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Elektrivõrk on üks olulisem osa elektrisüsteemis. Elektrienergia edastamiseks kasutatakse 

erinevaid ülekandeliine ja –kaableid. Tänapäeval on võimalik elektrivõrku ehitada väga 

töökindlate ja hooldusvabade seadmetega, kuid ootamatuid elektrikatkestusi esineb siiski 

märkimisväärselt palju. Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida 2018. a Veeriku ja Ülejõe 

piirkonnas aset leidnud keskpinge ja madalpinge elektrivõrgu rikkeid Elektrilevi OÜ näitel. 

Uuritakse, millised on sagedamini esinevad rikked ja nende tekke põhjused. Saadud 

tulemuste ning tööalaste kogemuste põhjal rikete likvideerimisel pakutakse erinevaid 

lahendusi, kuidas saaks rikkeid vähendada ja ennetada, et elektrivõrk oleks töökindlam ja 

tarbijatel oleks elektrikatkestusi vähem. Töö aluseks on kasutatud Elektrilevi OÜ poolt 

väljastatud 2018 aasta rikete aruannet. Piirkonna iseärasuste ja suuruse hoomamiseks on 

kasutatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud elektrivõrgu liinide parameetreid. 

 
Ülekaalukalt suurimaks rikke põhjustajaks on amortiseerunud ehk vananenud elektrivõrk, 

mis põhjustas paljudel kordadel kaabli/isolatsiooni rikkeid ja madalpinge õhuliinidel 

kontakti katkemisi. Suure osa rikke põhjuseks on kaevetööd, pealesõidud, vargus ja 

vandalism, mis on põhjustatud inimtegevusest. Veeriku ja Ülejõe piirkonna kõige 

mõistlikum lahendus rikete vähendamisel on regulaarne kontroll defektide tuvastamiseks ja 

nende likvideerimine. Tuleks investeerida maakaablitesse, kus asendatakse õhuliinid ja 

paber-õliisolatsiooniga kaablid uute maakaablite vastu. 

Märksõnad: elektrivõrk, rike, maakaabel, amortiseerumine, inimtegevus. 
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The electricity power grid is one of the most important parts of the electricity system. To 

transmit electricity different transmission lines and cables is used. Today is possible to 

build a power grid with highly reliable and maintenance free equipment, but there are still 

many unexpected power grid fault. This paper present the fault analysis of medium voltage 

and low voltage electricity power grid in the Veeriku and Ülejõe region in 2018 on the 

example of Elektrilevi OÜ. Investigated what are the main causes of failure and why the 

failure occurred. Based on the analysis results and work experience, different solutions to 

eliminate failures and to prevent the network from becoming more reliable and to reduce 

the number of power outages for consumers. The work is based on the 2018 failure report 

issued by Elektrilevi OÜ. Parameters of the electricity power grid have been used by 

Elektrilevi OÜ. 

 
The overwhelming failure is due to the depreciated or obsolete electricity network, which 

on many occasions caused cable / insulation failure and low voltage overhead contact 

interruptions. Much of the failure is due to excavation, rampage, theft and vandalism 

caused by human activity. The most sensible solution to reducing failures in the Veeriku 

and Ülejõe regions is regular inspection and elimination of defects. Invest in underground 

cable that replace overhead lines and paper-oil insulated cables against new underground 

cable. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

𝜆𝑗      − koormuspunkti seisakusagedus; 

AAB     − paber-õliisolatsiooniga maakaabel, metallkest alumiiniumist; 

AHXAMK-W  – 20 kV jõukaabel; 

AJ     – alajaam; 

AOSB    − paber-õliisolatsiooniga maakaabel, faasijuhid ja kest pliist; 

ASB    − paber-õliisolatsiooniga maakaabel, metallkest pliist; 

AXPK    – keerutatud ja tihendatud alumiiniumjuhtmetega madalpinge maakaabel; 

CAIDI       − kliendi katkestuse indeks (Customer Average Interruption Duration  

     Index); 

DMS     – jaotusvõrgu talitluse tugisüsteem (distribution management system); 

ELV     – Elektrilevi OÜ;  

EPP       − Elektrilevi partnerite portaal; 

EX      – madalpinge isoleeritud õhuliini juhe; 

HEKA     – komplekt alajaama tüüp; 

HETR    – kilbi seeria, ette nähtud madalpingeliste liinidele; 

JK     – jaotuskilp; 

KOL    – koormuslahklüliti;  

KP      – keskpinge; 

LK     – liitumiskilp; 

LL      – lahklüliti; 

LP     – liitumispunkt; 

MP      – madalpinge; 

MPHK    – madalpinge harukilp; 

mpk     – madalpinge kaitse; 

𝑁𝑖      − katkestusel katkestatud klientide arv; 

𝑁𝑗      − klientide arv koormuspunkti toitepiirkonnas; 

OVB    – operatiiv(väljasõidu)brigaad; 

PVC      – must pliivaba isolatsioonimaterjal; 

𝑟𝑖      − katkestuse kestus min; 
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RK      – releekaitse; 

RLA    – reservlülitusautomaatika; 

RTU    – kaugterminal (Remote Terminal Unit); 

SCADA     – dispetšersüsteem (supervisory control and data acquisition); 

sk      – sulavkaitse; 

SL2     – Jean Mülleri vinnak sulavkaitsmelüliti seeria, 3-faasiline; 

SVL      – sektsioonidevaheline võimsuslüliti; 

TLA     – taaslülitusautomaat;  

𝑈𝑗     − koormuspunkti keskmine aastane seisakukestus;  

VL      – võimsuslüliti; 

Webmap    – geoinformatiivne veebikeskkond; 

XLPE    − ristkonstrueeritud polüeteen. 
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SISSEJUHATUS 

 

Elektrivõrk on üks olulisem osa elektrisüsteemis. Normaaltalitluse korral on kõikide 

osapoolte vajadused rahuldatud. Elektri tootmine ja tarbimine on tasakaalus, pinged 

stabiilsed ja häiringuid ei esine. Elektrivõrgus planeeritavate tööde käigus sooritatavad 

lülimistoimingud on võimalik teostada ilma kliendile katkestust tekitamata. Töökorras 

elektrivõrk ei kujuta endast ohtu inimestele, loomadele ja ümbrisevale loodusele.  

 
Elektrivõrgu ülesanne on elektrienergia toimetamine elektrit tootvatest allikatest 

elektritarbijateni. Elektrienergia edastamiseks kasutatakse erinevaid ülekandeliine. 

Elektrienergia muundamine ja jaotamine toimub alajaamas. Veeriku ja Ülejõe piirkonna 

elektrivõrk kulgeb Tartu linnas, Ihastes, Tõrvandis ja Ülenurmes. Elektrivõrk on keerulise 

konfiguratsiooniga, paljude tarbijatega ja enamus ülekandeliinideks kasutatakse 

maakaableid.  

 
Tänapäeval on võimalik elektrivõrku ehitada väga töökindlate ja hooldusvabade 

seadmetega, kuid ootamatuid elektrikatkestusi esineb siiski märkimisväärset palju. 

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida 2018. a Veeriku ja Ülejõe elektrivõrgu piirkonnas 

aset leidnud kesk- ja madalpinge elektrivõrgu rikked. Uuritakse, millised on sagedamini 

esinevad rikked ja nende tekke põhjused. Saadud tulemuste ning tööalaste kogemuste 

põhjal rikete likvideerimisel pakutakse erinevaid lahendusi, kuidas saaks rikkeid 

vähendada ja ennetada, et elektrivõrk oleks töökindlam ja tarbijatel oleks elektrikatkestusi 

vähem. 

 
Töö aluseks on kasutatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud 2018. aasta rikete aruannet. 

Piirkonna iseärasuste ja suuruse hoomamiseks on kasutatud Elektrilevi OÜ poolt 

väljastatud elektrivõrgu liinide parameetreid. 

 
Antud töös antakse põhjalik ülevaade uuritava piirkonna elektrivõrgu parameetritest. 

Esitatud on põhivõrgu sõlmpunktid, kust saab alguse uuritava piirkonna keskpingevõrk. 

Tutvustatakse keskpinges kasutatavaid silmusvõrgu ja ringvõrgu omadusi. Tehakse 

ülevaade enim kasutust leidvate alajaamade, kilpide, kaablite, mastide omadustest ja 

klientide prioriteetsustest.   
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Elektrivõrgus esinevaid sündmusi ja parameetreid tuleb pidevalt reaalajas jälgida. Tartu 

linna elektrivõrku juhitakse Tartust. Juhtimiskeskus töötab ööpäevaringselt, kus jälgitakse 

elektrivõrgu talitlust. Kõik võrgu sündmused, rikked, klienditeated, plaanilised 

hooldustööd, pingealused tööd, pingelähedased tööd ja muud elektrivõrgus tehtavad tööd 

registreeritakse juhtimiskeskuses. Töös antakse ülevaade, kuidas uuritavas piirkonnas 

toimub elektrivõrgu juhtimine ja milliseid süsteeme kasutatakse. Tutvustatakse rikke 

likvideerimise protsessi ja mudelit, mille järgi rikkeid likvideeritakse.  

 
Elektrivõrgu rikke tagajärjel on normaaltalitlus häiritud. Elektripaigaldis võib kujutada 

otsest ohtu inimestele, loomadele ja ümbrisevale loodusele. Iga rike tekib mingil kindlal 

põhjusel. Rikete analüüsis on välja toodud, miks rikked tekivad, ehk põhjused ja nende 

tagajärjel esinenud võrgusündmused, ehk rikke tüübid. Lähemalt tutvustatakse ühe rikke 

tagajärjel põlenud alajaama rikete võimalikke põhjuseid. 

 
Teades põhjuseid, miks elektrivõrgus rikked tekivad, võimaldaksid vastavad teadmised 

tulevikus targalt investeerides rikkeid vähendada. Töö lõpus tuuakse välja võimalikke 

lahendusi elektrivõrgu töökindluse parandamiseks. Antud on eraldi efektiivsed ja odavad 

lahendused ning efektiivsed, kuid kallimad lahendused. Esitatakse uuritava piirkonnale 

kõige mõistlikumaid lahendusi arvestades analüüsi tulemusi.  
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1. VÕRGUTEENUSE KVALITEET, TALITLUSE LIIGID JA 

JUHTIMISKESKUS 

 

1.1. Võrguteenuse kvaliteedinõuded 

 

Kvaliteetne elektrienergia võimaldab elektriseadmetel töötada ettenähtud 

nimiparameetritel, tagades tarbijatele häireteta töö ja ohutuse. Kvaliteetsel elektrienergial 

puuduvad toite katkestused, pinge kõikumised ja muud häiringud. 

 
Põhiliseks kvaliteedinäitajaks võib lugeda toite katkematust. Teine olulisem elektrienergia 

kvaliteedi näitaja on pinge. Pinge kõikumine mõjutab oluliselt enamikku elektriseadmete 

tööd. Asünkroonmootori moment on võrdeline pinge ruuduga. Kui aga pinge peaks 30% 

vähenema, siis väheneb moment enam kui kaks korda. [1] 

 
Toite katkemise või pinge kõikumise tagajärjel võivad ohtu sattuda inimelud, tekkida 

majanduslikud kahjud, kahjustuda seadmed ja katkeda kommunikatsioon. Võrguteenuste 

kvaliteedinõuded on Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega reguleeritud. 

 
Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse Võrguteenuste 

kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise 

korral §-le 1 kehtestatakse määrusega võrguettevõtja teeninduspiirkonnas tarbijale, 

tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale (edaspidi turuosaline) osutatavate 

võrguteenuste kvaliteedinõuded ning võrgutasude vähendamise tingimused 

kvaliteedinõuete rikkumise korral [2]. 

 
Antud määruse § 4 sätestab elektrivarustuse kindluse nõuded. Elektrivarustuse kindluse 

nõuetes nähakse ette katkestuse korral elektrivarustuse taastamise aeg ning ühe 

tarbimiskoha kohta aastas lubatud katkestuste kestus. Turuosalise tarbimiskohas asuva 

elektripaigaldise elektritoide tagatakse ühe või mitme liitumispunkti kaudu vastavalt 

sõlmitud võrgulepingu(te)le (lg 1). [2]  
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Katkestuse kestus on ajavahemik, mis algab hetkest, kui võrguettevõtja sai teada või pidi 

teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb, kui elektrivarustus on taastatud (lg 2).  Kui 

katkestuse põhjustas sündmus, mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega 

takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, 

sõjategevus), tuleb katkestus kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest 

( lg 3). [2] 

 
Jaotusvõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 12 tunni jooksul mis jääb 

ajavahemikku 1. aprillist kuni 30. septembrini ja 16 tunni jooksul ajavahemikus 1. 

oktoobrist kuni 31. märtsini (lg 5) [2]. Riketest põhjustatud katkestuste kestus jaotusvõrgu 

ühe liitumispunkti kohta võib olla kuni 70 tundi aastas või kuni 150 tundi aastas, kui 

jaotusvõrgu liitumispunkti elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu. 

Riketest põhjustatud katkestuste kestus põhivõrgu ühe liitumispunkti kohta võib olla kuni 

150 tundi aastas (lg 6). [2] 

 
Plaaniline katkestus võib kesta kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini 

ja kuni 8 tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini. Võrguettevõtja võib 

turuosalisega tema tarbimiskoha suhtes kokku leppida ka teistsuguse plaanilise katkestuse 

aja (Lg7) [2]. Plaaniliste katkestuste kestus ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 64 tundi 

aastas, kui turuosalisega ei ole tema tarbimiskoha suhtes teisiti kokku lepitud (lg 8). [2]  

 
Käesoleva määruse kohaselt ei käsitata katkestusena kuni 3-minutist elektrivarustuse 

katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal (lg 9) [2].  

