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Mis on võrguteenuse osutamine? 

• Valmisoleku tagamine elektri edastamiseks 

 

• Elektri kohale toomine  

 

• Elektrikoguste mõõtmine 

 

• Võrgu juhtimine ja rikete kõrvaldamine 

 

• Klientide teenindamine 

 
 

Elektrilevi võrk: 

 

• 61 000 km liine 

• 23 000 alajaama 

• 655 150 tarbimiskohta 

• 460 miljonit tunninäitu kuus 



Elektrilevi tööpiirkond 



Elektrilevi võrgu töökindlus paraneb 
Rikete arv 

Elektrikatkestusi majapidamise kohta 



2012. aasta andmed.  

Allikad: Elektrilevi ja Sadales Tikles – ettevõtete esitatud; Soome - regulaatori raport 2013 

Võrdlus naaberriikidega 



Võrgu töökindluse tõstmise 

võimekus sõltub võrgutasust 



Võrgutasu aluseks on 

põhjendatud kulud 

 Võrgutasu kujunemise alused reguleerib 

elektrituruseadus ja Konkurentsiameti 

metoodika 

 

• Põhineb võrguettevõtja kohustuste  täitmiseks 

vajalikel kuludel 

• Kuna põhjendatud kulud on võrguettevõtjatel 

erinevad, kujuneb ka erinev hind 

• Investeeringutelt tohivad kõik võrguettevõtjad 

teenida ühesugust tulu 

• Võrguteenuse rahastamine peab olema 

läbipaistev  ja muudest tegevusvaldkondadest 

sõltumatu  

 



Millest koosneb võrguteenuse arve? 

Elektrilevi keskmise kodukliendi (aastatarbimine 3000 kWh) võrguteenuse kuuarve 



Kuhu see raha läheb? 

Elektrilevi keskmise kodukliendi (aastatarbimine 3000 kWh) võrguteenuse kuuarve jagunemine 



Võrgutasu võrdlus lähiriikidega 

Võrgutasu hind 

kWh kohta 

 

Koduklient 

(pakett Võrk 1 

põhitariifiga) 

Võrdlus on 2013.a. jaanuari seisuga 



Võrgu ülalhoidmise kulud ei sõltu 

elektritarbimisest 

 

 Tarbimiskohti: 655 150  

Tarbimismaht: 6600 GWh 
Võrguteenuse hind 
(Sõltub elektrivõrgu kompaktsusest 

ja seisukorrast, kontrollib riik) 

Elektri hind 
(Kujuneb börsil) 

Keskmine Elektrilevi võrgutasu täna 3,73 s/kWh 4,73 s/kWh * 

Näiteks kui (kliente ja) tarbimismahtu 2 x vähem 6,12 s/kWh 

Näiteks kui (kliente ja) tarbimismahtu 2 x rohkem 2,55 s/kWh 

* Elektri hind: 2013.a 10 kuu kaalutud keskmine börsihind  (45,05 € / MWh ehk 4,505 s/kWh, millele 

lisatud 0,22 s/kWh elektrimüüjate hinnanguline keskmine marginaal)  

 

Sageli peab  klient mõistlikuks teatud „elekter vs võrgutasu“ proportsiooni, kuid võrreldes elektrit kui kaupa nt autoga ja elektrivõrku kui 

infrastruktuuri teedevõrguga, kujunevad nende kulud täiesti erinevatel alustel ega sõltu üksteisest.  Võrgu kulud kliendi kohta sõltuvad 

elektrivõrgu kompaktsusest (kuipalju kliente võrgumahu kohta tuleb ning kuipalju elektrit  võrgust nö „läbi voolab“. Viimane on eriti oluline 

kWh-põhise võrgutasu korral, mis on valdavalt tänane võrgutasude  struktuur  Eestis (vs nt Holland, kus võrk on 100% püsitasul). 



Võrgutasu muutus on väiksem kui THI 
Joo 

Joonisel toodud olulisemad hinnamuutused Elektrilevi klientidele 2005-2013 



vähenemine 

Investeeringud vähendavad 

jõudsalt rikkeid 



Aastaks 2025 on 75% võrgust 

ilmastikukindel 



Elektritarbija küsimus: Võrguteenuse hind tundub kõrge, aga 

kvaliteet vajaks parandamist. Kuidas edasi? 

 

Elektrilevi vastus: Eesmärk on ohjata võrgutasu (saada jätkuvalt 

hakkama efektiivsemalt kui muu majandus, mida peegeldab THI) nii, 

et samal ajal paraneks märgatavalt võrgu töökindlus. 

 


