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1 Sissejuhatus 

Käesolev dokument esitab Eesti gaasiülekandevõrgu kümneaastase arengukava, mis on koostatud 
ülekandesüsteemi halduri poolt perioodile 2017.a kuni 2026. a.  

Vastavalt Maagaasiseaduse (MGS) §212 lõikele 4 esitab süsteemihaldur Konkurentsiametile (KA) 
aruande arengukava täitmise ja muudatuste kohta, täiendades seda kolme järgmise aasta 
investeeringute osas. 10.04.2014 jõustunud MGSi muudatuste kohaselt esitab süsteemihaldur 
gaasiülekandevõrgu arengukava KA-le teadmiseks, kuid mitte kooskõlastamiseks. Arengukava peab 
sisaldama meetmeid selleks, et tagada süsteemi piisav läbilaskevõimsus ja varustuskindlus järgmise 
kümne aasta jooksul, arvestades olemasolevate ja potentsiaalsete maagaasi tarnijate ja teiste 
võrgukasutajate vajadustega. Käesolev arengukava on oma mahult ja sisult küllalti sarnane eelmise 
aasta arengukavaga, mis peegeldab mõnevõrra asjaolu, et valitud arengusuunad on olnud püsivad ning 
investeeringud gaasivõrgus on pikaajalised projektid. Võrreldes eelmise arengukavaga on käesolevas 
kajastatud olulisemad täpsustused ja muudatused. Aruande koostamise käigus on küsitud sisendit ka 
turuosaliste käest läbi Gaasituru Nõukoja.  Aruande eesmärgiks on anda ülevaade 
gaasivarustuskindlusest ning gaasiülekandevõrgu ja gaasituru arengutest Eestis. Põhilisteks 
mõjutajateks gaasivõrgu arengus on valitud suund väljuda isoleeritud, ainsa tarnijaga olukorrast ning 
juba tehaksegi esimesi samme liitumaks Euroopa gaasivõrkudega ning liigutakse avatud Euroopa 
gaasituruga integreerumise suunas. Käesolev arengukava puudutab nii gaasituru kui ka 
gaasiülekandevõrgu taristuga seotud teemasid. Esimeses pooles kirjeldatakse gaasivõrgu tänast 
olukorda ning antakse ülevaade põhilistest lähima kümne aasta arengutest ning põhilistest 
suurprojektidest. Aruande keskosas hinnatakse gaasi varustuskindlust praegusel hetkel ja kümnel 
järgneval aastal. Lõpuosas on lähemalt käsitletud gaasituru arenguga seotud järgnevaid olulisi samme 
ning tuleviku väljakutseid. Aruandes ei vaadata ainult kitsalt Eestiga seotud teemasid, vaid ka 
olukorda regioonis ja Eestit Euroopa gaasituruga integreerumise kontekstis.  

Aruandes väljatoodud energiakoguste arvutamisel on kasutatud ülemise kütteväärtusena 10,5 
kWh/m3 (11,1 kWh/m3 LNG puhul) ja gaasikogused on leppetingimustel 20°C ja 1,01325 bar. 
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1.1 Euroopa Liidu energiapoliitika 

Euroopa Liidu energiapoliitika aluseks on kaks asjaolu: esiteks, suur osa fossiilsetest energiaallikatest 
(ca 60% vedelkütuste toorainest ning ca 30% maagaasist) ostetakse väljastpoolt Euroopa Liitu ning 
teiseks, nende kasutamine põhjustab kliimamuutusi. Siit tulenevad ka riskid, mis on ühest küljest 
seotud kütuste tarnekindluse, tõusvate hindade ning ülemaailmse konkurentsiga fossiilkütuste pärast, 
ja teisest küljest seotud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside põhjustatud kliimamuutustega.  

Euroopa Liidu energiapoliitika on lähtunud ühisest eesmärgist tagada energiatoodete ja -teenuste 
pidev kättesaadavus turul kõigile tarbijatele taskukohase hinnaga, aidates samas saavutada Euroopa 
Liidu laiemaid sotsiaalseid ja kliimaeesmärke.  