 
Elektrisüsteem peab olema töökindel, stabiilne ja häiringute vaba. Töökindla elektrivõrgu 

ehitamine algab hoolikast planeerimisest. Elektrivõrgu ehitamisel tuleb kasutada 

kvaliteetseid materjale ja kvalifitseeritud tööjõudu. 

 

 

1.2. Normaaltalitlus 

 

Kui koormus ja tootmine on tasakaalus, siis nimetatakse seda normaaltalitluseks. 

Normaaltalitlusel on võimalik sooritada elektrivõrgus ümberlülitusi hooldustöödeks. 

Elektrivõrgus esinevate rikete korral toimub rikkekoha väljalülitus ja tarbijate elektritoite 

taastamine automaatselt vastavate kaitsesüsteemidega. 
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Normaaltalitluses on normaalskeemi lahutuskohad ja töösolevate trafode arv määratud 

lahutuskohtade optimeerimise ja trafode optimeerimise teel. Normaaltalitluse kriteeriumiks 

on elektrienergia jaotamise võrgukadude miinimum ning arvestada tarbijate 

varustuskindlust (kahepoolne toide, töösolevate trafode arvu valik, automaatika (RLA) 

rakendamise võimalus). 6-20 kV trafode astmed tuleb valida sellised, et tarbijate 

liitumispunktides oleks standardile vastav pinge, mis võimaldab elektrienergia ülekandel 

kasutada kõrgeimat lubatavat pingenivood. Normaaltalitlustingimustes pingemuutus 

jaotusvõrgu tarbija liitumispunktis ei tohi olla suurem kui  ±10 %. Seega pinge 

liitumispunktis peab olema 95 % ajast piirides 207/360 V kuni 253/440 V. Tarbija 

liitumispunktis lepingulise pinge tagamiseks tuleb 6-35 kV lattide pinge ööpäevaringselt 

reguleerida nii, et oleks kindlustatud vähemalt 2 % vastureguleerimine. Selleks tuleb 

kasutada ööpäevaringse perioodi koormusmaksimumil etteantud piiride või pingegraafiku 

plusshälvet ja koormusmiinimumil miinushälvet. Joonisel 1.1 on kujutatud ööpäevaringse 

perioodi pingegraafiku plusshälvet etteantud piiridel, mida saab kasutada 

vastureguleerimiseks. [3] 

 

 

Joonis 1.1. Ööpäevaringse perioodi pingegraafiku plusshälve etteantud piiril. 

 
Põhivõrgus tegeleb pinge reguleerimisega Elering AS, koostöös Elektrilevi OÜ-ga. Kahe 

erineva ettevõtte omavaheline suhtlus on väga oluline. Suurtest katkestustest ja võrgus 

toimunud ebanormaalsetest asjaoludest antakse üksteisele teada. 
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1.3. Avariijärgne talitlus 

 

Elektrienergia ülekandmisel on elektrivõrk tootja ja tarbija vahel pidevas ühenduses. 

Elektrivõrgu normaaltalitlusel toimivad kõik võrgus olevad elemendid veatult. Ühenduse 

katkemisel on toimunud elektrivõrgus muudatused mingite sündmuste tulemusel ja 

elektrienergia ülekandmine on häiritud. 

 
Avariijärgne talitlus on olukord, mis on kujunenud pärast releekaitse ja automaatika 

töötamist ja nende toimel lülitusseadmete välja- või sisselülitumist. Avariijärgne talitlus 

viitab asjaolule, et kuskil elektrivõrgus on toimunud mingi rike, muutunud on 

normaalskeem ja kliendid võivad olla pingeta. Peale rikke ilmnemist algab rikke 

kõrvaldamine. [4] 

 
Rikete kõrvaldamisel tuleb lähtuda järgnevatest [4]: 

• vältida avarii laienemist; 

• eemaldada oht inimestele, loomadele ja tagada seadmete säilivus; 

• tagada töössejäänud ja tervete seadmete normaalne töötalitlus; 

• lokaliseerida vigastunud võrguosa või elektriseade korrasolevast võrgust; 

• organiseerida esimesel võimalusel vigastunud elektriseadme remont või 

asendamine; 

• pärast remonti taastada kõikide tarbijate elektrivarustus ja elektrivõrgu 

normaalskeem.  

 

Rikketöödega tuleb alustada esimesel võimalusel alustades nendest liinidest või alajaama 

seadmetest, millega taastatakse [4]:  

• esimesena elektrivarustus objektidele kus teenuse katkestusega kaasneb vahetu oht 

inimelule ja tervisele;  

• teisena elektrivarustus objektidele mis tagavad elutähtsate teenuste toimepidevuse;  

• seejärel teistele olulisematele tarbijate gruppile, suurema kliendiarvu ja 

tarbimisvõimsusega piirkonnale. Prioriteetsed kliendid tuuakse välja DMS-i 

katkestuse analüüsiga. 

 
Rikke likvideerimisel tuleb tööd planeerida ja teostada ohutult. Tihtipeale on just rasketest 

ilmastiku oludest tingituna palju rikkeid ja nende kõrvaldamine toimub ekstreemsetes 
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oludes. Tööd raskendab pimedus, tugev sadu ja tuul, liigne kuumus ja suured 

külmakraadid.  

 
 
1.4. Juhtimiskeskus 

 

Eesti elektrivõrku juhitakse Tallinnast ja Tartust. Veeriku ja Ülejõe piirkonda juhitakse 

dispetšerikeskusest, mis asub aadressil Ilmatsalu 3f, Tartu linn. Alates 2020 aasta 

keskpaigast hakatakse tervet Eesti elektrivõrku juhtima Tallinnast. 

 
Elektrivõrgus rikete lokaliseerimise ja kõrvaldamise juhiks on vastavalt elektriseadmete 

operatiivsele alluvusele juhtimispiirkonna dispetšer [4]. Kogu Elektrilevi elektrivõrku 

juhitakse reaalajas juhtimiskeskusest. Juhtimiskeskusest saab kogu operatiivpersonal infot 

selle kohta, mis elektrivõrgus toimub. Juhtimiskeskus töötab ööpäevaringselt, kus 

jälgitakse elektrivõrgu talitlust nii normaal, kui ka avarii olukorras. Kõik võrgu sündmused 

ja juhtimiskorraldused registreeritakse juhtimiskeskuses. Sinna alla kuuluvad kliendi 

teated, rikete likvideerimised, plaanilised hooldustööd, kliendikatkestustega tööd, 

pingealused tööd, pingelähedased tööd jne. [5] 

 
Elektrivõrgu dispetšer peab olema kõrge pingetaluvusega, tasakaalukas, kohusetundlik, 

täpne ja hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskusega. Kasuks tulevad head teadmised 

elektrivõrgu omadustest. Suuremahuliste rikete korral tuleb näha elektrivõrgu tervikpilti, et 

otsuste vastuvõtmisel ei tekiks tahtmatult rikkeid juurde ja koormuste üleviimisel ei 

koormataks liigselt olemasolevat töötavat võrku. Rikete likvideerimisel tuleb rikkebrigaade 

suunata kõige olulisematesse kohtadesse, et taastada toide võimalikult paljudele klientidele 

korraga ja teha seda võimalikult kiiresti.  

 

 

1.5. Dispetšisüsteem SCADA ja DMS 

 

Elektrisüsteemi jälgimine toimub reaalajas, ööpäevaringselt, tagades elektrisüsteemi ohutu 

ja töökindla toimimise. Info kogumiseks, edastamiseks ja töötlemiseks kasutatakse 

erinevaid tehnilisi vahendeid.  
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Elektrivõrgu juhtimiseks ja monitooringuks kasutatakse dispetšisüsteemi SCADA 

(supervisory control and data acquisition). Elektrilevis talitluse juhtimiseks ja reaalaja info 

jälgimiseks kasutatakse MicroSCADA süsteemi. Alajaamades toimuva info edastamiseks 

kasutatakse GSM sidet, kõrgsagedusside kanali ja optilise valguskaabli kaudu SCADA 

süsteemi. [6] 

 
Piirkonnaalajaamadest ja kaugjuhitavatest lülituspunktidest kasutatakse kaugterminal RTU 

(remote terminal unit) süsteemi. RTU registreerib, edastab, töötleb ja võtab vastu 

lülituskorraldusi ning suhtleb SCADA süsteemiga. Kui dispetšer annab SCADA süsteemis 

käsu võimsuslüliti sisse lülitada, siis RTU kaugterminal annab omakorda käsu konkreetsele 

releele ja selle tulemusel võimsuslüliti lülitub sisse. Lüliti asend muutub ja seda kuvatakse 

läbi RTU SCADA süsteemis. Enamus paigaldatavatel uutel ajamaadel on võimalik lülitada 

võimsuslüliteid, lahklüliteid, võimsuslülitite vankreid ja maanduslüliteid. Lisaks lüliti 

asendile on võimalik läbi SCADA süsteemi vaadata erinevate fiidrite pingeid, voolusid, 

trafo astmeid, aktiiv- ja reaktiivvõimsust, releekaitse sündmusi, võimaliku rikkekoha 

kaugust kilomeetrites ja maksimaalseid voole. [6] 

 
Lisaks SCADA süsteemile kasutatakse DMS (distribution management system) süsteemi. 

DMS on põhimõtteliselt suur andmebaasi kogum elektrivõrgu liinielementide ja klientide 

infost. Andmebaasides on kirjeldatud liinielementi võimalikult täpselt: ristlõige, pikkus, 

tüüp, tootja, kaal, paigaldusaeg, jätkumuhvidel tööde teostaja jne. [6] 

 
Olulised töövahendid ja süsteemid on dubleeritud, et oleks tagatud töö tegemise 

võimalikkus. SCADA ja DMS süsteemi kasutades on võimalik väga efektiivselt ja 

arusaadavalt organiseerida töid elektripaigaldistes. Tänu sellele on lülimistoiminguid 

võimalik kiiremini teostada, väheneb tööde pikkus elektripaigaldistes, koheselt on 

võimalik elektrivõrgus toimunud sündmusi jälgida ja vajadusel avariiolukorras kiiresti 

reageerida.   
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2. ELEKTRISÜSTEEM TARTU LINNAS 

 

2.1. Elektrivõrk 

 

Tootja ja tarbija on ühenduses elektrivõrguga. Elektrivõrgus toimub elektrienergia 

edastamine tootvatest allikatest lõpptarbijateni. Elektrivõrk koosneb ülekandeliinidest, 

ülekandekaablitest, alajaamadest, trafodest, kaitseseadmetest, mõõteseadmetest, 

juhtimisseadmetest ja paljudest muudest vahenditest. 

 
Elektrivõrk on Eestis jagatud kaheks osaks: põhivõrguks, mille ainuomanikuks on Elering 

AS ja jaotusvõrguks, mille suurimateks jaotusvõrguettevõteteks Eestis on Elektrilevi OÜ, 

VKG Elektrivõrgud OÜ ja Imatra Elekter AS. Eestis on põhivõrk pingega 110, 220 ja 330 

kV ja jaotusvõrk pingega 0,4 kuni 35 kV. [7] Tartu linna elektrivõrku haldab Elektrilevi 

OÜ.  

 
Jaotusvõrke võib omakorda liigitada tööstusvõrkudeks, linnavõrkudeks ja maavõrkudeks. 

Tartu linna elektrivõrk on linnavõrk, mis iseloomult on keeruka konfiguratsiooniga, 

tarbijate rohke ning kaabelliinidega. [8] 

 
Elektrienergia muundamine ja jaotamine toimub alajaamas. Alajaama üks tähtsamaid 

seadmeid on trafo. Ühes alajaamas võib olla rohkem kui üks trafo, tagades sellega 

tarbijatele parema varustuskindluse. Alajaamadest väljuvad 0,4 kV fiidrid suunduvad 

jaotuskappidesse või õhuliinimastidesse, kus toimub omakorda nende jagamine 

erinevatesse jaotuskappidesse ja liitumiskilpidesse. Liitumiskilpides toimub elektrienergia 

kulu mõõtmine. 

 

 

2.2. Põhivõrk 

 

Tartu linna kõige olulisemaks alajaamaks võib pidada Tartu 330/110/35/15/10, aadressil 

Ilmatsalu 5A, Tartu linn. Tegemist on piirkonna alajaamaga, kus toimub põhivõrgus elektri 

muundamine 330 kV-lt 110 kV-le. Samas alajaamas toimub 110 kV jaotamine Tartu linna 
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teistele piirkonna alajaamadele. Nendeks on Tööstuse 110/10, Anne 110/35/15/10, Ülejõe 

110/35/10 ja Emajõe 110/10. Lisaks eelpool mainitud piirkonna alajaamadele saab ka 

Tartu AJ-st toite Lemmatsi 35/10 ja Ropka 35/6. Elektrilevi peaks käesoleva aasta lõpuks 

kõikides olemasolevates 6 kV alajaamades tööd lõpetama, mille käigus vahetatakse välja 6 

kV trafod uute 10 kV trafode vastu. Põhjuseks on Tartu linnas pingete ühtlustamine, mille 

käigus kaob 6 kV elektrivõrk.  Joonisel 2.1 on kujutatud Tartu linna põhivõrgu skeem [9]. 

 

 

Joonis 2.1. Tartu linna põhivõrgu skeem. 1. Tartu 330/110/35/15/10, 2. Tööstuse 110/10,  

3. Anne 110/35/15/10, 4. Ülejõe 110/35/10, 5. Emajõe 110/10, 6. Ropka 35/6, 7. Lemmatsi 

35/10. 

 
Ropka 35/6 asemele ehitati Tööstuse 110/10. Kui Tööstuse 110/10 võetakse täielikult 

kasutusele, siis lammutatakse Ropka 35/6. Enne lammutamist on vaja ehitada Tööstuse 

110/10 väljuvad fiidrid, et taastada toide alajaamadele, mis said varem Ropka 35/6-st toite.  
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2.3. Keskpingevõrk 

 

Piirkonna alajaamadest saab alguse Tartu linna keskpingevõrk, mis kuulub Elektrilevile. 

