuste vallas 

Põlvamaal. Eeriku alajaama kolmanda fiidri paljasõhuliin demonteeritakse osaliselt ja alles 

jääv osa rekonstrueeritakse. Eeriku alajaama fiidri toiteks ehitatakse uus 10/0,4 kV 

komplektalajaam ja toide taastatakse rekonstrueeritava 0,4 kV maakaabelliiniga. Projekti 

raames paigaldatakse uus 10/0,4 kV komplektalajaam, keskpinge maakaabeliin, madalpinge 

maa- ja õhukaabelliin ja uued liitumiskilbid.  

Tabel 1. Elektrivõrgu tehnilised näitajad 

Materjali nimetus Mark, tüüp Kogus Ühik 

Projekteeritud 10/0,4kV komplektalajaam HEKA1VM250 1 tk 
Projekteeritud 10 kV maakaabeliin  3×25Al+16Cu24kV 5 m 
Projekteeritud 0,4 kV maakaabeliin AXPK4×120 329 m 
Projekteeritud 0,4 kV maakaabeliin  AXPK4×50 235 m 
Projekteeritud 0,4 kV maakaabeliin AXPK4×25 5 m 
Rekonstrueeritud 0,4 kV õhukaabeliin  EX4×70 567 m 
Rekonstrueeritud 0,4 kV õhukaabeliin EX4×25 59 m 
Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp 1-kohaline, mastile  1 tk 
Demonteeritav 0,4kV õhuliin  A-2×25 842 m 

5.2 Alajaam 

5.2.1 10/0,4 kV alajaam 

Komplektalajaamad on tüüpkatsetatud tehase komplektalajaamad, mida on väga lihtne 

paigaldada. Komplektalajaamad sobivad paigaldamiseks kaabelliini võrgulahenduse korral. 

Komplektalajaama eeliseks on lihtsad tööpõhimõtted ja kiire paigaldus, mis vähendab 

käidusektori tööd [8].  

Reeglina kasutatakse metallkesta, betoonkesta kasutatakse kohaliku omavalitsuse ja/või 

kinnistuomaniku põhjendatud nõudel ja juhul, kui on vajalik kõrgendatud tuleohutus. 

Metallkestaga alajaamad on valmistatud 2,0 mm paksusest kuumtsingitud lehtmetallist, mis 

kaetakse UV-kindla pulbervärviga tellija valitud toonis. Metallalajaam on välja töötatud 
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eeldusel, et korpus ja kaablikelder on valmis koostatuna koos seadmetega tõstetav. 

Betoonkestaga alajaamad on valmistatud ainult eritellimusel ning viimistletakse vastavalt 

tellija soovile (graniitkild, tellispind, vormipind, värvitud pind, lihvitud pind, 

puiduimitatsioon, metallvõrk, laudvooder vms) [8]. 

Harju Elekter pakub erineva nimivõimsusega alajaama tüüpkesti (joonis 3). 

Komplektalajaama valikul lähtusime nimivõisusest ja Elektrilevi OÜ võrguhalduse 

investeeringute põhimõtetest [9].  

 

Joonis 3. Komplektalajaam HEKA1 VM 250 [8] 

Madalpingeseadmes kasutatakse fiidrite kaitseseadmetena sulavkaitse-koormuslahklüliteid. 

Võimalik on paigaldada ka reguleeritavaid kaitselüliteid, seda juhul kui sularid ei taga lühise 

korral õigeaegset rakendumist. Madalpinge jaotusseadme skeemil on vaja täpsustada 

bilansiarvesti ja/või kontsentraatori paigaldamise vajadus. Kasutatavate sulavkaitse-

koormuslahklülitite maksimaalsed nimivoolud on järgmised: 160, 400 ja 630 A. Suurema 

nimivoolu juures, kui 630 A kasutatakse kaitselülitit. Kasutatavate sularite nimivoolud on 

järgmised: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 ja 630 A. 

Kaitselülitid ja sulavkaitsmed peavad vastama standardile EVS-EN 60947 ja EVS-HD 

60269 [10]. 

5.2.2 10/0,4 kV alajaama tehniline lahendus 

Lähteülesandega oli Elektrilevi poolt määratud kasutada projektis HEKA 1VM 250 

komplektalajaama kuna tegemist on läbijooksu alajaamaga. Projekteerimisülesandes oli juba 

arvestatud perspektiivse keskpinge võrgu ümberehitusega. Projekteeritud alajaama 

tähistame Nr 6521. Antud alajaama tüüpskeem on esitatud lisades (Lisa 8.6). 
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Alajaama kohaletoimetamine ja montaaž tuleb teostada vastavalt seadmetega kaasas 

olevatele transpordi- ja vundamendijuhenditele. Alajaama paigalduseks tuleb orgaanilise 

sisaldusega pinnas alajaama alt eemaldada kuni 1 m sügavuseni või mineraalse pinnaseni. 

Alajaama alune tuleb täita tihendatud mineraalse pinnasega. Vundamendi põhja tuleb rajada 

0,15–0,3 m paksune tihendatud killustikalus. Killustikaluse peale rajada 0,05 m paksune 

liivapadi. Tagasitäide vundamendi ümber tuleb teha mineraalse mittekülmakerkelise 

pinnasega ning tihendada. Kaablite sisseviigud tuleb kaitsta kahe meetri ulatuses 

kaablikaitsetoruga. Alajaama ümber tuleb paigaldada 0,6 m ulatuses kõnniteeplaadid 

(0,6×0,6 m). Vundamendi ümber tekitatakse 20° kallak, mis juhib vee alajaamast eemale. 

Komplektalajaama paigaldusjoonis koos maandusskeemiga on lisas 8.08 [10].  