Euroopa Liidu energiapoliitika põhialused on kokku lepitud Lissaboni lepingus1, kus prioriteetidena on 
määratletud: 

 energia siseturu toimimine;  

 energia varustuskindlus;  

 energiakasutuse tõhusus, energia kokkuhoid ja taastuvate energiaallikate kasutamise 
edendamine;  

 energiaturgude integreerimine ning -võrkude ühendamine. 

Energialiidu idee kui Euroopa Liidu strateegilise tegevuskava ühe osa väljaarendamises leppisid 
riigipead kokku 2014. aasta juuni Ülemkogul. Euroopa Komisjon avaldas mahuka energialiidu 
dokumentide paketi “Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika 
raamstrateegia“ 2015. aasta veebruaris. Energialiidu arendamine on Jean-Claude Junckeri juhitava 
Euroopa Komisjoni üks olulisemaid prioriteete, mille eesmärgiks on vähendada Euroopa Liidu sõltuvust 
kütuste ja gaasi impordist, tugevdada energia siseturu toimimist, suurendada taastuvenergia osakaalu 
ning energiatõhusust ja kindlustada Euroopa Liidu juhtrolli võitluses globaalse kliimasoojenemisega. 

Energialiidul on viis energiajulgeolekule, -tõhususele ja konkurentsivõimele suunatud meedet: 

 energiajulgeolek, solidaarsus ja usaldus (tarnete mitmekesistamine, koostöö varustuskindluse 
tagamiseks, Euroopa suurem roll ülemaailmsel energiaturul);  

 täielikult integreeritud Euroopa energiaturg (turgude ühendamine energiasüsteemide 
vaheliste ühenduste abil, energia siseturu meetmete rakendamine ja ajakohastamine, 
piirkondlik koostöö, võimalus kontrollida oma tarbimist ja vabalt valida energiamüüjat);  

 energiatõhusus, mis aitab vähendada nõudlust (energiatõhusus elamumajanduses ja 
transpordisektoris);  

 majandusest tuleneva CO2 heite vähendamine (kasvuhoonegaaside 40% vähendamise eesmärgi 
saavutamine, globaalses kliimapoliitikas kokku leppimine, toimiv heitkogustega kauplemise 
süsteem, taastuvenergeetika turupõhine edendamine); 

 teadusuuringud, innovatsioon ja konkurentsivõime.  

Energialiidu paketi vaimus on Elering juba alates elektri põhivõrgu omandilisest eraldamisest 2010. 
aastal toetanud seniste riigipõhiste energiaturgude ühendamist läbi piiriülese infrastruktuuri ja 
tarkvõrgu arendamise, heitkogustega kauplemise ja turureeglite harmoniseerimise. Eesmärgiks on 
tagada erinevate kütuste ja tehnoloogiate võrdne kohtlemine, sh liikmesriikide energiapoliitikate 
ühtlustamine. Ühtlustatud Euroopa võrgueeskirjade juurutamine on ühtse energia siseturu huvides. 

                                                 

1 Leping allkirjastati 13.12.2007 Euroopa Liidu Ülemkogul Lissabonis ning jõustus kõikide liikmesriikide poolt 
ratifitseerimisprotsessi lõpetamisega 2009 aasta 1. detsembril. 
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Gaas on Euroopa energiavarustuses olulisel kohal. Üle 20% Euroopa energiatarbimisest tuleb 
maagaasist (vaata Joonis 1). Aastal 2014 imporditi Euroopas tarbitavast maagaasist ligi 70%. 

 

Joonis 1 Euroopa energiakandjate osakaalud, 2014 

Joonis 2 näitab impordi osakaalu erinevatest riikidest aastal 2014. Suurimad impordiallikad Euroopa 
jaoks on Norra ning Venemaa. Gaasi allikate arv Euroopasse on mitmekülgne, eriti tulenevalt LNG 
terminalide potentsiaalist tarnida gaasi kogu maailma LNG turult. 