Elektrivõrk on Tartu linnas ajalooliselt jagatud kaheks piirkonnaks. Veeriku käidupiirkond, 

mis hõlmab enamuse Lääne suunda jäävatest alajaamadest, koos Ülenurmes ja Tõrvandis 

asuvate alajaamadega ning Ülejõe käidupiirkond, mis hõlmab Ida suunda jäävad 

alajaamad, koos Ihaste ja seal asuvate alajaamadega.  

 
Veeriku- ja Ülejõe piirkond on esitatud joonisel 2.2, kus piirkond on piiratud sinise 

pidevjoonega [9].  

 

 

Joonis 2.2. Veeriku ja Ülejõe piirkond. 
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Ühest piirkonna alajaamast võib väljuda väga palju keskpingefiidreid. Näiteks Emajõe 

110/10 alajaamast väljub 17 keskpinge fiidrit, mis suunduvad ämblikuvõrguna üle linna 

laiali. Keskpingevõrkude ülesanne on elektrienergia ülekandmine piirkonna alajaamadest 

jaotusalajaamadesse, kus toimub pinge transformeerumine ja elektri edasine jaotamine 

madalpingevõrgu kaudu tarbijatele [8]. Tartu kesklinna keskpingevõrgust üks osa koos 

alajaamadega on toodud joonisele 2.3 [9]. 

 

 

Joonis 2.3. Tartu kesklinna keskpingevõrk koos alajaamadega. 

 
Tagades võimalikult kõrget elektrivarustuskindlust linnas, on kasutusel ringvõrk ja 

silmusvõrk. Ringvõrgu korral on alajaam varustatud kahe keskpinge fiidriga [10]. Juhul 

kui ühel fiidril peaks midagi juhtuma, on võimalik kasutada teist keskpinge fiidrit. Näide 

keskpinge ringvõrgust Tartu linnas asuvast Selleri AJ on toodud joonisel 2.4 [9].  
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Joonis 2.4. Keskpinge ringvõrk Selleri alajaamas. 

 
Selleri AJ toidetakse kahe keskpinge AHXAMK-W 3x240+35 kaabliga. Üks toide tuleb 

Supilinna AJ-st ja teine tuleb Marja AJ-st. Lisaks on alajaamas üks keskpinge reservfiider 

tulevaste ehituste tarbeks. Kõik keskpingekaablid on identifitseeritud unikaalse 

tunnusnumbriga. 

 
Linna elektrivõrgus kasutatakse laialdaselt silmusvõrku, mida toidetakse keskpingevõrgu 

mitmest (tavaliselt kolmest kuni viiest) punktist. Silmusvõrk on tunduvalt keerulisem kui 

ringvõrk. Mõne keskpinge toitefiidri tööst väljaminekul ei toimu tarbijate toite katkestust, 

sest alajaama toidetakse teiste keskpinge fiidrite kaudu edasi, taludes kogu alajaama 

koormust. Alajaama toitefiidrid lähtuvad üldjuhul ühe piirkonnaalajaama lattidelt, kuna see 

vähendab tasandusvoole ja tagab koormuste ühtlasema jagunemise fiidrite vahel. 

Töökindluse tõstmiseks on võimalik ka toide erinevatest piirkonnaalajaamadest. [10] 

 
Tartu linnas on enamus alajaamu kolmest kuni viiest punktist toidetud. Näide ühest Tiigi 

AJ-st silmusvõrgu korral on toodud joonisele 2.5 [9].  
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Joonis 2.5. Silmusvõrk Tiigi AJ-s. 

 
Tiigi AJ saab toite neljast erinevast alajaamast (Veski AJ, Kirjanduse AJ, Tudengi AJ, 

Raudteeklubi AJ). Lisaks on Tiigi AJ varustatud kahe trafoga, tagades madalpingevõrgus 

suurema varustuskindluse. 

 
Silmusvõrgu korral on alajaamas üldjuhul jagatud erinevateks seksioonideks. Selline 

lahendus muudab tunduvalt lihtsamaks korrapäraselt planeerida hooldustöid, sest ühe KP 

seksiooni välja lülitamisel on võimalik toita kliente teisest seksioonist.  

 

 

2.4. Alajaamad 

 

Alajaamade eesmärgiks on pingeid muundada tarbijale sobilikuks suuruseks ja see 

eesmärk on aja jooksul püsinud muutusteta. Tartus rajati esimesed alajaamad aastal 1910 

[11]. Tartu linna, Annelinna piirkonna üks tavalisemaid jaotusalajaamu on toodud 

joonisele 2.6, kus on kujutatud Allee AJ elektriskeemi [9]. Allee AJ-s on kasutusel 

silmusvõrk, kaks keskpinge seksiooni, 2 trafot ja 2 madalpinge sektsiooni. Alajaama on 

paigutatud suurem osa seadmeid, mida kasutatakse elektrienergia muundamiseks, 

lülimistoiminguteks ja monitooringuks, tagades sellega ohutuse keskkonnale, loomadele ja 

inimestele. 
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Joonis 2.6. Alle AJ, piirkonna jaotusalajaam. 

 
Elektrivõrgu seadmeid ja komponente pakuvad paljud ettevõtted, näiteks: ABB, Harju 

Elekter, Ensto, Schneider Electric, Jean Müller, DRAKA jne. Kuna pakkujaid on palju siis 

ka alajaamades kasutatavad seadmed on erinevad. Elektrilevi võrgus kasutatavad seadmed 

peavad vastama Elektrilevi poolt ette nähtud kriteeriumitele ja nõuetele. Nõuded töö 

teostamiseks ja üleandmiseks, põhimaterjalidele ja seadmetele ning tunnustatud 

põhimaterjalid ja seadmed on leitavad Elektrilevi interneti kodulehelt hanke dokumentides, 

mis on kättesaadav kõigile. 

 

 

2.5. Madalpingevõrk, jaotuskapp, liitumiskilp ja liitumispunkt 

 

Enamik elektritarbijaid saab toite madalpinge (MP) võrgust. Maakaablid on 

identifitseeritud unikaalse tunnusnumbriga. Õhuliine reeglina linna juurde ei ehitata. 

Paljasõhuliin on ajapikku osaliselt asendatud isoleeritud õhuliinijuhtmega, mis on 

tunduvalt ilmastikukindlam. Tartu linnas asuva Muru AJ üks osa madalpingevõrgust on 

toodud joonisele 2.7, kus rohelise punktiiriga on maakaabel ning pidev roheline joon 

õhuliinijuhe [9]. 
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Joonis 2.7. Muru AJ osaline madalpingevõrk. 

 
Alajaamast väljuv 0,4 kV fiider suundub jaotuskappi või õhuliini masti. Jaotuskappi, nagu 

selle nimi viitab, kasutatakse elektrienergia jaotamiseks. Kõikidel jaotuskappidel on 

unikaalne tunnus. Joonisel 2.8 on toodud üks jaotuskapp JK48727, mis ehitati 10.01.2019, 

Tartu linna rattaparklate liitumispunkti tarbeks, Kalda tee 63 maja kõrvale.  

 

 

Joonis 2.8. Jaotuskapp JK48527 Tartu linnas. 
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Elektrivarustuse kindluse tõstmiseks kasutatakse jaotuskappides ringvõrku või 

silmusvõrku. Mõnel üksikul juhul on kasutusel ka radiaalvõrk, kus jaotuskapp asub fiidri 

lõpus ja läheduses pole teist toiteallikat. JK48527 tarbeks on kasutatud Harju Elektri 

toodangut. Kilbi tüübiks on HETR 55K,  nimivooluga 400 A, isoleerimata latistus ja 

sokliga pinnases. Kilbis on Jean Müller SL2 400 A vinnakud koos sulavkaitsmetega või 

lühisnugadega. Väljuvates fiidrites on kasutatud AXPK tüüpi maakaablit. 

 
Joonisel 2.8 toodud näide on kõige tavalisem lahendus uute elektrivõrkude ehitamisel ja 

vanade, olemasolevate jaotuskappide vahetusel. Arvestatav hulk jaotuskappe on veel 

Veeriku ja Ülejõe piirkonnas vahetamata, vanad võivad asuda hoone keldrites. 

 
Liitumiskilbis mõõdetakse elektrienergia kulu, fikseeritakse lepingulist voolu, kaitstakse 

vooluahelaid ja võimaldatakse vajalikke lülimisi tarbijal [8]. Liitumiskilp kuulub 

Elektrilevile. Liitumiskilbist viiakse kaablid tarbija elamu jaotuskilbini. Liitumiskilbi ja 

elamu jaotuskilbi vaheline kaabel kuulub juba tarbijale. Üks näide tüüpilisest 

liitumiskilbist on toodud joonisele 2.9.  

 

 

Joonis 2.9. Liitumiskilp LK157079. 
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Joonisel 2.9 kujutatud liitumiskilp on Harju Elektri toodang, kilbi tüübiks HETR 35L, 

kaitselahutuslülitiks Ensto KSM 3.63 3x63A, peakaitse C-karakteristik suurusega 3x10 A 

ja kolmefaasiline elektriarvesti. Elektriarvesti mõõdab elektrienergiat. Arvesti ja 

elektriahel enne arvestit on plommitud, välistamaks elektrienergia vargust. Antud näide on 

kõige tavalisem lahendus uuele liitujale.  

 
Lepingulistes suhetes peab olema täpselt kirjeldatud ühenduskoht, ehk liitumispunkt, ostja 

ja võrguettevõtja elektripaigaldise vahel. Enimlevinud liitumispunkti asukohtadeks on 

[12]: 

• õhuliini sisestusvisangu isolaatoritel hoone seinal; 

• õhuliini sisestusvisangu torupüstiku isolaatoritel; 

• sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis; 

• sisestuskaabli ühendusel mastile paigaldatud vahekilbis; 

• ostja toitekaabli kingadel transiitkilbis; 

• ostja toitekaabli kingadel liitumiskilbis; 

• võrguettevõtja kaabli kingadel kliendi elektripaigaldises; 

• kaablivõrgus korterelamu peakilbis liitumispunkti kaitsme elamupoolsetel 

klemmidel; 

• ostja toitekaabli kingadel 6,10,15,20/0,4 kV alajaama 0,4 kV jaotusseadmes; 

• kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis kliendi 

toitekaabli kingadel; 

• hoone seinal asuvas liitumiskilbis kliendi toitekaabli kingadel; 

• ostja toitekaabli kingadel alajaama konstruktsioonil või alajaama kõrval eraldi 

alusel asuvas kilbis; 

• pärast alajaama rekonstrueerimist kliendi toitekaabli kingadel eraldi alusel asuvas 

kilbis, kui liitumispunkt oli varem alajaama madalpinge jaotlas; 

• pärast alajaama rekonstrueerimist kliendi toitekaabli kingadel alajaamast väljuva 

liini mastile paigaldatud kilbis. 

 
Kui elektrivõrgus on rikke koht tuvastatud vastavalt liitumispunktis toodud kirjeldusele 

kliendi poolel, siis jäävad rikke likvideerimisega seotud kulud kanda tarbijal. Siinkohal on 

tarbijal õigus ise tellida enda äranägemise järgi tööde teostaja. Kõik rikked, mis on 

tekkinud enne lepingus toodud liitumispunkti kirjeldusele, peab rikke likvideerima 

võrguomanik. 
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3. RIKKE KÕRVALDAMISE PROTSESS TARTU LINNAS 

 

3.1. Rikketeate saabumine dispetšerkeskusesse 

 

Keskpinge võrgus toimunud rikke olukorras lülitub fiidri võimsuslüliti välja releekaitsest. 

Toimunud rikke lülitus kuvatakse SCADA monitorile. Saabunud häire järel rakendub tööle 

helisignaal arvutis, mis annab märku dispetšerile rikke tekkimisest. Tartu linnas ei pruugi 

kliendid sellisest rikkest aru saada, sest automaatika toimel sooritatakse automaatselt 

lülimised, mille käigus toidetakse kliendid mõnest teisest keskpinge fiidrist või alajaamast. 

Seda muidugi juhul kui alajaam või fiider on vastavate seadmetega varustatud, rike ei 

hõlma suurt osa elektrivõrgust ja rikke tagajärjel pole lülitusseadmed kannatada saanud. 

 
Kui on toimunud rike elektrivõrgus, kus info SCADA-süsteemi ei jõua, siis on DMS 

süsteem, kuhu klienditeenindus sisestab klienditeateid. Dispetšer näeb klienditeeninduse 

poolt sisestatud infot reaalajas. Kui klienditeateid lisandub juurde samal fiidril olevatelt 

klientidelt, siis võib oletada, et tegu on madalpinge võrgu rikkega. Kui aga klienditeateid 

lisandub erinevatelt fiidritelt, siis võib olla rike kuskil alajaamas keskpinge poolel.  

 
Lisaks eelpool mainitud SCADA süsteemile ja klienditeadetele võivad rikke avastada 

Elektrilevi töötajad ja Elektrilevi partnerid, kes teevad elektrivõrgus tööd. Üldjuhul on 

sellisel juhul tegu mõne kriitilise defektiga, kus kliendid veel vooluta pole, kuid on otsene 

oht varale ja varustuskindlusele. Nendeks defektideks võivad olla nt murdunud mast ,millel 

on isoleeritud õhuliin, viltune mast, mõrane isolaator, puu liinil, kontakt puudulik ja selle 

tulemusel on detailid hakanud kuumenema, otsamuhv defektiga, kilp vigastunud, kaabli 

isolatsioon mõranenud jne. Ohutumatest defektidest antakse teada piirkonna 

käidukorraldajale, kes korraldab defekti likvideerimise. Ohtlikest defektidest antakse teada 

otse dispetšerile, kes otsustab, kas defekt tuleb kõrvaldada koheselt või teavitab sellest 

piirkonna käidukorraldajat, kes korraldab defekti likvideerimise.  
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3.2. Rikkebrigaad OVB 

 

Dispetšeri kasutuses on süsteemid elektrivõrgu juhtimiseks ja monitooringuks, kuid rikke 

täpse asukoha väljaselgitamiseks ja olukorra fikseerimiseks kohapeal on vaja 

operatiivbrigaadi ehk OVB-d. OVB brigaadid töötavad ööpäevaringselt. 