Projekteeritud madalpingeseadmesse paigaldati jadavinnak kaitselüliti In=400 A 

nimivooluga ja sulavkaitsmetega 40 A. Projekteeritud komplektalajaama madalpinge 

jaotusseadmesse on võimalik paigaldada maksimaalselt neli jadavinnaklülitit nimivooluga 

In=400 A ja kaheksa nimivooluga In=160 A. Jadavinnak kaitselüliti valikul sai määravaks 

kaabliristlõige AXPK4×120, mida on võimalik ühendada jadavinnak lülitile nimivooluga 

In=400 A. Joonisel 4 on välja toodud alajaama madalpingejaotla.  

 

Joonis 4. Alajaama Nr 6521 madalpingejaotla 
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Lühisvoolu ja pingekao arvutamiseks kasutati Elektrilevi programmi Lühisvoolud 3.5.2 

(joonis 5). Lahendatud õhuliini fiidri toitel olevate tarbijad olid kõik ühe faasilised. Projektis 

oli ettenähtud jagada ühe faasilised tarbijad liinifaaside vahel. 

 

 

Joonis 5 . Lühisvoolu ja pingekao arvutusprogramm Lühisvoolud 3.5.2  

Arvutamiseks tuleb programmis valida trafo, millega soovitakse arvutusi teostada. 

Sisestatakse liinilõikude pikkused ja vool liinilõigus. Rippmenüüst tuleb valida liinilõigule 

vastava juhi mark. Pingekao arvutamisel tuleb arvestada üheaegsusteguriga. Vastavalt 

Elektrilevi juhendile haja varustuspiirkonnas arvestati, et 4 kuni 5 liitumispunkti korral on 

üheaegsustegur 0,3, 3 liitumispunkti korral 0,5 ning 2 liitumispunkti korral 0,6. 

Lühisvoolude programmiga on projekteerimise käigus võimalik väga kiiresti teha arvutusi  

ning saadud tulemuste põhjal valida projekti jaoks vajalikke parameetritega seadmeid.  

Tabel 2. Lühisvoolu vähimad väärtused vastavalt standardile IEC269, mille juures sular 

rakendub 

Sulari nimivool, A gG ja gM tüüpi sularid, A 

 0,2s 0,4s 5s 
20 170 145 85 
25 251 180 110 
32 310 270 150 
40 380 320 190 
50 540 470 260 
63 650 550 320 
80 950 840 425 

100 1200 1000 580 
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Sulavkaitsmete valik teostatakse ühefaasilise lühisvoolu järgi, vastavalt saadud ühefaasilise 

lühisvoolutulemusele valitakse tabelist 2 sulavkaitsme suuruse (sulavkaitse peab rakenduma 

viie sekundi jooksul). Programm näitab ära automaatselt sulavkaitsme suuruse, mille korral 

on vaadeldava liini lõpuni kaitsme rakendumine tagatud. Samas tuleb lähtuda sulavkaitsme 

valikul standardis IEC269 ära toodud suurustest (tabel 2). 

5.3 10 kV elektrivõrk 

5.3.1 10 kV maakaabeliin  

Vastavalt Elektrilevi OÜ Varahalduse investeerimispõhimõtetele ehitatakse keskpinge-

kaabelliinid üldjuhul 20 kV nimipingega kaablitega. Elektrilevi eesmärk on tagada sellega 

lihtsam logistika ja nimipinge muutmine tulevikus [11].  

Elektrilevi OÜ on kehtestanud keskpinge kaablitele nõuded, et tagada nende sobivus 

elektrivõrgu konfiguratsiooniga, pikendada kasutusiga, tagada töökindlus, optimaalsed 

omadused ja hooldusvajadused. Nõuded põhinevad Eesti ja üldtunnustatud rahvusvahelistel 

standarditel, arvestavad Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlust, kohalikke keskkonnaolusid 

ning parimat võrgupraktikat meie regioonis [12]. Tabelis 3 on ära toodud põhilised 

Elektrilevi nõuded keskpinge maakaablitele. 

Tabel 3. 20 kV kaabeliinile esitatavad nõuded [12] 

Nõutavad näitajad Parameetrid 

Nimipinge 6–20 kV 
Suurim lubatav kestevpinge Um 24 kV 
Nimipinged Uo/U 12/20 kV 
Sagedus 50Hz 
Normitud välguimpulsi pinge taluvus 125 kV, 1,2/50 s 
Faasijuhi maksimaalne lubatav temperatuur kestevkasutusel   +90 °C 
Faasijuhi maksimaalselt lubatav temperatuur lühisel kestusega 5s +250 °C 
Metallekraani maksimaalselt lubatav temperatuur lühisel kestusega 5s +250 °C 
Maaühendusvoolu maksimaalne kestvus 8 tundi 
Minimaalne temperatuur kaabli paigaldamiseks 20° C 
Lubatav temperatuuri vahemik kaabli transportimiseks ja ladustamiseks –40 °C …+40 °C 
Tunnustatud ja akrediteeritud tõendamisasutuse poolt väljastatud 
sertifikaadid või nende poolt kinnitatud täiemahulised tüüptestid 
standarditele vastavuse kohta 

Nõutav 
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Joonisel 6 on ära toodud antud projektis kasutatud maakaabel. Tegemist on alumiiniumist 

keerutatud ja pikisuunas veekindla juhtmega. Isolatsioonimaterjalina on kasutatud XLPE. 

Alumiiniumtraadid on kinnitatud juhtivasse korrosioonikindlasse täidismaterjali, millel on 

elektriline ühendus alumiiniumist kaitseekraani ja iga kaablisoone isolatsiooniekraaniga, 

võimaldades katkematut kaitset ümber kogu kaabli. Pikisuunaline veekindlus on tagatud 

kaablis paisuva pulbri ja nööriga, takistades vee levimist kaablis. Ristlõikeline veekindlus 

on tagatud väliskesta külge liimitud alumiiniumlindiga. Kolmesooneline kaabel on ideaalne 

püsipaigalduseks otse maasse, torusse või vette. Sobib ka kaabli kündmiseks ning 

paigaldamiseks madalatel temperatuuridel [13]. 