 

Joonis 2 Maagaasi impordi osakaalud Euroopasse, 2014 

1.1.1 I – III energiapaketini 

1990. aastate lõpus hakkas Euroopa Liit suuremat tähelepanu pöörama energiapoliitikale ning seadis 
järgmised arengueesmärgid:  

 vaba konkurents; 

 läbipaistvus; 

 juurdepääs energiataristule; 

 varustuskindlus.  
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Euroopa ühise energiaturu harmoniseerimiseks ja liberaliseerimiseks võeti aastatel 1996 kuni 2009 
vastu kolm järjestikust seadusandlikku paketti. Esimene kuni kolmas energiapakett adresseerisid 
ligipääsu turule, turgude läbipaistvust, tarbijate kaitset, ülekandevõimsusi ning tarneallikate 
piisavust. Tänu energiapakettide muudatustele saavad uued tarnijad siseneda Euroopa turule ning 
tarbijad saavad vabalt valida endale sobiva müüja. 

Algselt oli Euroopa Liidu elektri- ja gaasiturg killustunud ning monopoolne. Hinnad olid kõrged ja 
investeeringuid nappis. Liikmesriigid otsustasid avada elektri– ja gaasiturud, kaotada 
konkurentsibarjäärid ning panna alus ühtsele energiaturule. Võeti vastu esimene energia siseturu 
õigusaktide kogum, I energiapakett. Direktiiviga 98/30/EÜ kehtestati esimest korda Euroopa Liidu 
gaasi siseturu ühiseeskirjad. 

Oli selge, et elektri- ja gaasi siseturu rajamine pidi toimuma järkjärgult, et tööstus võiks uute oludega 
kohaneda. Kuna esimene energiapakett ei täitnud ootusi, algas arutelu teise energiapaketi 
vastuvõtmiseks. Uued reeglid võeti vastu 2003. aastal. Direktiiviga 2003/55/EÜ kehtestati rangemad 
nõuded gaasi tarnimisele ja gaasivõrkude eristamisele, nähti ette siseriiklike energiaregulaatorite 
kohustuslik asutamine ning anti kolmandatele osapooltele võrdväärne juurdepääs ülekande- ja 
jaotusvõrkudele. Tarbijatele (tööstustarbijatele 2004 ja kodutarbijatele 2007) tuli luua võimalus 
vabalt valida gaasitarnijat.  

Määrusega 1775/2005 kehtestati eeskirjad, mis puudutasid kolmandate osapoolte juurdepääsu 
gaasivõrkudele, võimsuse jaotamise põhimõtteid, ülekoormusega juhtimise põhimõtteid ning turu 
läbipaistvuse reegleid. 

Ka II energiapakett ei täitnud loodetud eesmärki: regulatsioonide puudulikkuse tõttu ei olnud võimalik 
saavutada täielikult avatud elektri- ega gaasiturgu. Nii võeti 2009. aastal vastu III energiapakett, mis 
jõustus 2009. aasta septembris. Direktiivis 2009/73/EÜ kehtestati ühised reeglid gaasi ülekandmiseks, 
jaotamiseks, tarnimiseks, hoiustamiseks ja turule ligipääsemiseks.  

III energiapaketti kuuluvad määrused 715/2009, 714/2009 ja 713/2009. Esimene käsitleb 
gaasivõrkudele juurdepääsu piiriüleses kaubanduses, mis nägi ette ka erinevates valdkondades 
detailsete võrgueeskirjade loomise. Teine reguleerib samu teemasid elektriturul. Kolmas arendas 
edasi institutsionaalset raamistikku - määrusega 713/2009 moodustati Energiaturu regulaatorite 
koostööorganisatsioon ACER. 

1.1.2 Euroopa ühine turumudel (GTM) 

Energiaturu regulaatorite koostööorganisatsioon ACER defineeris aastal 2011 raamistiku, nn Gas 
Target Model (GTM), mis paneb paika nägemuse ja arengusuunad toimiva gaasituruni jõudmiseks. 
Mudelis defineeritakse visioon Euroopa tuleviku gaasiturust, mida iseloomustavad konkurentsivõime, 
likviidsus, turgude integratsioon, optimaalne infrastruktuuri kasutus ja gaasi vaba liikumine eri 
piirkondade vahel. Selle saavutamise vahenditena nähakse ühelt poolt Euroopa võrgueeskirjade 
rakendamist kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning teiselt poolt GTM-is määratletud konkreetseid 
samme likviidse ja dünaamilise gaasituruni jõudmiseks. 