 
OVB põhitööks on erakorraliste ülevaatuste ja rikketööde likvideerimise teostamine. OVB 

on üldjuhul kaheisikuline. OVB sõidab kohale vastavalt dispetšeri juhistele, ning eemaldab 

ohu inimestele ja loomadele, tagab seadmete säilivuse, kontrollib lülitunud seadmete 

asendeid ja kontrollib rikke olemasolu. Dispetšer koos OVB-ga tagavad töössejäänud 

seadmete normaalse töötalitluse, lokaliseerides vigastunud võrguosa ülejäänud võrgust. [4] 

 
Vigastunud võrguosa eraldatakse vastavate lülimistoimingutega dispetšerkeskusest 

kaugjuhitavate seadmete abil ja OVB kohapeal lülitavate seadmete abil. Kõik lülimised 

fikseeritakse SCADA süsteemis. Elektrivõrgu hetkeolukord dubleeritakse 

dispetšerkeskuses oleva keskpinge elektriskeemil (joonis 3.1) kus igal värvil, joonel ja 

nupul on kindel tähendus. 

 

 

Joonis 3.1. Keskpinge elektriskeem dispetšeri seinal. 
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Dispetšeri tööpäeva pikkus on 12 h, mille ajal on võimalik seinal olevale elektriskeemile 

lisada täiendavat informatsiooni, millest peaks järgmine dispetšer teadma. Üks näide on 

toodud joonisele 3.1. kus joonisel on kujutatud Tartu linna dispetšeri seinal olevat 

elektriskeemi üks osa Emajõe 110/10 alajaamast. 

 
 
3.3. Lepingupartneri rikkebrigaad 

 

OVB brigaade on piiratud koguses. Kui rikkeid on palju ja need on keerukad, ei pruugi 

vaid OVB brigaadidest piisata. Rikete kiiremaks likvideerimiseks on Elektrilevil 

lepingupartnerid, kes tulevad vastavalt vajadusele appi. 

 
Dispetšer juhindub abijõudude väljakutsumisel rikete likvideerimise mudelist (vt. lisa 1), 

mille aluseks on rikete hulk ja eritehnika vajalikkusest. Kui tegu on lihtsamate riketega, 

mis ei nõua eritehnikat ja eriseadmeid, siis likvideerib rikke OVB. [4] 

 
Tartu linnas on Elektrilevi OÜ lepinguliseks partneriks Leonhard Weiss Energy AS, kes 

peab tagama ööpäevaringse valmisoleku rikke kõrvaldamiseks, telefoni teel ööpäevaringne 

kättesaadavuse ja rikke likvideerimise minimaalse võimaliku ajaga. Kui rikkeid on 

rohkem, siis kutsutakse rikkeid likvideerima töötajaid ka teistest raamlepingupartneritest. 

 
Rikketööde teostamist tuleb alustada esimesel võimalusel pärast rikkest teadasaamist. 

Alustada tuleb nendest liinidest või alajaama seadmetest, mis on põhjustanud 

elektrikatkestuse suuremale piirkonnale, olulisematele tarbijate gruppidele või eluliselt 

tähtsatele tarbijatele. Rikke tellimine kirjalikult toimub läbi lepingupartneritele mõeldud 

infosüsteemi ehk EPP. [4] 

 
Elektrilevi lepingulised partnerid saavad kasutada DMS-ile väga sarnast keskkonda, 

milleks on geoinformatiivne veebikeskkond Webmap. Webmap võimaldab rikete ajal 

orienteeruda elektriskeemis hästi operatiivselt, ehk on võimalik hästi lühikese ajaga aru 

saada kus asub rike, kus tuleb teha kaitselahutused ohutu töö sooritamiseks ja millised on 

maastikutingimused ortofoto põhjal. Maastikutingimustega tutvudes saab juba enne rikkele 

sõitmist vastu võtta otsused kasutatavate mehhanismide osas. Eriti oluline on see just siis, 

kui rike asub raskesti ligipääsetavatel kohtadel.   
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4. ELEKTRIVÕRGU PARAMEETRID 

 

4.1. Tarbimiskohtade prioriteetsus 

 

Veeriku ja Ülejõe piirkonnas oli 2019 a veebruari kuu seisuga Elektrilevi lepingulisi 

liitumispunkte (LP) kokku 13337 tk ja keskpinge LP 65 tk. Ühes LP-s võib olla rohkem 

kui 1 klient. Näiteks 250 korteriga majal on 1 LP. Lisaks jagunevad kliendid prioriteetsuse 

järgi erinevateks klientideks. LP prioriteetsus ja nende arv on kajastatud tabelis 4.1. [13] 

 
Tabel 4.1. Veeriku ja Ülejõe piirkonna LP jagunevus prioriteetsuse järgi 

Kliendi prioriteetsus tk Näide 
Tavaprioriteediga objektid 12676 Kortermaja, elamu 

Majanduslikult olulised 379 Tööstus- ja tootmishooned 

Ühiskondlikud teenused 156 Valgusfoor,  sideteenus 

Elutähtsad teenused 97 Sidemastid, veevarustus 

Oht inimelule 29 Arstiabi, haigla 

Keskpinge liitumispunkt 65 Tööstus- ja tootmishooned jms 
 

Liitumispunkti tarbijaks võivad olla väga erineva vajadusega kliendid. Erakorralise 

meditsiiniabi teenuse osutajale on elektrikatkestus tunduvalt tülikam kui korteris elaval 

perel. Liitumispunktid, mis on eriti tundlikud igasugusele elektrikatkestusele on ennast 

varustanud üldjuhul tagavara generaatoriga. Eriti oluline on see klientidele, kes osutavad 

elutähtsat teenust ja elektrikatkestuse tagajärjel on otsene oht inimelule. Sellest tulenevalt 

on Elektrilevi oma kliendid jaganud erinevateks objektideks prioriteetsuse järgi. Vastavalt 

sellele võetakse ka vastu otsus, kust alustatakse esmalt tekkinud rikke likvideerimist. 

Tavaprioriteediga objektide elektrivarustus taastatakse klientide hulga järgi, ehk 

alustatakse sellest kus on rohkem kliente rikkest mõjutatud. 

 

 

4.2. Keskpinge parameetrid 

 

Keskpingevõrku käsitlesime peatükis 2.3. ja alajaamu peatükis 2.4. Veeriku ja Ülejõe 

piirkonnas oli 2019 veebruari kuu seisuga kasutusel 93 erinevat KP maakaablit 
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kogupikkuses 362,9 km. Paber-õliisolatsiooniga keskpinge maakaableid on Veeriku ja 

Ülejõe piirkonnas kasutusel 220,1 km ja XLPE isolatsiooniga 142,8 km, lisaks eksisteerib 

0,4 km AS-tüüpi õhuliini. [13] 

 
AS-tüüpi juhe on terasalumiiniumjuhe, kus voolujuhtivaks materjaliks on alumiinium, 

mida on mehaaniliselt tugevdatud terasega ja kulgeb alumiiniumkeerdude keskel. Tabelis 

4.2 on toodud enim kasutusel olevad kaablimargid ja neid iseloomustav lühike kirjeldus. 

 
Tabel 4.2. Enim kasutusel olevad kaablimargid 

Kaablimark Kirjeldus 

AAB-6.3x150 
6 kV, paber-õliisolatsiooniga, ühises kestas, 
faasijuht alumiinium, metallkest alumiinium 

 

AAB-10.3x120 
10 kV, paber-õliisolatsiooniga, ühises 

kestas, faasijuht alumiinium, metallkest 
alumiinium 

ASB-6.3x240 
6 kV, paber-õliisolatsiooniga, ühises kestas, 

faasijuht alumiinium, metallkest plii 

ASB-10.3x185 
10 kV, paber-õliisolatsiooniga, ühises 

kestas, faasijuht alumiinium, metallkest plii 

AOSB-20.3x150 
20 kV, paber-õliisolatsiooniga, ühises 

kestas, faasijuht alumiinium, metallkest plii, 
iga faasijuht eraldi plii kestas 

AHXAMK-W.3x120+35Cu 10kV 
Maakaabel, faasid eraldi kestades, faasijuht 

alumiinium, keskjuht vask, veekindel 

AHXAMK-W.3x240+35Cu 12/20 (24) kV 
Maakaabel, faasid eraldi kestades, faasijuht 

alumiinium, keskjuht vask, veekindel 

AXAL-TT PRO 3x50 12/20 (24) kV 
Maakaabel, ühises kestas, kolme sooneline, 

veekindel, sobib kündmiseks, faasijuht 
alumiinium 

 

Keskpinge paber-õlikaableid üldjuhul enam ei paigaldata, küll aga on neid veel palju 

kasutusel. Laialdast kasutust leiavad AAB ja ASB tüüpi kaableid, mõnevõrra vähem 

AOSB tüüpi kaablit. Eespool nimetatud kaablitel on paberisolatsioon, mis on immutatud 

õliga. Isolatsiooni (paberit) immutatakse spetsiaalse kaabliõliga, mis on mõeldud kuni 35 

kV kaablitele. Kaabliõli puhul on tähtis, et oleks  head dielektrilised omadused, kõrge 
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vastupidavus ioniseeritud gaasi elektriväljale ja dielektrilised omadused säiliksid pikema 

kuumutamise ajal.  Kaabel on kolmesooneline, põikisuunas veekindel, kuid pikisuunas 

veekindlust tagatud pole. Kaabli juhiks on kolmnurkne plank- või kiudsoontega 

alumiinium ning pooljuhiks süsinikpaber. Põikisuunas veekindluse tagab metallkest. 

Metallkest võib olla alumiiniumist (AAB tüüpi kaablid) või pliist (ASB tüüpi kaablid). 

Soomus on tehtud kahest teraslindist. Väliskest koosneb nöörist ja džuudist. AOSB tüüpi 

kaablite erinevus seisneb selles, et iga faasijuht on veel omakorda eraldi plii kestas. [14] 

Tüüpilise keskpinge paber-õliisolatsiooniga kaabli kirjeldus on esitatud joonisel 4.1, kus 

on näidatud kaabli ettevalmistus etteantud mõõtude järgi siirdemuhvi monteerimiseks [15]. 

 

 

Joonis 4.1. Paber-õliisolatsiooni kaabli ettevalmistus etteantud mõõtude järgi siirdemuhvi 

monteerimiseks. 

 
AHXAMK-W 12/20 (24) kV maakaablit kutsutakse ka Wiski tüüpi kaabliks. Kaabel on 

kolmesooneline kokku keerutatud, piki- ja põikisuunas veekindel. Alumiiniumjuhtmed on 

keerutatud ja tihendatud, vastavalt IEC 60228 klass 2. Isolatsiooniks XLPE,  juhi ekraan 

on pooljuhtiv kopolümeerkompaund. Kaabel sobib välistingimustesse ja masse 

sissekünniks. Kaabel on kujult ümar. Keskjuhiks on ümar, keerutatud ja tihendatud 

vaskjuht. Kaabel on saadaval 50…300 mm. Kõige enam leiab kasutust kaablid ristlõikel 

120 mm ja 240 mm. Lubatud suurim temperatuur kestval koormusel on 90 ℃ ja lühise 
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korral 250 ℃. Kaabel vastab standardile HD 620-10F ja IEC 60502-2. AHXAMK-W tüüpi 

kaabel on esitatud joonisel 4.2. [16]  

 

 

Joonis 4.2 AHXAMK-W 12/20 (24) kV. 

 
AXAL-TT PRO 3x50 12/20(24) kV maakaabel on kolmesooneline keerutatud ja 

tihendatud alumiiniumjuhtmega jõukaabel. Saadaval on juhtme ristlõikel 50…300 mm 

kuid enim kasutust leiab 50 mm ja 70 mm ristlõikega kaablid. Kaablil on tagatud 

põiksuunaline veekindlus alumiiniumlaminaadiga, mis on seotud väliskestaga ning 

pikisuunaline veekindlus on tagatud paisuvate lintidega. Sobib kasutada välistingimusteks 

ja masse kündmiseks. Kaabli juhiks on keerutatud, ümar ja tihendatud alumiiniumjuht, 

vastavalt IEC 60228 klass 2. Isolatsiooniks on XLPE. Juhi ekraaniks on pooljuhtiv 

kopolümeerkompaund. Varjestus ümmargused vaskjuhtmed koos alumiiniumlaminaadiga. 

Väliskestaks kasutatud PE musta komposiiti. Lubatud suurim temperatuur kestval 

koormusel on 90 ℃ ja lühise korral 250 ℃. Kaabel vastab standardile SS 424 14 16 

Cenelec HD 620 Osa 10 Jagu M. AXAL-TT PRO kaabel on esitatud joonisel 4.3. [16] 

 

 

Joonis 4.3. Maakaabel AXAL-TT PRO 3x50 12/20(24) kV.  
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Veeriku ja Ülejõe piirkonnas oli 2019 veebruari kuu seisuga kokku 449 alajaama. 

Alajaamad jagunevad erinevateks klassideks mis on toodud tabelis 4.3. [13] 

 
Tabel 4.3. Alajaamade klassid Veeriku- ja Ülejõe piirkonnas 

Klass tk 
Komplekt AJ 235 

Kiosk AJ 141 

Alajaam hoones 50 

Jaotusalajaam (5+ KP fiidriga 15 

Alajaam pingestamisel (uued) 6 

Mast AJ 2 
 

Komplekt alajaam (HEKA tüüpi) on metallkorpusega või betoonkorpusega mida 

paigaldatakse tänapäeval kõige rohkem, sest see on lihtne ja kiiresti paigaldatav. 