 

Joonis 6. Kasutatud AXAL-TT PRO 12/20(24)kV kaabliristlõige [13] 

 

5.3.2 10 kV maakaabelliini tehniline lahendus 

Projektis kasutati Al 3×25 mm2 24 kV maakaablit. Alajaam paigaldati 10 kV õhu- ja 

maakaabelliini ühenduskoha lähedusse, Lüka lahutuspunkti kõrvale. Perspektiivis 

asendatakse Vaheri-Saesaare 10 kV haruliin maakaabelliiniga. Olemasolev maakaabel 

kaevati osaliselt lahti ja tõsteti ümber alajaama ning projekteeriti uus ühendus õhuliiniga läbi 

alajaama. Maakaabeliini kaitsti liigpingete eest õhuliini mastis liigpingepiirikuga. Kaabel 

kinnitati mastil distantsnaeltega ja kaitsti kaablikaitserenniga. Lisas 8.7 on ära toodud 

keskpinge kaablimasti joonis koos paigaldatud seadmetega. Joonisel 7 on näidatud 

kaablimasti erilahendusena teostatud kahe kaabli allaviik mastilt.  
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Joonis 7. 10 kV kaabeliini paigaldusjoonis mastile ja Lüka lahutuspunkt 

5.4 0,4 kV elektrivõrk 

5.4.1 0,4 kV maakaabeliin 

Madalpinge kaabelliinide ehituses kasutatakse tavaliselt neljasoonelist, markeeritud 

neutraalsoonega alumiiniumkaablit, mis on näidatud joonisel 8. Kaabli materjalid, 

konstruktsioon, omadused ja testid peavad vastama standardile HD 603 ja IEC60502-1 [14].  

 

Joonis 8. Kasutatud AXPK4G120 1kV kaabli lõige [15] 
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AXPK4G120 sobib paigalduseks sise- ja välistingimustes. Tavapraktikas kasutatakse enam 

pinnasesse paigaldamiseks. Alumiiniumjuhtmed on keeratud, tihendatud ja lõõmutatud 

sektorikujulised. Tootja kataloogi järgi valmistatakse 16–300 mm2 ristlõikega 

alumiiniumjuhtmeid. Isolatsioonina on kasutatud PEX ja väliskestal musta PVC materjali. 

Faasisoonte värvid on pruun, must ja hall ning PEN-juhe kolla-roheline. Tähistusena on 

olemas tootja, toote nimetus, tootmisaasta- ja nädal, väliskatte materjal ja meetrimärk. 

Kaablite paigaldus- ja laokulude vähendamiseks kasutatakse Elektrilevi nõudel 

eelisristlõikeid: 4×16, 4×25, 4×35, 4×70,4×120 ja 4×120 [14]. 

Üldisemad nõuded madalpinge kaablite valikul on [16]: 

1) kaablite nimipinge peab olema soonte vahel vähemalt 1 kV, soone ja maa vahel 

0,6 kV; 

2) kaablitel on vajalik välja tuua valmistaja markeering, millest selgub kaabli tüüp, 

ristlõige, nimipinge, valmistamisaasta, meetrimõõt ja tootja; 

3) kaablisoone maksimaalseks lubatud temperatuuriks kestval töövoolul PVC-

isolatsiooniga on +90°C; 

4) kõigi paigaldatavate kaablite vanus võib kaabli paigaldustööde üleandmise hetkel 

olla kuni kaks aastat. Kaabli vanust hakatakse lugema tema ühikutestide tegemise 

kuupäevast kaabli valmistaja tehases;  

5) faasisoonte värvisüsteem peab vastama standardile EVS-HD 308 S2:2007 ja EVSHD 

603 S1:2001 (L1-pruun; L2-must; L3- hall; PEN kollaroheline); 

Kaablikaitsetorud jagatakse lähtuvalt rakendatavast koormusest [14]: 

1) raske koormus – 750 N (kaitseklass A); 

2) keskmine koormus – 450 N (kaitseklassile B). 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 

tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuride määramisel 

lähtuda tootja andmetest. Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, 

side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda vastavate kommunikatsiooni valdajate esindajad 

määramaks ja fikseerimaks kommunikatsioonide asukohta. Kaabel tuleb kaitsta 
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kaablikaitsetoruga 450N (kui kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2 m 

ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normide kohastest püst- ja 

horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb 

tihendada ehitusvahuga, mille tulepüsivuspiir on > 2 h. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt 

lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste 

kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). 

Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures 

enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel 

allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes 

käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt- või altpoolt 

läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid 

kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti 

paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide omanike esindajaid. Kogu 

trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha 

kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. Pärast kaevetööde ja kaabeliini 

paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega, taastada teekatted ja 

haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule [14]. 

5.4.2 0,4 kV maakaabeliini tehniline lahendus 

Vastavalt lähteülesandele on Eeriku kolmanda fiidri tarbijad võetud uue projekteeritud 

alajaama Nr 6521 toitele. Alajaama madalpingejaotlasse on projekteeritud üks väljundfiider. 

Kaitselülitina on kasutatud jadavinnaklülitit. Komplektalajaam tuleb tehasest vastavalt 

elektriskeemis toodud seadmetega valmis komplekteeritud kujul.  