GTM-i ajakohastamisega 2015. aastal sõnastas ACER ka konkreetsed märksõnad, mis gaasituru 
arengutes olulist rolli mängivad: 

Suurenenud määramatus nii gaasi tootmises kui tarbimises — seoses odavama kildagaasi suurenenud 
kasutuselevõtuga USA-s on Euroopa gaasi kasutavad ettevõtted hinnasurve all, samuti on odavnenud 
kivisüsi välja tõrjumas gaasi kasutamist elektritoodangu kütusena (sellele aitavad kaasa ka madalad 
CO2 emissioonikvootide hinnad). Ka gaasi tootmine Euroopas on vähenemas ning selle trendi 
pöördumist pole lähiaastatel alternatiivsete allikate lisandumisele vaatamata oodata. 

Varustuskindluse tagamine läbi konkurentsi — kuna paljud Euroopa riigid on liigselt sõltuvad vaid 
mõnest gaasitarnijast, siis GTM kohaselt tagavad varustuskindluse kõige efektiivsemalt just 
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turupõhised meetmed (eelkõige ebabilansi turupõhise hinnastamise meetmed), mis ajendavad 
turuosalisi varustuskindlusesse panustama. Ette nähakse ka gaasi hoiustamise eraldamist 
põhivõrkudest. 

Hulgituru toimimine, turgude ühendamine — ACER on defineerinud turgude võtmetunnused, milleks 
on turuosaliste ootustele vastavus (võimaldades piisavalt riske maandada) ning efektiivne toimimine 
(pakkudes piisavat konkurentsi, paindlikkust ja varustuskindlust). Mõlemale võtmetunnusele on 
lisatud mitmed mõõdikud, millele hästi toimiv hulgiturg vastama peaks. 

Taastuvenergia eesmärgid ja uued gaasi kasutusalad — GTM-is tehakse ettepanek elektri- ja 
gaasisüsteemihaldurite koostööks tulenevalt gaasi kasutusest elektri tootmiseks (taastuvatest 
allikatest toodetava elektri puhul vajaliku reguleerimisvõimekuse saavutamiseks). Gaasi laialdasemat 
kasutamist näeb ACER transpordisektoris ning tänu lokaalsete lahenduste rajamisele LNG ja CNG 
kasutamiseks ja „power to gas“ tehnoloogiate arendamisel. 

Seni vastavad GTM-is kirjeldatule vaid väga vähesed Euroopa riigid ning paljudes riikides on vaja 
eesmärkide saavutamiseks muudatusi teha. 

GTM-i aluseks on piisavalt konkurentsi pakkuvad, likviidsed ja piisavate välisühendustega sisend-
väljund tsoonid (entry-exit zones). Sisend-väljund tsoonid võivad koosneda mitmest riigist ning 
väiksemate riikide puhul on mitmest riigist koosnev tsoon vajalik piisava konkurentsi ja likviidsuse 
saavutamiseks. Sisend-väljund tsoonide põhimõtteks on võimalus tsoonisiseselt gaasiga vabalt 
kaubelda, olenemata sellest, millisest sisendpunktist gaas pärineb. Kogu tsooni sisenenud gaasiga saab 
kaubelda võrdsetel alustel, puuduvad marsuudi ja päritoluga seotud tariifid või kvaliteeditingimused. 
Ülekandevõrgu tariife tasutakse tsooni sisenedes (sisend-väljund punktides) ning sellest väljudes 
(sisend-väljund punktides või väljundpunktides sisemaisesse tarbimisse) ning tariifid ei sõltu gaasi 
päritolust või selle varasemast trajektoorist tsoonis sees või sellest väljaspool. Sisend-väljund tsoonide 
sees on tavaliselt virtuaalne kauplemispunkt, kus toimub gaasiga kauplemine. Kauplemine võib 
toimuda kahepoolsete lepingute alusel või läbi gaasibörsi. Joonis 3 illustreerib sisend-väljund tsooni 
ülesehitust. 