Sisaldavad suhteliselt hooldusvabu seadmeid, lihtne ja kiire seadmeid vahetada. Lisaks on 

võimalik Komplekt AJ vajadusel ümber paigutada erinevasse kohta (ümbertõstetav) ja 

sobivad hästi keskkonda. [8] 

 
Kiosk alajaam on ehitatud tellistest, betoonist või muust materjalist. Sellist tüüpi alajaamu 

tänapäeval enam ei paigaldata. Alajaam hoones, nagu selle nimi viitab, asub alajaam 

hoones. Selliseid alajaamu on ehitatud ja ehitatakse kohtadesse, kus tarbijaks on suurem 

tööstus või kaubanduskeskus ning hoone kõrvale ei ole ruumi ehitada. Tartus asuval Tasku 

kaubanduskeskusel on kaks hoonesisest alajaama. Jaotusalajaam võib olla komplekt 

alajaam ja kiosk alajaam tüüpi. Erinevus seisneb selles, et keskpinges on viis või rohkem 

KP fiidrit. Mast alajaam on levinud maapiirkondades ja on võimalik ehitada kohtadesse 

kus on kasutusel KP õhuliin.  

 
 
4.3. Madalpinge parameetrid 

 

Madalpingevõrku käsitlesime peatükis 2.5. Madalpinge (MP) liinid jagunevad 

kaabelliinideks ja õhuliinideks. Tabelis 4.4 kajastub Veeriku ja Ülejõe piirkonnas 

kasutatavad erinevad kaabliklasse ja nende pikkuseid 2019 a veebruari seisuga [13]. 

 

 

  



34 
 

 
Tabel 4.4. Madalpingevõrgu kaabliklass ja nende pikkused 

Kaabliklass Pikkus km 

MP kuiv maakaabel                              
(AXPK, APPK, AXMK) 

322 

MP paber-õliisolatsiooniga maakaabel 
(AAB, AAŠV, ASBU) 

170 

MP isoleeritud õhuliin                         
(ALUS, AMKA, EX) 

250 

MP isoleerimata õhuliin                                    
(A) 

5,5 

 

Elektrilevi MP võrgus tänapäeval enam paber-õliisolatsiooniga maakaableid ei paigaldata. 

MP paber-õliisolatsiooni kaabel on oma ehituslikult ja omaduslikult praktiliselt 

samasugune kui KP paber-õliisolatsiooniga kaabel. MP maakaabli võrgus kasutatakse uute 

ehitamisel, vanade kaablite rikke likvideerimiseks ja investeeringute käigus kaablite 

väljavahetamiseks XLPE isolatsiooniga maakaableid. Üks näide AXPK kaablist on toodud 

joonisel 4.4 [17]. 

 

 

Joonis 4.4. Madalpinge AXPK maakaabel. 

 
Kaabel vastab standardile HD 308 S2,  IEC 60502-1, HD 603 osa 5D, IEC 60228, SFS 

4879 ja tuletundlikkus EVS-EN 60332-1-2. Kaabel on oma kujult ümmargune. Väliskest on 

must pliivaba PVC materjal. Faasisooned on tähistatud pruuni, musta ja halli värviga, ning 

PEN-juhe kolla-rohelisega. Kaabli juht alumiiniumist, mis on keerutatud, tihendatud ja 

lõõmutatud. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, sobib ideaalselt 

pinnassesse paigaldamiseks. [17] 
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Õhuliinid ehitati vanasti isoleerimata õhuliiniga, alumiiniumist ilma terasest südamikuta 

(A juhe). Tänapäeval enam uute elektriliinide ehitamisel isoleerimata juhet ei kasutata. 

Kõige enam leiab Veeriku ja Ülejõe piirkondades EX ja ALUS tüüpi õhuliini juhet. 

Alumiiniumist PE isolatsiooniga rippkeerdkaabel EX on toodud joonisele 4.5 [18]. 

 

 
 

Joonis 4.5. Alumiiniumist PE isolatsiooniga rippkeerdkaabel EX. 

 
EX ja ALUS tüüpi kaabel on mõeldud mastile riputamiseks. Suurim lubatud temperatuur 

kestval koormusel on 70 ℃ ja lühise korral (kuni 5 s) 135 ℃. Juht on ümarast, keerutatud 

ja tihendatud alumiiniumist, isolatsiooniks ilmastikukindel polüeteen. Juhe vastab 

standardile HD 626-3I. Erinevate faasisoonte eristamiseks on juhtme isolatsioonil 

pikisuunas harjakesed. Neutraaljuhe on ilma markeerimisharjasteta. [18] 

 
Õhuliinijuhtmed kinnituvad mastidele ning maakaabli otsad on erinevates liitumis- ja 

jaotuskilpides. Veeriku ja Ülejõe piirkonnas kasutatavate mastide ning kilpide loetelu ja 

nende kogus on toodud tabelis 4.5 [13].  

 
Tabel 4.5. Veeriku ja Ülejõe piirkonnas kasutatavate mastide ja kilpide loetelu ja nende 

kogus 

Tunnus tk 
0,4 kV betoonmast 693 

0,4 kV puitmast 4668 

Liitumiskilp (LK) 4847 

Jaotuskilp (JK) 2829 

MP Harukilp (MPHK) 8 
 

Betoonmast on betoonist, milles on armeeritud teras. Betoon ajapikku mureneb ja 

praguneb. Betoonmasti suureks puuduseks on tema haprus. Puitmastid on immutatud, et 

peaks pikemalt vastu ilmastiku oludele ja loomade tegevusele, eriti rähnide tegevusele ja 

maapinna lähedalt mädanemise vastu. Mastide vahetus ja elektritööd mastidel nõuavad 

eritehnika olemasolu ja vastava väljaõppe saanud isikkoosseisu (kollektiivi/inimest). ÕL 
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töödel kasutatakse erinevaid ÕL tarvikud elektrivõrgu, inimeste ja loomade kaitseks ning  

ehitamiseks. 

 
Elektrikilbid (LK, JK, MPHK) võivad asetseda hoones, mastil ja sokliga maas. 

Elektrikilbid on varustatud erinevate tarvikutega elektrivõrgu, inimeste ja loomade 

kaitseks. Elektrilevi OÜ võrgus võib kasutada vaid Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud 

põhimaterjale ja seadmeid. 
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5. RIKETE ANALÜÜS 

 

5.1. Andmed 

 

Rikete analüüs on koostatud Veeriku ja Ülejõe käidupiirkonna 0,4-35 kV elektrivõrgus 

esinenud rikete põhjal aastal 2018. Analüüsitavad andmed pärinevad Elektrilevi 

juhtivspetsialistilt. Analüüsitavate andmete koondtabel on esitatud lisa 2 [19]. 

 
Tabel kajastab järgmisi andmeid: 

 rikke tunnus; 

 algusaeg; 

 lõppemisaeg; 

 klassifikatsioon; 

 alajaam; 

 fiider; 

 pingeaste; 

 summaarne väljalülimisaeg; 

 rikke info; 

 unikaalsed kliendid; 

 katkestatud liitumispunktide arv; 

 tellimuse põhjus; 

 miks juhtus; 

 piirkond. 

 
Rikke tunnusest selgub, kust dispetšerkeskus rikke olemasolust teate sai. Kui on 

rakendunud releekaitse, siis kuvatakse toimunud rikke lülitus SCADA monitorile. Üldjuhul 

on enamus KP rikked koheselt SCADA monitoril näha. Kui SCADA pole riket 

registreerinud, kuid kliendil on elektrivarustus puudulik, saabub teade dispetšerkeskusesse 

läbi DMS keskkonna klienditeatena. Tabelis selgub, et kõige enam saabub teade läbi 

klienditeeninduse.  
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Algusaeg kajastab kuupäeva ja kellaaega rikke tekkimisest. Ühel juhul registreeritakse 

algusaeg automaatselt, teisel juhul registreeritakse klienditeate saamise algusest. 

Lõppemisaeg ei kajasta kliendikatkestuse lõppu vaid rikke likvideerimiseks tehtavate tööde 

täielikku lõpetamist. Täielikult lõppenuks loetakse tööd siis kui on taastatud elektrivõrgu 

normaalskeem. 

 
Klassifikatsioon määrab tekkinud rikke liigi vastavalt võrgu pingele. MP puhul on tegu 

madalpinge rikkega. MP rikkeks loetakse trafo madalpinge vinnaklülitist lõpptarbija poole 

jäävat elektrivõrku. KP puhul on tegu keskpinge rikkega, mis jääb trafo vinnaklülitist toite 

poolele. 

 
Alajaama tulp tabelis näitab alajaama, kus on rike tekkinud. Alajaama nimele järgneb 

number, välistades samanimelisi alajaamu. Fiider näitab konkreetse rikke suunda 

alajaamast. Pingeaste kajastab konkreetse rikkekoha pinget.  

 
Summaarne väljalülimisaeg kajastab rikke tagajärjel kõikide üksikute liitumispunktide 

katkestusaega kokku. 

 
Rikke infos on rikkest tingitud olukorra kirjeldus: mis juhtus ja millist tööd või toimingut 

sooritati rikke likvideerimiseks. Kirjelduses selgub, millised faasid on pingeta, millised 

kaitsmed on rakendunud, kas proovilülitus oli edukas, millised seadmed on defektiga jne. 

Infosse sisestatakse dispetšeri poolt fikseeritud andmed, kohapeal käinud OVB andmed ja 

lepingupartneritelt saadud andmed. Rikke info põhjal on võimalik koostada täpsem 

analüüs.  

 
Unikaalseid kliente on alati rohkem kui liitumispunkte. Näiteks ühes kortermaja 

liitumispunktis võib olla 9 unikaalset klienti (korterit). Kui üks liitumiskilp jääb pingeta, 

milles on 4 arvestit, siis on tegu ühe liitumispunktiga ja 4 unikaalse kliendiga. KP liituja 

osas rakendatakse samasugust põhimõtet.  

 
Lisaks kajastab andmete koondtabel, mis on esitatud lisa 2, veel tellimuse põhjust, miks 

juhtus ja mis piirkonnas rike asub. 
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5.2. Rikete põhjused 

 

Liitumispunkte on Veeriku ja Ülejõe piirkonnas 13337 tk [13]. Aastal 2018 oli 221 riket, 

kus elektrivarustus oli häiritud 7835 liitumispunktis [19]. MP leidis aset 176 riket, 

elektrivarustus katkes 1460 liitumispunktil kogupikkusega 606 tundi ja KP oli 45 riket 

elektrivarustus katkes 6375 liitumispunktil kogupikkusega 99 tundi (joonis 5.1).  

 
Joonise 5.1 järgi esineb madalpinge võrgus rikkeid 3,9 korda rohkem kui keskpinge 

võrgus. Ühe madalpinge võrgu rikke tagajärjel oli elektrivarustus häiritud keskmiselt 8,3 

liitumispunktis ja üks liitumispunkt oli keskmiselt elektririkkest häiritud 25 minutit. 

 

 

Joonis 5.1. Madalpinges ja keskpinges toimunud rikked, mõjutatud liitumispunktide arv ja 

summaarne väljalülimisaeg tundides. 

 
Ühe keskpingevõrgu rikke tagajärjel oli elektrivarustus häiritud keskmiselt 141,7 

liitumispunktis ja üks liitumispunkt oli keskmiselt elektririkkest häiritud 56 sekundit. KP 

rikke korral on korraga palju liitumispunkte häiritud, kuid lühikest aega. MP rikke korral 

on korraga vähe liitumispunkte häiritud, ent tunduvalt pikemalt.  
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Varustuskindluse parandamiseks on äärmiselt oluline teada, miks rike tekkis, ehk selle 

põhjust. Vastavalt rikke põhjusele on võimalik tulevikus vastu võtta paremaid 

investeerimisotsuseid. Lisa 2 andmete põhjal on koostatud sellest kokkuvõtlik joonis 

(joonis 5.2).  

 

 

Joonis 5.2. Rikke põhjus. 

 
Joonistelt 5.2 selgub, et ülekaalukalt suurimaks MP ja KP võrgu rikke põhjuseks on 

amortiseerumine. Märkimisväärselt palju pole suudetud MP võrgus esinenud rikke põhjusi 

tuvastada.  
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Sama oluline kui rikke põhjus, on teada mis juhtus rikke tagajärjel ehk rikke tüüp. Lisa 2 

andmete põhjal on koostatud sellest kokkuvõtlik joonis 5.3.  

 

 
 
Joonis 5.3. Rikke tüüp. 
 

MP võrgu suurimateks rikke tüüpideks on kontakti rike, kaitsme rakendumine ja 

kaabli/isolatsiooni rike. KP võrgus vastavalt kaabli/isolatsiooni rike, kaitsme rakendumine 

ja hoone/konstruktsiooni rike. 
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5.2.1. Amortiseerumine 

 

Elektriaparaadid koosnevad mitmetest voolujuhtidest, mis on omavahel elektriliselt 

ühendatud erinevate kontaktide teel. Elektriliseks kontaktiks nimetatakse vähemalt kahe 

voolujuhi ühendust. Ideaalse kontakti saamiseks peavad kontaktpinnad olema ideaalselt 

siledad, mida on tegelikkuses võimatu saavutada. Seetõttu kujutab kontaktüleminek tervet 

suurt hulka elementaarkontakte. Voolu üleminekul ühest kontaktdetailist teise leiab aset 

suhteliselt suur elektriline takistus, ehk kontakt üleminekutakistus, mille tõttu voolu 

läbilaskev pind on oluliselt väiksem geomeetrilisest pinnast. [20] 

 
Kontaktpindade seisukord halveneb oksüdeerumise teel ja kontaktsurvejõu vähenemisel. 