Maakaabeliin on paigaldatud sõidutee äärt mööda, suundudes kraaviperve ja Ahja jõe kalda 

äärt pidi Tikuta-Hanijärve kinnistule jääva õhuliini mastini. Maakaabelühendus on 

projekteeritud kaabliga AXPK4G120, trassi pikkusega 329 m.  Sõiduteedega ristumistel 

paigaldati kaabel A-klassi kaitsetorusse. Joonisel 9 on välja toodud projekteeritud 

kaablikaevikute erinevad ristlõiked. 
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Joonis 9. Projektis kasutatud kaablikaevikute ristlõiked 

Maakaabelliini ja õhukaabelliini ühenduseks paigaldatakse maakaablile termokahanevad 

sõrmikotsamuhvid. Kaablite omavahel ühendamiseks kasutati alumiinium 

hargnemisklemme Al 16-120 mm2 SL4.25. Hargenemisklemmi SL4.25 eeliseks on 

paigalduse mugavus, sest alumise ja ülemise poole vahel on roostevaba spiraalvedru, mis 

hoiab klemmi avatuna paigaldamise ajal. Kaabel kinnitatakse mastile distantsnaeltega ja 

kaitstakse kaablikaitserenniga [17]. 

Partsi liitumiskilpi toitev õhuliin ristus Ahja jõega kolmes kohas, mõistlikum oli ristumised 

demonteerida ja paigaldada liitumispunkt uude asukohta. Joonisel 10 on ära toodud 

demonteeritav liinilõik. Tarbijale taastati elektritoide maakaabliga AXPK4G50. Kaabel 

kaitstakse kahe meetri ulatuses hoone seinal kaablikaitserenniga, kaabliühendused seinal 

teostati klemmühenduskarbikuga.  
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Joonis 10. Partsi kinnistu liitumispunkti uus asukoht. 

Joonisel 11 on näha Partsi kinnistule uue tarbija maakaabli paigaldus. Peale kaevetöid tuleb 

taastada endine olukord. Olemasolevast liitumispunktist tuli elektritoide tuua elumajale ja 

kõrvalhoonele erineva õhukaabliga. Uuest liitumiskilbi asukohast toodi kaks eraldi 

elektritoite kaablit mõlemale hoonele.  

 

Joonis 11. Partsi kinnistu kaablikaeviku rajamine [25] 
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5.4.3 0,4 kV õhuliin  

Madalpingevõrgu õhuliinidel kasutatav rippkeerdkaabel on alumiiniumisulamist 

kandetrossiga, mis ühtlasi toimib nulljuhina, mille ümber on keerutatud ilmastikukindla 

musta polüeteeniga kaetud 1 või 3 alumiiniumsoonega faasijuhist koosnev õhukaabel 

(AMKA) või ilmastikukindla musta polüeteeniga kaetud 2 või 4 alumiiniumsoonega 

keerutatud juhist (1F, 2F, 3F/PEN) koosnev õhukaabel (EX/ALUS). Lõuna-Eestis on 

kasutusel 2 või 4 alumiiniumsoonega keeratud juhist kaabel EX/ALUS (joonis12) [18]. 

 

Joonis 12. Alumiiniumjuhtmetega PE isolatsiooniga 1 kV rippkeerdkaabel EX [19] 

Üldisemad nõuded madalpinge kaablite valikul [20]: 

1) kõikide 0,4 kV nimipingega elektrivõrkude kaablite maksimaalselt lubatav 

kestevpinge Um peab olema vähemalt 1,2 kV; 

2) isoleeritud juhtmete isolatsioon peab olema ilmastikukindel vee ja 

ultraviolettkiirguse suhtes; 

3) rippkeerdkaablite soonte isolatsioonil peavad olema pikisuunalised reljeeftriibud 

faaside määramiseks . 

4) kasutataval kaablil peab olema valmistaja markeering, millest selgub kaabli tüüp, 

ristlõige, nimipinge, valmistamisaasta ja valmistaja (tehas). 

 

5.4.4 0,4 kV õhuliini tehniline lahendus 

Eeriku alajaama kolmanda fiidri alles jääv õhuliin asendati õhukaabliga EX4×70 ligikaudu 

570 m ulatuses. Olemasolevate raudbetoon õhuliini mastide seisukord vastas nõutele ning 

nende asendamine ei olnud vajalik. Olemasolevad puitmastid tuli kõik asendada uute 
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puitmastidega. Elektrilevi nõuetest tuleneb, et hajaasustuses paigaldatakse kreosootõli 

immutusega maste (pruun värvus). Erandiks on kohad, kus inimesed võivad mastiga 

füüsiliselt kokku puutuda ehk näiteks õuealad ja pargid. Sellisel juhul tuleb valida Tanalith 

immutusega mast (roheline värvus). Olemasolevate mastide vanad tõmmitsad demonteeriti 

ja asendati uutega.  

Õhuliini rekonstrueerimisega asendatakse ka tarbijate sisestuse õhuliinid õhukaablitega, 

selleks kasutatakse õhukaablit EX4×25. Õhukaabli paigaldamiseks lisatakse hoone seinale 

kinnituskonks, mille külge kinnitatakse õhukaabel koos ankruklambriga. Ühendused 

teostatakse klemmühenduskarbikuga. Demonteeritakse mittevajalikud isolaatorid ja 

ühendused. Joonisel 13 on näha olukord enne ehitust. Hoonelt demonteeriti paljasõhuliini 

visang ja isolaatorid ning paigaldati ülal kirjeldatud viisil uued seadmed. 

  

 

Joonis 13. Olemasolevad tarbija kaabli ühendused 

5.5 Maanduspaigaldis 

Keskpinge mastile ja komplektalajaamale on projekteeritud ühine maanduskontuur. 

Maanduspaigaldise ühendusskeem on toodud välja joonisel 14. Komplektalajaamale on 



32 

projekteeritud maanduspaigaldis arvutusliku maandustakistusega Rm ≤ 4Ω. Maandus-

paigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200 Ωm. 

Komplektalajaama ümber 0,7 m sügavusele ja 2 m kaugusele alajaama seinast paigaldatakse 

horisontaalne maanduselektrood (kontuur), mille igasse nelja nurka lisatakse vertikaal-

maandurid (joonis 14). Maanduselektroodi mõlemad otsad ühendatakse alajaama 

maanduslatile. Komplektalajaama ümber 0,3 m sügavusele ja 1 m kaugusele alajaama 

seinast paigaldatakse potentsiaalitasandus elektrood (samuti kontuur), mille mõlemad otsad 

ühendatakse alajaama vundamendikaeviku põhja paigaldatava maanduselektroodiga. Lisaks 

paigaldatakse maakaablivõrgu kaablikraavi põhja maanduskiired. Horisontaalmaandurite ja 

vertikaalmaandurite suunad ja paigutus on toodud asendiplaani joonisel (Lisa 8.1). Tekkivad 

kiired ühendatakse kokku alajaama ümber oleva maanduselektroodiga [23].  

  

Joonis 14. Komplektalajaama maanduse paigaldusskeem [23] 

Masti ja komplektalajaama maanduspaigaldise Rm ≤ 4 Ω kohta on arvestatud 14 komplekti 

vertikaalmaandureid pikkusega L=4 m ja 180 m horisontaalmaandurit. Vertikaalmaandurite 

vahe maanduskontuuri kiires peab jääma minimaalselt kahekordse varda pikkuse võrra. 

Horisontaalmaandur paigaldatakse 1 m sügavusele pinnasesse. Juhul, kui eelpool nimetatud 

tingimustega ei suudeta maanduspaigaldisele saavutada maandustakistust Rm ≤4 Ω, tuleb 

lisada maanduselektroode või rajada süvamaandur [23]. Hoiatuslint paigaldatakse 

maanduskontuurist 0,3 m kõrgusele. 
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Asendplaanil näidatud madalpinge mastidele ehitada kordusmaandus R ≤ 30 Ω. Vajaliku 

maandustakistuse saavutamiseks on projektis arvestatud kaks komplekti 

vertikaalmaandureid (L = 4 m, Ø16 mm) ja maapinda 18 m maandusjuhti (Ø10 mm). 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 8 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada min 0,7 m sügavusele pinnasesse 

allapoole maakaabelliini [23]. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja 

maandustakistus ei anna soovitud tulemust siis tuleb paigaldada täiendavaid 

maanduselektroode.  

5.6 Tähistused 

Elektrilevi OÜ tähistab elektrivõrgu omanikuna oma vara. Eesmärgiks on teavitada inimesi 

elektrivõrgu olemasolust, asukohast, kaitsevööndist ja lähenemisohust. Tähistuse olemasolu 

aitab vältida õnnetusi ja elektrivõrgu rikkumisi. Hoiatussilt „Elektrioht“ (joonis 15) 

paigaldatakse tavaliselt õhuliini postidele, elektrikilpidele, alajaamadele ja neid piiravatele 

aedadele. Maakaablid tähistatakse pinnases kaabli kohale paigaldatava hoiatuslindiga [24]. 

 

Joonis 15. Hoiatussilt ,,Elektrioht“ 

Teiseks eesmärgiks on ehitatavate varade identifitseerimine ja ühetähenduslik tähistamine. 

Sildid, märgid ja tekstiline informatsioon peab olema vastavuses seadme osa või 

funktsiooniga. Paigaldatav silt peab olema valmistatud purunemis-, ilmastiku- ja 

keskkonnakindlast materjalist [24]. 
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Sisepaigaldistes kasutada siltide materjalina reeglina löögikindlat polüstüreen- ja 

lehtplastmaterjali või tugevdatud nakkuvusega kleeplinti. Välispaigaldistes kasutada ainult 

tugevat plast- (maakaabeliini sildid) või metallmaterjali. Erandiks on kaabelliinid, kus maa-

aluses osas kasutada lipikute kinnitamiseks vasktraati või plastist kaablisidet [24]. 

Sildi mõõtmete valikul on lähtutud piisavast lugemiskaugusest ning tootestandarditega 

ettenähtust. Nähtavuse tagamiseks paigaldatakse silt selliselt, et silti ei varjaks 

konstruktsioonielemendid või teised seadmeosad. Sildid aparaatidel ja seadmetel paigaldada 

kohtadesse, mis on valmistaja poolt ette nähtud. Kõrvuti asetsevatel seadmetel peab olema 

tagatud üksühene vastavus antud seadme ja eemal asuva sildi vahel [24]. Joonisel 16 on 

näidatud alajaama tähistused. Võimalik on eristada erinevaid seadmeid. Joonisel on näha 

Elektrilevi kui omaniku andmed ja kontaktandmed.  

 

Joonis 16. Alajaama tähistus. 

Reeglina näeb võrgustandard ette väliselektripaigaldistes musta kirje kasutamist kollasel 

taustal. Soovitavalt on sisepaigaldistes kasutatavate siltide värvilahenduseks tume kirje 

heledal taustal. Pealülitit on erandina lubatud tähistada teiste värvikombinatsioonidega. Kõik 

kirjed maandusseadmete siltidel peavad olema punased. Punase värvi kasutamine teiste 

siltide kirjena on keelatud [24].  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva tööga on lahendatud Eeriku alajaama piirkonna kolmanda fiidri rikete 

vähendamine Kiidjärve külas Vastse-Kuuste vallas Põlvamaal. Projekteerimistöö aluseks on 

Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne, kohaliku omavalitsuse 

projekteerimistingimused ja teiste asjast huvitatud organisatsioonide 

projekteerimistingimused. Projekti koostamisel on lähtutud kehtivatest standarditest, 

eeskirjadest ja normidest.  