Kui kontakti üleminekutakistus suureneb, kasvab üldjoones temperatuur, samuti nagu 

tavalise metalljuhti takistuse puhul. Erinevus on aga selles, et temperatuuri tõustes toimub 

materjali mehaaniliste omaduste nõrgenemine, temperatuur jätkuvalt kasvab kuni materjali 

sulamistemperatuurini, mil kontaktid kokku keevituvad. [20] 

 
Liikuvate kontaktide kulumisega ja vibratsiooni teel väheneb nende omavaheline surve 

suletus asendis, kontakti üleminekutakistus kasvab ja kontaktid kuumenevad liigselt. Eriti 

ohtlik on see rikke- või avariitalitluse ajal, kui elektriahelat läbib liigvool, mille tulemusel 

kontaktid kuumenevad väga kiirelt. [20] 

 
Ülekaalukalt suurimaks rikke põhjuseks on amortiseerunud ehk vananenud elektrivõrk. 

MP ja KP peale kokku 98 riket. Faasijuhtme katkemine madalpingevõrgus põhjustab 

katkenud faasi ühendatud tühefaasiliste tarbijate toitekatkestuse. Teistes tervetes faasides 

on ebanormaalsed pinged. Faasi katkemisel võib esineda sageli ka lühis või maaühendus. 

[8] 

 
Vanemates alajaamades ja jaotuskilpides on kasutusel veel vanu vinnaklüliteid, mille 

elektriliste kontaktpindade seisukord pole võrdväärne uute lülititega. Kontaktpindade 

ühenduse halvenemisel toimub kontaktide liigne kuumenemine, mille tagajärjel võib 

tekkida põleng. Üks näide vinnaklüliti liigsest kuumenemisest on toodud joonisele 5.4, kus 

L3 on liigselt kuumenenud (tähistatud punase ringiga), muutunud on värvi ja selle 

tulemusel elektriühendus on katkenud. 
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Joonis 5.4. Vinnaklüliti L3 kontakti rike. 

 
Veeriku ja Ülejõe piirkonnas oli aastal 2018 KP rikkeid esinenud 45 korda. 

Amortiseerunud elektrivõrgu tõttu toimus rikkeid 26 korda, millest 23 puhul on tagajärjeks 

olnud kaabli isolatsiooni rike. See tähendab seda, et üle 50% KP riketest oli põhjuseks 

amortiseerunud elektrivõrk. Aastate jooksul väheneb kaablite vastupanu võime, eriti paber-

õliisolatsiooniga kaablitel. Paberkaablite puuduseks võrreldes XLPE-ga on suurem kaal, 

õlilekke võimalus, hooldevajadus ja kaablimuhvide väiksem töökindlus [8]. KP ja MP 

paber-õliisolatsiooniga kaablite rikked sarnastel põhjustel. Kaabli kõige nõrgemad kohad 

on otsa- ja jätkumuhvid, kust sisse pääseb niiskus, põhjustades isolatsiooni riknemise ja 

tagajärjeks on lühis. Joonisel 5.5 on toodud üks KP kaabli otsamuhvi rike. 

 

 

Joonis 5.5. Paber-õliisolatsiooniga keskpingekaabli riknenud otsamuhv. 

 
Lühis on olematu või väikese takistusega ühendus vooluahelas kahe või enama normaalselt 

erineva potentsiaaliga punki vahel. Lühise tagajärjel kaasneb voolu tunduvalt ja ohtlikult 

suurenemine ning pinge märgatav alanemine, seda eriti lühiskoha lähedal. Suur vool 
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põhjustab elektrijuhtide liigkuumenemist ja tekitab ohtlikke mehaanilisi jõude, mis võivad 

lausa seadme purustada. Liigkuumutamine rikub isolatsiooni ja võib tekkida seadme 

süttimine. Kaablites toimuvad lühised kipuvad ühe- või kahefaasilistest üle kasvada kahe- 

ja kolmefaasilisteks lühisteks. [8] 

 
Paber-õliisolatsiooniga kaablite isolatsiooni tagavad paberikihid, mis on immutatud selleks 

ettenähtud õliga. Tartu linnas oli ja on osaliselt siiani 6 kV võrk kasutusel. 6 kV võrk 

ehitati selleks ettenähtud seadmete ja kaablitega. Olukord, kus 6 kV kaablit hakatakse 

kasutama mitte selleks ettenähtud pingel, toimub kaabli vananemine kiiremini ja põhjustab 

tihedamini rikkeid.  

 
Amortisatsioon mõjub lisaks elektrilistele ühendustele ja kaablitele ka muudele 

elementidele. Nendeks on betoonmastid, mis muutuvad rabedaks, puitpostid mädanevad 

maapinna lähedalt, isolaatorid mõranevad ja muud konstruktsioonid nõrgenevad, mida ei 

pruugi palja silmaga näha olla.  

 

 

5.2.2. Inimtegevus 

 

Oluliseks rikke põhjuseks on inimtegevus. Nendeks võivad olla kaevetööd, pealesõit, 

vargus ja vandalism. Tahtmatult või tahtlikult vigastatud elektripaigaldis ei pruugi paialdist 

kaitsvast kaitseseadmest koheselt välja lülituda ja võib kujutada otsest ohtu lähedal 

asuvatele inimestele, loomadele ja seadmetele.  

 
Uuritaval aastal, 30. augustil, vigastati kaevetööde käigus kahel korral KP kaableid. 

Esimesel korral kaevati kopaga Teeninduse AJ juures tehtavatel töödel kell 10:39 katki 

Teeninduse AJ – Dinori AJ vaheline 6 kV kaabel. Rikke tagajärjel tekkis lühiajaliselt 

kaabelliini suur lühisvool mis põhjustas elektriliselt ühenduses olevale Surve AJ – Kala AJ 

vahelisele 6 kV kaablile rikke. Surve AJ – Kala AJ kaabel oli sedavõrd amortiseerunud, et 

lühise tagajärjel purunes kaabli kõige nõrgem koht.  

 
Teisel juhul ehitati tanklale aeda, kus aia postide tegemisel kasutati puurmehhanismi. 

Puurimise käigus vigastati taaskord Teeninduse AJ ja Dinori AJ vahelist 6 kV kaablit. 

Kaablit oldi vigastatud seitsmest erinevast kohast, pilt puurimisaukudest on toodud 

joonisele 5.6. 
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Lühise tagajärjel lülitus välja elektriliselt ühenduses olevad Külmuti AJ – Kala AJ, Surve 

AJ – Kala AJ ja Kala AJ – Ankru AJ kaablid. Väljalülitunud kaablite kontrollil osutusid 

kaablid terveks ja pingestati elektrivõrgu normaaltalitluse jätkamiseks. 

 

 

Joonis 5.6. Teeninduse AJ – Dinori AJ vahelise kaabli vigastamine puurimise teel. 

 
Kaablite nõrgad kohad tulevad ilmsiks kõige enam peale nende remonti, kui kaabelliine 

teimitakse isolatsiooni ja väliskesta seisukorra kontrollimisel. Teimimine koosneb kaabli 

kesta terviklikkuse kontrollist ja ülepingeteimist mille käigus kasutatakse ülepingeteimil 

kolmekordset faasipinget 30 min jooksul [21]. Kui kaablil peaks olema mõned nõrgad 

kohad, tuleb see ilmsiks. On olnud juhtumeid, kus remonditi KP kaablit 5 korda. Esimesel 

juhul oli tegu kaabli vigastamisega kaevetööde käigus, kaabel remonditi ja teostati teim. 

Teimimise ajal purnes kaabel uuest kohast. Peale uut remonti teostatu uuesti teim ja kaabel 

purunes jällegi. Nii kordus see 5 korda, mille käigus monteeriti kaablile 10 jätkumuhvi.  

 
Pealesõidud toimuvad üldjuhul mastidele ja kilpidele. Mastid kas murduvad pikali või 

jäävad viltu püsti. Murdunud ja viltused mastid venitavad katki kaableid, mille käigus 
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ühendused katkevad. Teedele ja tänavatele kukkunud mastid ning kaablid on ohtlikud 

inimestele, loomadele ja varale.  

 
Kui otsasõit toimub kilbile, rikutakse parimal juhul värvikihti. Kui kilp sõidetakse mõlki 

või viltu, võidakse rikkuda kilbis sees olevaid lüliteid ja latisüsteemi. Mõlk kilbis võib 

põhjustada lühise faasilati ja kilbi kesta vahel. Täiesti puruks sõidetud kilp on 

kasutuskõlbmatu ning tuleb paigaldada uus. Tavaliselt vaid kilbi vahetusest ei piisa, sest 

vigastatud on ka kilbi sees olevaid seadmed ja kaableid, millele on vaja teha kas uued 

jätku- ja otsamuhvid või vaid otsamuhvid. 

 
Vandalism on elektripaigaldise tahtlik rikkumine. Veeriku ja Ülejõe piirkonnas oli seda 

juhtunud 2018. aastal 3 korda, 26. märts, 18. juuli ja 22. juuli.  Kõik kolm juhtumit ühes ja 

samas alajaamas. Vandalismi käigus murti Autoturu AJ uks lahti ja lülitati trafo KOL1046 

välja. Sellise tegevuse käigus seati ohtu nii enda elu kui tekitati tarbijatele 

elektrikatkestusega tahtlikult majanduslikku kahju. 

 

 

5.2.3. Ehitusvead 

 

Ehitusvigade all peetakse silmas ebakvaliteetset tööd elektripaigaldise ehitamisel. Kui kilp 

paigaldada liiga sügavale masse, siis võib kevadel lume sulamisel vesi sattuda kilbis 

olevatele pinges osadele. Enimlevinud ehitusevigadeks on mõne juhtmelooga puudumine, 

pole kaabli ots piisavalt kontakti saamiseks kinni keeratud või on õhuliini juhtmete 

omavaheline ühendus teostatud ebakorrektselt. Näide ühest kuumenenust ÕL kontaktist on 

toodud joonisele 5.7 kus liigsel kuumutamisel on kontaktsillad ära sulanud ja kontakt 

katkeb. 

 

 

Joonis 5.7. Kontakti rikke õhuliini ühendusklemmis. 
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Märksa tõsisemaks ehitusveaks võib pidada seda, kui on aetud faaside järjestus sassi ja 

neutraal on jäetud ühendamata. Üks selline juhtum leidis aset 16 märts Koidu AJ F5, kui 

asendati majas vana arvesti uue vastu välja. Elektriku hooletuse tagajärjel läks lastehoiul 

juhtmestik kärssama ja mõned elektritarvitid polnud enam kasutuskõlblikud. 

 

 

5.2.4. Linnud ja loomad 

 

Veeriku ja Ülejõe piirkonnas oli aastal 2018 vaid 1 juhtum, kus rikke põhjustajaks oli 

loom. 21 September oli Ehitusmarketi AJ F3 ühes JK-s rott roninud pinges klemmide 

vahele, tekitades lühise. Lühise tagajärjel vajas terve kilbi sisemus väljavahetust (joonis 

5.8). 

 

 

Joonis 5.8. Jaotuskapis tekkinud lühis roti tõttu. 

 
Linnud ja loomad põhjustavad maapiirkondades tunduvalt rohkem elektririkkeid kui 

linnas. Eriti haavatavad on elektrimastid kuhu on toonekurg endale pesa ehitanud. Linnu 
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väljaheide söövitab ajajooksul isolatsiooni õhemaks, kontaktid halvenevad ja tagajärjeks 

on katkenud ühendus 

 

 

5.2.5. Põhjus teadmata 

 

Teadmata põhjustel oli MP võrgus 45 riket, mille tagajärjel rakendus kaitse 39 korral. 

Sulavkaitsmed on ühekordsed ja nende rakendumisel tuleb kaitse välja vahetada. Kaitsme 

rakendumise võib põhjustada õhuliinile murdunud puud või oksad ja jäide. Kui õhuliini 

kaitsevööndit pole õigeaegselt puhastatud, võivad oksad põhjustada mööduva lühise, seda 

eriti vihma, lume ja jäite korral. Paljasõhuliini juhtmed võivad tugevama tuulega üksteisele 

vastu minna, põhjustades mööduva lühise.  

 

 

5.2.6. Muud põhjused 

 

Rikkeid, mille täpselt põhjust ei osata määratleda, paigutatakse muude põhjuste lahtrisse. 

Nendeks võivad olla olukorrad kus on kaitsmealus/lattistus põlenud, äike, JK/LK põleng 

või elektrimast viltu vajunud ebaselgetel põhjustel. 

 
Plaaniliste tööde käigus teavitatakse kliente elektrikatkestusest ette. Kui elektriskeem on 

mingil põhjusel vale ja eelneval ülevaatusel pole seda avastatud, siis võib osa tarbijaid 

ootamatult elektrikatkestuse osaliseks saada. Sellist olukorda juhtub harva, 2018 aastal 1 

kord.  

 
Äikesetormide tagajärjel võib tugev tuul, pikselöök või rahe kahjustada elektriliine. Äike 

põhjustas ühel korral kaitsme rakendumise ja teisel korral liigpingeseadme rikke. Mõlemal 

juhul oli elektrivarustus katkestatud paljudel klientidel, ent rike sai likvideeritud kiiresti.  
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6. AUTOREMONDI ALAJAAMA VÕIMALIK PÕLENGU 

PÕHJUS 

 

Veeriku ja Ülejõe piirkonnas 23.08.2018 kell 9:21 süttis Autoremondi AJ, mis asub 

Aparaaditehase juures. Elektrivarustus oli häiritud 20 liitumispunktis, sealhulgas mitmel 

majanduslikult olulisel kliendil.  

 
Alajaama põlengud on ohtlikud mürgise suitsu, leegi ja võimalikke pinges osade tõttu, mis 

takistavad kustutustöid. Põlevas alajaamas kujuneb kõige ohtlikumaks elemendiks trafo. 

Trafo sees on õli, mis kuumuspaisumise tagajärjel võib põhjustada trafo plahvatuse. 

Plahvatuse tagajärjeks võivad olla purunenud konstruktsioonid, põleva õli 

voolamine/pritsimine lähedalasuvatele objektidele, põlengu laienemine ja see on ohtlik 

päästemeeskonnale. 