Töös on antud ülevaade projekteerimise põhilistest etappidest ja protsesside kulgemisest, 

projekteerimisega lahendatavatest probleemidest ja ajaplaneerimise võimalustest. Töös on 

kirjeldatud projekteerimise metoodikat. Jättes projekteerimises etappe vahele, peab 

arvestada võimalusega, et projekteerimise järgnevates etappides, aga halvemal juhul 

projektdokumentatsiooni üleandmisel, peab pöörduma eelnevatesse etappidesse tagasi. 

Antud töö näitab projekteerimises kasutatavate metoodikate põhjendatust ning kogu 

projekteerimisprotsessi terviklikkust, mida arvestades saab projekteerija kogu 

projekteerimise protsessi kiirendada ja lihtsustada. Igat projekteerimise etappi on kirjeldatud 

sisend-väljund metoodikat kasutades ning ära on toodud Elektrilevile OÜ projekteerimise 

eripärad. 

Lahendatud on Eeriku alajaama kolmanda fiidri (Fiider 3) rikete vähendamine. Eeriku 

alajaama kolmanda fiidri paljasõhuliin demonteeritakse osaliselt ja alles jääv osa 

rekonstrueeritakse. Eeriku alajaama fiidri toiteks ehitatakse uus 10/0,4 kV komplektalajaam 

ja toide taastatakse rekonstrueeritava liini 0,4 kV maakaabliga. Projektis mahus 

paigaldatakse uus 10/0,4 kV komplektalajaam, keskpinge maakaabeliin, madalpinge maa- 

ja õhukaabelliin ja liitumiskilbid.  

Projekti järgi on 2016. aastal valminud nõuetekohane ehitis. Ehituse teostas Eltel Networks 

AS. Projektiga vähenesid rikete esinemised, tagati nõuetekohane kaitserakendumine ja 

normidele vastav pingekadu. 
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RECONSTRUCTION OF ELECTRICAL POWER 

SUPPLY IN EERIKU SUBSTATION AREA 

 

Summary 

The objective of the thesis is to give a solution of decreasing the amount of electrical failures 

of the 3rd feeder of Eeriku substation in Kiidjärve village Vastse-Kuuste rural municipality 

in Põlva county.  

The design solution is based on the Terms of Reference issued by Elektrilevi OÜ, design 

criteria of the local municipality and other interested organisations and authorities. On 

preparing the design documentation all standards, regulations and norms in force were taken 

into consideration.    

 

The study gives a review of main stages of the design process and the process itself, problems 

related to the design and possibilities of time planning. The methodology of the design is 

described. There is a danger of skipping the stages of the design but in this case it must be 

taken into consideration that there can be a need in the following stages or in the worst case, 

on handing over the project documentation, to come back to the previous stages. This study 

shows the need of the methodical approach and the integrity of the process where the design 

specialist can speed up and simplify the whole process. Each process of the design has been 

described applying the input-output methodology and pointing out the special features of the 

work taking into consideration the requirements of Elektrilevi OÜ.   

 

The study gives the solution of the decrease of the electrical failures of the 3rd feeder of 

Eeriku substation. The bare air conduct of the 3rd feeder will be partially dismantled and the 

remaining part reconstructed. A new 10/0.4 kV compact substation will be built to feed the 

feeder of Eeriku substation and the feeding will be restored with reconstructed 0.4 kV 

underground cable. A new 10/0.4 kV compact substation, medium voltage underground 

cables, low voltage underground and air cables and junction boxes will be installed in the 

scope of the project.    

In 2016 a designed facility meeting the requirements was built. The construction works were 

performed by Eltel Networks AS. Due to the implemented project the possibility of 

occurring of the failures was decreased, the required dependability of protection and the 

voltage drop meeting the norms were guaranteed.     
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Lisa 7.1. Spetsifikatsiooni tabel  

Nimetus Tüüp, suurus Ühik Kogus 
1 2 3 4 

Komplektalajaam "6521"10/0,4 kV 

Komplektalajaam 
(Vt. Joon EL-02-02 ) 

HEKA 1 VM 250 kmpl 1 

Trafo (annab Elektrilevi OÜ) 50 kV·A tk 1 
Arvesti SMA410CT44.0089 5A GPRS  tk 1 

Maandusjuht** 
Tsingitud terastraat Ø10 mm 
või Cu 25 mm² 

m 180 

Maanduvarras** 
Tsingitud teras Ø16 mm L = 4 m 
või Cu 25 mm² L = 4 m 

tk 14 

Mandusjuhi ja maandusvarda 
ühendusklemm pinnases** 

Tsingitud teras Ø16 mm + Ø10 mm 
või Cu 25 mm² + Cu 25 mm² 

tk 14 

Killustik  keskmine suurus m3 2 

Kõnniteeplaat 600x600 mm tk/m² 16/5,76 
Geotekstiil   m² 7 
Tabalukk S1 tk 3 

Kiletatud alajaama elektriskeem   tk 1 
Tähistused ja sildid Vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele kmpl 1 

10 kV maakaabelliin 
Kaabel + 3 % 24 kV Al 3×25 mm² m 21 

Kaabli otsamuhv 
koos klemmidega 

24 kV Al 3×25 mm² välitingimustesse kmpl 1 

Kaabli otsamuhv 
koos klemmidega 

24 kV Al 3×25 mm² sisetingimustesse kmpl 1 

Jootevaba maandusjuhtme 
ühenduskomplekt 

24 kV Al 3×25 mm² kaablile kompl 1 

Kaablikaitselint 250 N m 10 
Hoiatuslint "Ettevaatust elektrikaabel" m 10 
Kaablilipikud Kaabli mõlemale otsale kmpl 2 

Nurkpistikliide(Üks komplekt 
sisaldab pistikuid kolmele soonele) 

 kmpl 1 

0,4 kV maakaabelliin 
Kaabel + 3 % AXPK4×120 m 361 
Kaabel + 3 % AXPK4×50 m 278 
Kaabel + 3 % AXPK4×25 m 10 
Kaabli otsamuhv AXPK4×120 kaablile tk 2 
Kaabli otsamuhv AXPK4×50 kaablile tk 4 
Kaabli otsamuhv AXPK4×25 kaablile tk 2 
Kaablikaitsetoru 750 N, Ø110 mm m 8 
Kaablikaitsetoru 450 N, Ø50 mm m 4 
Kaablikaitselint 250 N m 353 
Kaablimärketulp "Elektrilevi OÜ maakaabel" tk 3 
Hoiatuslint "Ettevaatust elektrikaabel" m 361 
Kaablilipikud Kaabli mõlemale otsale kmpl 2 
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1 2 3 4 
A-karbik   kmpl 1 
Hoone seina värvi 
kaablikaitsekarbik 

AXPK4×50 kaablile m 2 

Ehitusvaht toru otste tihendamiseks   pudel 1 
0,4kV jaotus- ja liitumiskilbid 

Liitumiskilp koos seadmetega 
postile (Vt. Joon EL-02-02) 

1-kohaline In = 63 A kmpl 1 

Kilbi nimesilt Ilmastikukindel tk 1 

Maandusjuht** 
Tsingitud terastraat Ø10 mm 
või Cu 25 mm² 

m 15 

Maanduvarras** 
Tsingitud teras Ø16 mm L = 4 m 
või Cu 25 mm² L = 4 m 

tk 2 

Mandusjuhi ja maandusvarda 
ühendusklemm pinnases** 

Tsingitud teras Ø16 mm + Ø10 mm 
või Cu 25 mm² + Cu 25 mm² 

tk 2 

Maandusjuhi ühendusklemm liinile SL4.25 tk 1 

Maandusjuhtide ühendusklemm 
postile 

Tsingitud teras Ø8 mm + Ø10 mm 
või Cu 25 mm² + Cu 25 mm² 

tk 1 

Maanduse kaitserenn   tk 1 
10 kV õhuliin 
Rõhttraavers SH67 tk 1 

Hargnemisklemm pinge all 
ühendamiseks + u-sangad 

SL30 + u-sangad tk 9+3 

Lisatugivarras + abiisolaator + 
spiraalsidemed 

SOT24 + SDI37 + CO35 kmpl 3 

Ühendusjuhe PAS-W35 m 15 
Liigpingepiirik HDA-12 kmpl 1 
Kaablitarind JTO-24 kmpl 1 
Maandussarv SJP-33 tk 1 
Kaabli ühenduse distantsklamber SO 75.100 kmpl 1 

Maandusklemm 
2×Ø10 mm (läbijooksva maandusjuhi 
klemmiga)  

tk 1 

Maandusjuhi kaitsekate L = 2,2 m tk 2 
Maakaabli kaitsekate L = 2,2 m tk 1 
Hoiatuslint Kollane tk 1 
Haruliini nimesilt "Nr6521 HL" (vertikaalne) tk 1 
Masti numbritähis "65" tk 1 
Hoiatussilt   tk 1 

Maandusjuht** 
Tsingitud terastraat Ø10 mm 
või Cu 25 mm² 

m 180 

Maandusvarras 
Tsingitud teras Ø16 mm L = 4 m 
või Cu 25 mm² L = 4 m 

tk 16 
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1 2 3 4 
Maandusjuhi ja maandusvarda 
ühendusklemm pinnases 

Tsingitud teras Ø16 mm + Ø10 mm 
või Cu 25 mm² + Cu 25 mm² 

tk 16 

Peamaanduslatt + klemmid   kompl 1 
0,4kV õhuliin 
Õhukaabel + 5 % EX4×70 m 595 
Õhukaabel + 5 % EX4×25 m 62 
Kaabel + 3 % ( liitumiskilbile) AXPK4×25 m 8 
Kaabli otsamuhv AXPK4×25 kaablile tk 2 
Puitpost Klass 2 L = 10 m (Tanalith immutus) tk 4 
Puitpost tugi Klass 2 L = 10 m (Tanalith immutus) tk 3 
Puitpost Klass 2 L = 11 m (Tanalith immutus) tk 2 
Puitposti tipukate SP19 tk 6 
Mastitoe kinnistussõlm SH167.30 kompl 3 
Tõmmits Tõmmits + kinnistused kompl 6 
Maakaabli allaviik puitmastile   tk 3 

Ühendusklemm + kaitsekate 
(L1, L2, L3, PEN) 

SL4.25 + SP15 tk 40 

Kinnituskonks SOT21 tk 10 
Mutterkonks PD2.2 tk 1 
Kinnistuskonks raudbetoonmastile SOT29 + kinnitused tk 6 
Kinnituskonks seinale   tk 2 
Ankruklamber SO118.425 tk 8 
Ankruklamber SO118.1201 tk 6 
Kandeklamber SO130 tk 8 
Maandusjuhi kaitsekate L = 2,2 m tk 3 
Maandusjuhi ühendusklemm liinile SL 4.25 tk 3 

Maandusjuhtide ühendusklemm 
postile 

Tsingitud teras Ø8 mm + Ø10 mm 
või Cu 25 mm²+Cu 25 mm² 

tk 3 

Maandusjuht** 
Tsingitud terastraat Ø10mm 
või Cu 25mm² 

m 60 

Maandusvarras** 
Tsingitud teras Ø16 mm L = 4 m 
või Cu 25 mm² L = 4 m 

tk 6 

Maandusjuhi ja maandusvarda 
ühendusklemm pinnases** 

Tsingitud teras Ø16 mm + Ø10 mm 
või Cu 25 mm²+Cu 25 mm² 

tk 6 

Masti fiidritähis   tk 1 
Hoiatussilt   tk 12 
Taastamistööd ja muud tööd 
Killustik** Lubjakivikillustik fr 8/16 m³ 2,4 
Liiv** (filtrats.moodul 1,0 m/ööp) m³ 19 
Must muld**   m³ 14,6 
Muru seeme**   m² 146 
Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.   

**Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda.  
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Lisa 7.2. Mahtude tabel 

Artikli nimetus Mõõtühik Kogus 

1 2 3 
Alajaamad 

6–20(35) /1/0,4 kV komplektalajaamad kuni 250 kV·A k.a. 
  

Töö: Komplektalajaam kuni 250 kV·A (metallkestas ühe trafoga) 
paigaldamine (sh lisamaterjalid); transport, vundamendi 
paigaldus, maanduspaigaldise ehitus, seadmete seadistamine 

tk 1 

Materjal: Komplektalajaam kuni 250 kV·A (metallkestas ühe 
trafoga) 

tk 1 

Kaabelliinid 
0,4–1 kV maakaabel 120 ja üle 

  

Materjal: MP maakaabel 120 mm2 (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaabel, muhvid, 
tarvikud 

m 329 

0,4–1 kV maakaabel kuni 50 
  

Materjal: MP maakaabel 50 mm2  (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaabel, muhvid, 
tarvikud 

m 235 

0,4–1 kV maakaabli paigaldus 
  

Töö: MP maakaabli paigaldus (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini) 

m 475 

6–20 kV maakaabel kuni 70 
  

Materjal: KP maakaabel 25 mm2 (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini); kaabel, tarvikud 

m 5 

6–20 kV maakaabli paigaldus, materjalid 
  

Töö: KP kaabli paigaldus lahtisesse kaevikusse (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini) 

m 5 

Materjal: Otsamuhv KP; materjali komplekt 1-le otsale kmp 2 
Töö: Otsamuhv KP paigaldus kmp 2 
Kaevik 
Kaeviku rajamine – (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni 
punktist punktini); kaevamine/kündmine, tagasitäide, silumine, 
tähistus, teostusjoonis, vajadusel kaablikaitsetoru paigaldustöö, 
vajadusel liinitrassi rajamine, sh puude ja/või võsa eemaldamine 

m 480 

Kaeviku muud tööd ja materjalid 
Materjal: Kaablikaitsetoru  m 12 
Killustik/kruuskattega tee taastamine; materjal, transport ja 
paigaldus 

m2 12 

Haljastuse/murukatte  taastamine; rikutud murukatte taastamine sh 
muruseemned 

m2 146 

Muud tööd 
 

Demontaažtööd – õhuliini mast või tugi; demonteerimine, 
utiliseerimisele (puit) 

tk 1 

Demontaažtööd – õhuliini mast või tugi; demonteerimine, 
utiliseerimisele (betoon) 

tk 18 

Demontaažtööd – õhuliini juhe (liin, 2–4 juhet); utiliseerimine 
(trassi pikkus*) 

m 842 

 



62 

Lisa 7.1. järg 

1 2 3 
Madalpinge mõõtesüsteem 
Materjal: 1 arvesti kohaga LK/MK postile/seinale; kilp, kilbi 
paigaldamiseks ,maandamiseks ja ühendamiseks vajalikud 
tarvikud 

tk 1 

Töö: LK/MK postile/seinale paigaldus tk 1 
Demontaažtööd- Mõõtekilp olemasoleva asendamisel; kilbi 
demonteerimine ja transport ELV määratud kohta 

tk 1 

Töö: Kohtloetava arvesti paigaldamine või ümbertõstmine tk 1 
Trafod 
6–20(35)/1/ 0,4 kV,  <160 kV·A 

  

Materjal: 6–20(35)/1/ 0,4 kV,  <160 kV·A trafo  tk 1 
Töö: 6–20(35)/1/ 0,4 kV, <160 kV·A; trafo paigaldus, 
ühenduskaablite ühendamine, transport, tehnoloogiliste kaitsete 
(termokaitse ja rõhukaitse) ahelate montaaz ja seadistus) 

tk 1 

Õhuliinid 

0,4–1 kV mast 
  

Materjal: Õhuliini mastid MP liinile; mast tk 6 
Materjal: Masti maandus MP; maandusjuht , maandur, kasutada 
liini, mitte kilbi korral 

kmp 3 

Töö: Masti maandus MP paigaldus  kmp 3 
Materjal: Tõmmits MP liinile; materjali komplekt tk 6 
Materjal: Masti tugi MP liinile; masti tugi, toe kinniti tk 3 
Töö: Õhuliini masti MP, tõmmitsa MP ja masti toe MP paigaldus tk 15 
Demontaaž olemasoleva MP masti/toe asendamisel ja 
utiliseerimine (puit) 

tk 5 

Demontaaž olemasoleva MP masti/toe asendamisel ja 
utiliseerimine (betoon) 

tk 1 

0,4–1 kV õhukaabel 70–95 
  

Materjal: MP õhuliini kaabel 70 mm2 (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini); õhukaabel, 
liinitarvikud 

m 567 

0,4–1 kV õhukaabel kuni 25 
  

Materjal: MP õhuliini kaabel 25 mm2  (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini); õhukaabel, 
liinitarvikud 

m 59 

0,4–1 kV õhukaabli tööd 
  

Töö: MP õhuliini  paigaldus (trassi pikkus, s.o. 
horisontaalprojektsiooni punktist punktini); paigaldus 

m 626 

Demontaaz olemasoleva MP liinijuhtme asendamisel (2–4 juhet) 
ja utiliseerimine (trassi pikkus, s.o. horisontaalprojektsiooni 
punktist punktini) 

m 626 

6–20 kV mast 
  

Traavers koos isolaatoritega KP liinile; traavers, isolaatorid, 
paigaldus 

tk 1 

Masti maandus KP liinile; maandusjuht, maandur, tarvikud, 
paigaldus 

kmp 1 

 

Tööde mahud on koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ nõutud vormile J V178. 
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