 
Autoremondi AJ väljalülitamine kestis OVB brigaadil 45 minutit, mille jooksul 

päästemeeskond ei saanud ja ei võinud kustutustöödega alustada [22]. Elektrilevi OÜ 

elektripaigaldistes ei tohi kustutustöödega enne alustada kui OVB brigaad on sooritanud 

vastavad lülimistoimingud objekti väljalülitamiseks, kontrollinud päästemeeskonna 

tuletõrje komando esindajaga jaotorude, tuletõrjeautode ning olemasolul vahugeneraatori 

maandamist. Kui eespool mainitud tegevused on sooritatud antakse tuletõrje komando 

esindajale kirjalik luba tulekustutustöödeks.  

 
Tänaseks (12.04.2019) pole veel Elektrilevi OÜ avalikustanud ametlikku tehnilist akti 

põlengu põhjusest. Võimalik, et uurimine veel kestab. Autoremondi AJ seisukord peale 

põlengut on toodud lisa 3 [23]. 

 
Autoremondi AJ võimalik põlengu põhjus võis olla nõuetele mittevastavad 

kaabliühenduste poltliited. Oletatava põhjusele viitavad asjaolud on [23]: 

 
 240 mm2 soone puhul on kasutatud 300 mm2 kingapressi matriitse; 

 alumiiniumist kaablikinga puhul ei ole täiendavalt kasutatud nõutud 

survetasandusseibe (lameseibe). Koonusseibid (kooniline vedruseib) otse 

alumiiniumist kaablikingal, mis vajub aja jooksul sisse; 
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 kaablikinga pressi matriitsid ei olnud kohakuti, vaid pressimisel viltu (joonis 6) 

[23]; 

 poldi pikkus ei vasta nõuetele, see on liiga lühike. Keere ei tööta täispikkusel; 

 kaablikinga pressimisel tekkivaid teravaid servi ei ole maha lihvitud. 

 

 

Joonis 6. Kaablikinga pressi matriitsid pole olnud pressimise momendil kohakuti vaid 

viltu. 

 
Iga rikke põhjusest tuleks teha järeldused ja rakendada meetmeid, et samasugustel 

põhjustel ei juhtuks sarnast riket. Hetkel rakendatud ja kehtestatud täiendavad meetmed on 

[23]: 

 montööride poltliidete ja poltühenduste koolitus ja praktiline eksam, 

momentvõtmete perioodiline kontroll; 

 dokumendi täiustamine „Nõuded elektrilistele kontaktühendustele“; 

 kontaktühenduste teostamise protokoll; 

 kriitilisemate kohtade kaardistamine ja tihedama perioodsusega ülevaatus. 

 
Autoremondi AJ põlengu põhjus esialgsetel andmetel on ehitusviga. Lohakalt ja 

ebakorrektselt sooritatud tööd kaablikinga pressimisel ja selle ühendamisel latile. 

Tagajärjeks kontaktide omavaheline ebapiisav ühendus. Ühenduskohad kuumenesid 

ülemäära, seade süttis ja alajaama põleng sai alguse.  
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7. KLIENDI KATKESTUSKESTUSE INDEKS 

 

Elektrivõrgu varustuskindluse hindamiseks on välja töötatud suur hulk mitmesuguseid nn 

elektrivarustuskindluse indekseid (service reliability indices), mis peegeldavad 

varustuskindluse erinevaid tahke. Indeksite abil on võimaik hinnata kogu võrgu, võrgu 

piirkonna, alajaama või fiidri toitepiirkonna olukorda. Võrdlemine on võimalik ainult 

juhul, kui näitajad ja nende hindamine põhinevad samadel määratlustel ja meetoditel [24].  

 
Elektrivarustuskindluse indeksid võimaldavad [24]: 

 klientide elektrivarustuse kvaliteeti ja selle dünaamikat aastate lõikes ning 

püstitatud eesmärkide saavutamise määra; 

 hinnata ja võrrelda erinevate elektriettevõtete ja toitepiirkondade elektrivarustuse 

kvaliteeti, eelkõige katkestuste keskmist sagedust ja kestust; 

 välja selgitada ebakindlalt toimivaid toitepiirkondi, alajaamu, liine või fiidreid ning 

võrgu tugevdamise vajadusi; 

 hinnata oodatavaid katkestuskulusid tulevikus; 

 hinnata jaotusvõrgu käidupoliitika mõju töökindlusele. 

 

Kõige laiemat tunnustust on leidnud IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) standardiga määratletud näitajad, mida soovitab ka CIGRE. Kliendi 

katkestuskestuse indeks CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) on ühe 

katkestuse keskmise kestuse mõõt, iseloomustab keskmist aega tarbimiskoha elektritoite 

taastamiseks ja arvutatakse valemiga [24]: 

 

  














j
jj

j
jj

i
i

i
ii

N

NU

N

Nr
CAIDI


          (7.1) 

 kus   𝑟𝑖 − katkestuse kestus min; 

  𝑁𝑖 − katkestusel katkestatud klientide arv; 

𝑈𝑗 − koormuspunkti keskmine aastane seisakukestus;  

𝑁𝑗 − klientide arv koormuspunkti toitepiirkonnas; 

𝜆𝑗 − koormuspunkti seisakusagedus. 
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Süsteemi katkestuskestuse indeksi CAIDI on arvutatud Tartu piirkonnale valemiga 7.1: 

  2,1302018 CAIDI  min 

 
CAIDI2018 on 130,2 minutit. Paraku ei võimalda vaid ühe aasta elektrivarustuskindluse 

indeksi väljaarvutamine võrrelda elektrivõrgu olukorra muutust. Tabelis 7.1 on CAIDI 

väärtused 2016, 2017 ja 2018 kohta, kus lisaks Tartu piirkonnale on ka teiste piirkondade 

andmed, kus Elektrilevi OÜ jaotusvõrke haldab [19]. 

 
Tabel 7.1. Elektrivarustuskindluse CAIDI väärtused Elektrilevi OÜ erinevates 

piirkondades 

Piirkond CAIDI2016 CAIDI2017 CAIDI2018 
Aruküla-Hiiu 63,3 103,2 139,3 
Ida-Tallinn 72,0 42,8 29,5 

Jõhvi-Jõgeva 77,7 79,2 87,4 
Keila-Saare 69,3 81,6 98,2 

Lääne-Tallinn 42,7 55,6 29,7 
Pärnu 99,8 60,0 188,7 

Rakvere 60,6 111,3 78,4 
Rapla-Järva 72,3 99,8 76,5 

Tartu 94,3 94,3 130,2 
Valga-Põlva 138,4 72,9 77,1 

Viljandi 79,2 92,7 183,1 
Võru 266,5 77,3 52,1 

 

Tabelis 7.1 selgub, et Tartu piirkonnas oli 2016 ja 2017 aastal keskmine aeg tarbimiskoha 

elektritoite taastamiseks 94,3 minutit, mis on 35,9 minutit vähem uuritava 2018 aastast. 

Võrreldes erinevaid piirkondi, siis Tallinna piirkondades on elektritoite taastamise ajad 

oluliselt väiksemad kui Pärnu ja Viljandi piirkonnas.   
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8. LAHENDUSED 

 

8.1. Efektiivsed ja odavad lahendused 

 

Kõiki elektrivõrgu rikkeid pole võimalik ennetada, kuid neid saab vähendada elektrivõrku 

investeerimise teel. Elektrivõrku investeerimisel tuleb lähtuda vajadusest, olles eelnevalt 

veendunud töökindlust tõstva meetme efektiivsusest, analüüsinud rikke põhjuseid ja 

tagajärgi. Õigete otsuste vastuvõtmisel väheneb katkestuste arv. 

 
Suhteliselt odavaks lahenduseks on paigaldada sulavkaitsmed haruliinide ette [24]. 

Haruliinis rikke tekkimisel rakendub kaitse ja elektrikatkestusest on vähem kliente 

häiritud. Lisaks kaitstakse põhiliini liigvoolude eest, mis võib omakorda tekitada rikke 

mõnes teises kohas.  

 
MP võrgus on tihedalt kasutust leidnud SZ tüüpi masti kaitselülitid (joonis 7.1). 

Mastilülitis on ühendatud sulavkaitsmete ja vinnaklülitite funktsioonid. Neid on lihtne 

paigaldada ja nendega opereerimine käib maapinnalt kasutades isoleerkepi abi. Lülitid on 

töökindlad. [25] 

 

 

 Joonis 8.1. SZ tüüpi sulavkaitsmetega madalpinge mastilüliti. 
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Võrku sektsioneerivate lülitite paigaldamine vähendab tunduvalt rikke mõjuulatust. Kõige 

otstarbekam on paigaldada sektsioneerivad lülitid piki magistraalliini ja kasutada koostöös 

taaslülitamisautomaatidega süsteemi rekonfigureerimiseks rikke korral. 

Taaslülitusseadmed vähendavad püsikatkestuste arvu. Eriti otstarbekas on seda paigaldada 

õhuliinidele. [24] 

 
Eespool mainitud meetmeid rakendatakse juba väljaehitatud elektrivõrkudele, kuid uute 

võrkude rajamisel tuleks juba sellega arvestada ja kõik võimalikud võimalused läbi 

mõelda, mis muudaks elektrivõrgu töökindlamaks. 

 

 

8.2. Efektiivsed, kuid kallimad lahendused 

 

Juba väljaehitatud elektrivõrgu ümberehitustööd on tihtipeale kulukad ja keerulised. 

Olemasoleva elektrivõrgus, eriti alajaamades ja kilpides, pole ruumi uute seadmete 

paigaldamiseks. Kui leitakse sobiv lahendus, siis tööde sooritamisel on üldjuhul siiski vaja 

klientidele elektrikatkestus planeerida. 

 
Sektsioonilülitite kaugjuhtimine vähendab rikke eraldamise aega tervest elektrivõrgust, ehk 

klientide toitekatkestus kestab vähem. Rikke lokaliseerimiseks elektrivõrgus on kaks 

võimalust: määrata vea asukoht lühisvoolu ja pinge väärtuste järgi või leida rikkekoht 

lühise ja maaühendusvoolu indikaatorite järgi. [24] 

 
Efektiivne kuid üks kulukamaid on mitmepoolse toite kindlustamine. See eeldab uute 

liinide ja fiidrite rajamist või keerukamate alajaamade skeemide kasutamist. 

Jaotusvõrkudes vähendab selline meede suure osa klientide katkestusest. [24] 

 
Vanas amortiseerunud alajaamas on üksikuid seadmed ja detailid oma kasutusea lõpus. 

Olenevalt alajaamast pole majanduslikult mõttekas kõik seadmed eraldi välja vahetada, 

vaid tunduvalt mõistlikum on rajada täiesti uus alajaam. Uued alajaamad on oma 

välimuselt tunduvalt viisakama välimusega ja kompaktsemad. 
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8.3. Seadmete ja üksikelementide töökindluse tõstmine 

 

Kõikidel detailidel on ettenähtud oma eluiga. Elektrivõrgu süsteem on nii tugev, kui on 

selles kõige nõrgem detail. Vananenud, defektiga ja suure rikkepotentsiaaliga seadmete 

väljavahetamine õigel ajal vähendab rikete arvu. 

 
Trafo töökindluse tõstmisel ei tohiks lasta trafot ülekoormata. Trafole peaks teostama 

regulaarselt hooldust, mille käigus teostatakse koormuskatsed, võimsusteguri mõõtmised, 

kõrgepingekatsed, lahustunud gaaside analüüs, visuaalne kontroll võimalikke 

õlilekkekohtade avastamiseks ja likvideerimiseks, kontaktühenduste kontroll 

termokaameraga, isolaatorite pragude tuvastamine, ülelöögi jälgede puhastamine jms. [24] 

 
Paigaldatava kaabli ja olemasoleva kaabelliinide regulaarne katsetamine, et vähendada 

halva kvaliteediga kaablite kasutamise tõenäosust. Katsetuse käigus mittesobivad 

kaablilõigud asendatakse. Kaablimuhvide seisukorra jälgimine termokaameraga, et 

tuvastada ebanormaalselt kuumenenud kohad, mis võivad ajajooksul põhjustada rikke. 

Kaablite kaitsmine lühisvoolude eest ja liigpingepiirikute kasutamine kaabli tõusupostidel. 

Kilpide, alajaamade ja kaablikanalite korralik tihendamine näriliste kaitseks. Kaevetööde 

kooskõlastamine, et välistada kaablite vigastamist. Kilpide tähistamine märketulpadega, et 

kilbid oleksid paremini märgatavad, seda eriti talvel lumelükkamisel. [24] 

 
Paljasõhuliinid tuleks vahetada isoleeritud õhuliinide vastu või kaabelliinide vastu. 

Õhuliinide regulaarne ülevaatus riknenud elementide tuvastamiseks ja nende kiire 

asendamine uute vastu. Elektripaigaldise ülevaatuse ajal tuleb avastada võimalikke 

pragusid pingepiirikutel, isolaatoritel ja läbiviikudel. Saastatud piirkondades isolaatorite ja 

läbiviikude regulaarne pesemine. Ohtlike puude ning võsa õigeaegne raadamine. 

Paigaldada oravate tõkked isolaatoritele ja läbiviikudele, et ei tekkiks lühist. Lindude 

pesitsemist, puhkamist ja lühiseid takistavate vahendite rakendamine. Masti tõmmitsate ja 

tugede efektiivne märgistamine otsasõidu välistamiseks. [24] 

 
Mastide ülevaatusel tuleb kontrollida puitmastide seisukorda maapinna lähedalt, et poleks 

liigselt mädanenud. Mädanenud mastid on nõrgad, kujutavad otsest ohtu elektritöid 

teostavatele isikutele. Mastide mahalangemisel on ohtlikud lähedal asuvatele inimestele, 

loomadele ja varale. Betoonmastid ei mädane, kuid ajajooksul muutub betoon rabedaks. 

Betoonmasti ülevaatusel tuleb jälgida, et mast poleks kõver, sest mast ei kannata painet. 
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Mastil ei või olla suuri pragusid, irdunud suuri tükke ja et nähtavale poleks tulnud mastis 

olev armatuur. KP betoonmastidel tuleb jälgida, et poleks olnud faasijuhtme ja masti 

vahelist lühist ehk maaühendust. Sellise lühise tagajärjel kaotab mastis olev armatuur 

ettenähtud omadused ja mast muutub nõrgaks. Sellistel mastidel on üldjuhul visuaalselt 

näha musti laike, mis viitab metalli põlengule mastis ja ümber masti on maapind 

kuumenenud. Sellistele mastidele on mastiraudadega ronimine keelatud. 

 

 

8.4. Elektripaigaldise omaniku vastutus 

 
Elektrivõrgu monitooring korrasoleku hindamiseks ja jälgimiseks. Hooldustööde 

korrapärane teostamine ja defektsete detailide vahetamine. Elektripaigaldise ehitusel 

kasutada selleks ettenähtud detaile, tööd sooritada ettenähtud tingimustes ja vastavalt 

tootjapoolsele juhendile. Kui tööde ajal tuvastatakse mingi defekt, tuleks sellest teada anda 

varahaldurile ja leida defektse detaili õigeaegne vahetamine.  

 
Elektritöid teostavat personali tuleb koolitada, et oleks vastav väljaõppe tööde 

sooritamiseks. Eriti oluline on see keerukamate tööde korral, kus oluline on täpsus, puhtus, 

juhendist kinnipidamine ja arusaamine süsteemi toimimisest. Keerukamad tööd tuleb 

dokumenteerida. Peale igat remonti ja ehitust teostada vastavad mõõtmised, et veenduda 

elektrisüsteemi terviklikkuses ja ohutuses. Elektrivõrgu omanikul tuleb kontrollida tehtud 

tööde kvaliteeti ja avastada võimalikke puudusi. Vajadusel rakendada ja kehtestada 

täiendavaid meetmeid vältimaks sarnaseid ehitustöödel tehtavaid vigu.  
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9. TULEMUSED 

 

Analüüs aitab välja tuua elektrivõrgu varustuskindluse kitsaskohti. Antud tulemuste põhjal 

on võimalik anda hinnang, milliseid võrguelemendid on suurema võimaliku rikkelise 

ülemineku tõenäosusega ehk kõige kriitilisemad elemendid, mis tuleks esmajärjekorras 

likvideerida. Kriitiliste võrguelementide likvideerimise vajadus tekib seoses ohuga 

inimelule, ohuga varustuskindlusele ja majanduslikule efektiivsusele. 

 
Elektrivõrgu rikkest põhjustatud sündmused mõjutavad nii tarbijaid kui võrgu omanikku.  

Sellest tulenevalt võib rikkest tekkivaid riske vaadelda mitmest vaatenurgast. Ühel juhul 

lähtudes tarbija seisukohast, kus on oluline elektrienergia stabiilsus ja rikkest põhjustatud 

elektrikatkestuse lühike aeg. Teisel juhul elektrivõrgu omaniku seisukohast, kus on oluline 

viia minimaalseks defektide ja rikete likvideerimise kulud ning elektrivõrk ei tekitaks 

otsest ohtu inimelule. [26]  

 
Elektrivõrgu kriitilisemate detailide remondil või väljavahetamisel väheneb rikkest tingitud 

katkestusaeg ja rikke likvideerimise kulud. Kombineerituna katkestuskestuse riskide ja 

likvideerimiskulu alusel on võimalik järjestada esmajärjekorras vajavate defektsete 

liiniosade ülevaatus ja vajadusel selle remont või väljavahetus. Seoses defektide ja rikete 

järjestikuse likvideerimisega on vaja vastu võtta otsused, millises järjekorras üht või teist 

defekti või riket tuleks kõrvaldada. Ollakse seisukohal, et lähtudes varustuspiirkondade 

erinevast asustustihedusest on samalaadse rikke likvideerimise prioriteetsus erinev. Mida 

rohkem on kliente ühe km liini kohta, seda prioriteetsem on rike. [26] 

 
Lisa 2 põhjal võib väita, et suurimaks rikke põhjuseks on amortiseerunud elektrivõrk, mis 

põhjustas paljudel kordadel kaabli/isolatsiooni rikkeid ja madalpinge õhuliinidel kontakti 

katkemisi. Uuritavas piirkonnas on suuremosa elektrivõrgust maakaablis. Maakaabli 

võimalikke nõrkade kohtade tuvastamiseks teostatakse kaablile ülepingeteim. Teimimise 

ajal peab olema kaabel pingetu. Keskpingekaablite kontrollil see tihtipeale probleemiks 

pole, sest alajaama on mitmest kohast võimalik toita ja ümberlülitamised toimuvad 

alajaamades. Madalpinge kaablite kontrollil on aga probleeme rohkem võrreldes 

keskpingekaablitega. Nimelt puudub osadel kilpidel ringühendus, mis toob kaasa 
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elektrikatkestuse tarbijatele. Kaabli lõpp-punktidesse ja võimalike ümberlülituse 

kohtadesse ei pääse lihtsalt ligi. Eriti suureks probleemiks on see Annelinna piirkonnas, 

kus elektrikilbid asuvad suurte kortermajade keldrites, uksed on lukustatud ja ilma luba 

saamata ei tohi siseneda ega ole võimalik. Lahenduseks on Elektrilevi OÜ-le teadaolevad 

korteriühistute kontaktid, kuhu helistades saab ligipääsu kokku leppida. Märkimisväärsetel 

kordadel on aga kontaktandmed vananenud või ligipääsu tagav kodanik pole kättesaadav. 

Teisel juhul ei pruugi aga vastavale kodanikule päevased ajad sobida, mis muudab jällegi 

töökorralduse keerulisemaks.  

 
Kui ülepingeteimi teostamisel tuvastatakse kaabli nõrk koht mis kuulub väljavahetamisele, 

võivad tekkida uued probleemid. Esmalt tuleb rikkekoht üles otsida, teiseks võib rikkekoht 

osutuda väga keerulises kohas, kus kaevetööd on raskendatud. Peale kaabli remonti tuleb 

teostada uuesti kaabliteim, mille teostamisel võib kaabel mõnes teises kohas katki minna. 

Kaabli jätkumuhvid on üsna kallid, muhvide monteerimine nõuab vastava pädevusega 

personali olemasolu, mõõtelabori olemasolu ja kaevatud trassi taastamismahud võivad 

osutuda üsna mahukaks.  

 
Õhuliinide klemmühendusi on keeruline kontrollida. Klemmid on kaetud isolatsiooni 

materjaliga ja sellest tulenevalt pole võimalik lihtsalt visuaalselt tuvastada, millises 

seisukorras on kontaktühendus. Termokaameraga oleks teoreetiliselt võimalik 

kuumenenud klemmid leida, kuid kuna klemmide isolatsiooni materjal on musta värvi, siis 

päikselise ilmaga on kuumenenud klemme raskem leida. Probleemiks osutub ka ligipääs 

klemmidele, sest ühendused on mastide otsas. Iga mast pole ronitav ja nõuab tõstuki 

olemasolu.   

 
Amortiseerunud kaableid ja õhuliini klemme on keeruline kontrollida. Tunduvalt lihtsam 

on teostada visuaalseid ülevaatuseid alajaamades ja kilpides. Kontrolle tuleks teostada 

termokaameraga, tuvastamaks liigselt kuumenenud ühenduskohad. Vaatluse põhjal on 

võimalik kontrollida võimalikke defekte otsamuhvidel, ühenduste teostamisel kasutatavate 

poltide, seibide õigsust ja kasutatavate kaitsmete vastavust. 

 
Lisaks amortiseerunud elektrivõrgule on Lisa 2 põhjal märkimisväärselt suure osa rikke 

põhjuseks inimtegevuse või –tegevusematus. Väga lihtsalt oleks võinud ennetada rikkeid, 

mis tekivad kaevetööde käigus (14 riket), kutsudes Elektrilevi OÜ esindaja objektile, 

veendudes kaablite asukohas või nende puudumises. Kui elektrivõrgus ei esineks 
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ehitusvigu, pealesõite, tulekahjusid, vandalismi ja vargusi, oleks ära jäänud 28 riket. Kõik 

eespool mainitud tegevused on põhjustatud inimtegevusese tagajärjel. Inimtegevusetusest 

on kasvanud võsa liini ja ripped jäetud reguleerimata. 

 
Rasketest ilmastikuoludest põhjustatud rikkeid on üsna vähe. Kõige tüüpilisemaks 

probleemiks on tugevad tuuleiilid, mis põhjustavad isoleerimata õhuliinijuhtmete 

omavahelisi kokkupuuteid. Erinevate faaside või faasi ja neutraali omavahelise 

kokkupuute tulemusel rakendub liini kaitselüliti. Selleks ajaks kui rikkebrigaad jõuab 

kaitsme ennistada on rike liinil kadunud. Lahenduseks on õhuliini visangute visuaalne 

kontroll, et tuvastada lõtvunud visangud. Visangute pingutamine vähendab tuuleiilidest 

põhjustatud mööduvaid lühiseid. 

 
Kui rikete ennetamiseks teostada regulaarset kontrolli ja defektide avastamisel nende 

likvideerimine, väheneb oluliselt rikete arv. Samas, pole majanduslikult otstarbekas kõiki 

maakaableid eraldi teimida, sest kaablil olev nõrk koht võib veel töötada palju aastaid.  

 
Veeriku ja Ülejõe piirkonna kõige mõistlikum lahendus rikete vähendamisel on regulaarne 

kontroll defektide tuvastamiseks ja nende likvideerimine. Tuleks investeerida 

maakaablitesse, kus asendatakse õhuliinid ja paber-õliisolatsiooniga kaablid uute 

maakaablite vastu. 
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KOKKUVÕTE 

 

Rikete analüüs on koostatud 2018 aastal esinenud kesk- ja madalpinge rikete kohta 

Veeriku ja Ülejõe piirkonnas. Analüüsitavad andmed on saadud Elektrilevi OÜ 

juhtivspetsialistilt.  

 
Uuritava piirkonna elektrivõrk on keerukas, paljude tarbijatega ja kasutusel on palju 

kaabelliine. Veeriku ja Ülejõe piirkonna elektritoide saab alguse seitsmest erinevast 

piirkonnalajaamast. Elektrivõrk koosneb 449 alajaamast, 363,4 km keskpinge liinist, 747,5 

km madalpingeliinist, 5361 mastist ja 7684 kilbist. Elektrivõrguga on ühenduses 13337 

erinevat liitumispunkti.  

 
Elektrivõrku juhitakse juhtimiskeskusest. Kõik Elektrilevi OÜ elektrivõrgus toimunud 

rikketeated saabuvad piirkonna dispetšerile automaatselt läbi SCADA süsteemi või 

klienditeatena läbi DMS süsteemi. Dispetšeri juhtimisel saadetakse rikkekoha täpse 

asukoha väljaselgitamiseks OVB brigaadi. OVB brigaad likvideerib ohu inimestele ja 

võimalusel likvideerib rikke. Keerulisemate rikete korral on võimalik töösse kaasata 

lepingulisi partnereid. 

 

Aastal 2018 oli 221 riket, mis mõjutasid ühel või teisel määral 7835 LP-d. Olulisemaks 

rikete põhjusteks on: 

 amortiseerunud elektrivõrk; 

 teadmata põhjustel; 

 kaevetööd; 

 ehitusvead. 

 
Põhilised rikete tüüpideks on:  

 kaabli/isolatsiooni rike; 

 kaitsme rakendumine; 

 kontakti rike; 

 juhtme rike. 
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Ülekaalukalt suurimaks rikke põhjustajaks on amortiseerunud ehk vananenud elektrivõrk. 

Amortiseerunud elektrivõrgus toimuvad muutused, mida ei pruugi palja silmaga näha. 

Kontaktpinnad ja ühendused võivad roostetada ja oksüdeerida ilmastiku tõttu. 

Poltühendused pole enam nii tugevalt kinni kui peaks olema. Betoonmastid muutuvad 

rabedaks, puitmastid mädanevad maapinna lähedalt. Maakaablitel halveneb isolatsioon, 

õli-paberisolatsiooniga kaablite otsad jooksevad õlist tühjaks, jätkumuhvid lasevad niiskust 

sisse. Lisaks amortisatsioonist tingitud rikkele on üheks oluliseks rikke põhjuseks 

inimtegevus. Nendeks võivad olla kaevetööd, pealesõit, vargus ja vandalism. Kõiki 

elektrivõrgu rikkeid pole võimalik ennetada, kuid neid saab vähendada. 

 
Võimalikud lahendused: 

 õhuliini haruliinidele paigaldada sulavkaitsmed; 

 võrgu sektsioneerivate lülitite paigaldamine koos taaslülitamisautomaatidega; 

 mitmepoolse toite kindlustamine; 

 seadmete ja üksikelementide töökindluse tõstmine; 

 paljasõhuliinid vahetada isoleeritud õhuliini vastu või kaabelliinide vastu.  

 

Uuritava Veeriku ja Ülejõe piirkonnas on väga palju elektrienergia tarbijaid. Kasutusel on 

väga palju KP ja MP liine ja nendetarvikuid. Iga väiksemgi rike mõjutab otseselt tarbijaid. 

 

Veeriku ja Ülejõe piirkonna elektrivõrgu rikete analüüsi olulisemad järeldused: 

 rikete ennetamiseks teostada regulaarselt elektrivõrgu detailide kontrolli, et 

tuvastada kriitilised defektid ja teostada nende remont; 

 avalikkuse tõhusam informeerimine kaevetööde jaoks vastavate kaevelubade 

väljastamise ja kaabli asukoha tuvastamise vajalikkusest; 

 tehtud tööde dokumenteerimine ja objektide vastuvõtmisel teostatud tööde 

põhjalikum kontroll kvaliteedi ja vastavuse osas. 
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