 

Joonis 3 Sisend-väljund tsooni skeem 

1.1.3 Ühtne energiaturg läbi võrgueeskirjade 

III energiapaketi eesmärk on luua toimiv energia siseturg Euroopas. Konkurentsile avatud energia 
siseturg annab Euroopa tarbijatele võimaluse valida erinevate tarnijate vahel, kes pakuvad 
elektrienergiat ja gaasi turupõhise hinnaga. Teiselt poolt saab nüüd energiaturule siseneda rohkem 
ettevõtteid, sh on sisenemine lihtsam ka väiksematel ettevõtetel ja võimalus ka nendel, kes 
investeerivad taastuvenergiasse. 
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Euroopaülese toimiva gaasi siseturu tekkimisele on veel mitmeid takistusi. Liikmesriikide vaheliste 
ühenduste võimsus on ebapiisav, mõningate liikmesriikide vahel puuduvad veel ülekandevõimsused 
ning gaasiturg ei ole veel ühendatud. Isegi kui liikmesriikide vahelised ühendused on olemas, ei ole 
turureeglid veel piisavalt ühtlustatud, mistõttu on tehingukulud osades piirkondades ebamõistlikult 
kõrged. Tekivad turubarjäärid eelkõige väiksematele ettevõtetele. Liikmesriikide energiaregulaatorid 
ei kasuta alati kõiki oma õigusi ja võimalusi, et olemasolevaid reegleid kehtestada. Seetõttu on 
enamikus liikmesriikides energiaturud endiselt väga kontsentreerunud ning uusi iseseisvaid tarnijaid 
on vähe. 

Selleks, et tagada III energiapaketiga püstitatud eesmärkide täitmine ning soodustada hästi toimiva 
ja läbipaistva hulgimüügituru teket, mida iseloomustaks kõrgetasemeline maagaasi tarnekindlus, on 
kehtestatud määrus 715/2009. Määruse eesmärk on kehtestada piiriülest maagaasiga kauplemist 
käsitlevad õiglased ja mittediskrimineerivad eeskirjad ning suurendada sel viisil konkurentsi energia 
siseturul, võttes arvesse siseriiklike ja piirkondlike turgude konkreetset eripära. See hõlmab 
ühtlustatud põhimõtete kehtestamist seoses piiriüleste ülekandetasudega ning olemasolevate 
ühendusvõimsuste jaotamist turupõhiselt. Nimetatud eesmärkide täitmine viiakse ellu läbi ühtsete 
võrgueeskirjade (Network Codes) väljatöötamise ja rakendamise kõigis liikmesriikides. 

Võrgueeskirjade väljatöötamine algab Euroopa Komisjoni poolsest „aastase prioriteetide nimekirja“ 
koostamisest, kus käsitletakse teemasid, mis peaksid võrgueeskirjades sisalduma. Seejärel koostab 
ACER nn. raamsuunised (framework guidelines), mis seavad põhimõtted konkreetsete võrgueeskirjade 
koostamiseks. Euroopa ülekandevõrkude operaatorite organisatsiooni ENTSOG (European Network of 
Transmission System Operators for Gas) eestvedamisel toimub võrgueeskirjade arendamine. 
Võrgueeskirjade arendamisel on jõutud etappi, kus esimesed on saanud juba heakskiidu Euroopa 
Parlamendis. Võib öelda, et Euroopa-ülesed võrgueeskirjad määratlevad otsekohalduva raamistiku, 
aga konkreetsemad ja täpsemad piirid määrab iga liikmesriik ise. Tulevikus võib võrgueeskirju ka 
juurde lisanduda. 

Ülekoormusega tegelemise kord – 2012/490/EL (Congestion Management Procedures) 

Ülekoormusega tegelemise kord on määruse 715/2009 lisa I täiendus, mille eesmärgiks on vähendada 
ülekoormust gaasi ülekandesüsteemides. Energia siseturu väljakujundamise lõpuleviimist takistab 
sagedane lepingutega ülekoormamine, mille tõttu võrgu kasutajad ei saa juurdepääsu gaasi 
ülekandesüsteemidele, ehkki võimsus on füüsiliselt olemas. Kord sätestab reeglid, mille kohaselt 
ettevõtted peavad oma reserveeritud ülekandesüsteemi võimsust kasutama või riskivad kasutamata 
võimsuse kaotamisega. Kasutamata võimsus viiakse tagasi turule ning jaotatakse turupõhiste 
meetmetega. Käesolev määruse 715/2009 lisa I uuendus kehtestati 24. august 2012.  

Võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskiri – 984/2013/EL (Capacity Allocation Mechanism – 
CAM) 

Võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskiri sätestab ülekandesüsteemide operaatoritele 
kohustuse kasutada harmoniseeritud oksjonite süsteemi gaasisüsteemi võimsuste jaotamisel (või 
alternatiivina võimsuste kaudset jaotamist koos energiaga (implicit auctioning)). Oksjonitel müüakse 
samaaegselt üle-Euroopaliste reeglite alusel samu võimsustooteid. Võrgueeskirjaga seatakse sisse 
gaasi ülekandesüsteemide standardiseeritud võimsuse jaotamise mehhanismid. Standardiseeritud 
võimsuse jaotamise mehhanism hõlmab enampakkumismenetlust Euroopa Liidu siseste asjakohaste 
ühenduspunktide jaoks ning pakutavaid ja jaotatavaid piiriüleseid standardvõimsustooteid. 
Võrgueeskirjas sätestatakse kõrvutiasuvate piirkondade ülekandesüsteemi haldurite koostöö võimsuse 
müügi hõlbustamiseks, võttes arvesse kaubanduseeskirju kui ka võimsusega seotud tehnilisi eeskirju. 
Võrgueeskiri käsitleb nii olemasolevaid võimsusi kui ka investeeringute tulemusena tekkivat 
lisanduvaid ülekandevõimsusi. Võrgueeskiri võeti vastu 14. oktoober 2013 ning jõustus 1. novembrist 
2015. 

Gaasivarustuse tasakaalustamise võrgueeskiri – 312/2014/EL (Balancing) 
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Gaasivarustuse tasakaalustamise võrgueeskiri sätestab gaasisüsteemi bilansi hoidmise reeglid ning 
süsteemihalduri ning võrgukasutajate sellega seotud vastutused. Turgude ulatusliku integreerimise 
jaoks on tähtis, et tasakaalustamist käsitlevad eeskirjad edendaksid gaasiga kauplemist 
bilansipiirkondade üleselt ja aitaksid kaasa turu likviidsuse arengule. Seepärast sätestatakse antud 
võrgueeskirjas liiduülesed ühtlustatud tasakaalustamiseeskirjad, mille eesmärk on anda kindlustunne, 
et võrgu kasutajad saavad hallata oma positsioone eri bilansipiirkondades majanduslikult tõhusal ja 
mittediskrimineerival viisil. Võrgueeskiri võeti vastu 26. märtsil 2014 ja jõustus alates 1. oktoober 
2015. 

Koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade võrgueeskiri – 703/2015/EL (Interoperability and Data 
Exchange) 

Koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade võrgueeskiri ühtlustab kompleksed võrgu opereerimise 
tehnilised protseduurid, mis on kasutusel Euroopa Liidu liikmete gaasisüsteemides. Määrus käsitleb 
süsteemidevahelisi ühenduslepinguid, mõõtühikuid, gaasi kvaliteeti, odoreerimist ning 
andmevahetust. Määrusega kehtestatakse eeskirjad ja menetlused, mille abil saavutada sobiv 
ühtlustamise tase tõhusa gaasiga kauplemise ja gaasi transpordi nimel kõigis Euroopa Liidu gaasi 
ülekandesüsteemides. Võrgueeskiri on vastu võetud 30. aprill 2015 ning jõustus 1. maist 2016. 

Ühtlustatud gaasiülekandetariifide struktuuri võrgueeskiri (Harmonised Transmission Tariff 
Structures) 

Ühtlustatud gaasiülekandetariifide struktuuri võrgueeskirja eesmärgiks on defineerida ühised reeglid 
ja parameetrid ülekandetariifide kehtestamiseks. Võrgueeskiri soodustab turu integratsiooni, 
suurendab varustuskindlust, toetab konkurentsi ja ülepiirilist kaubandust, kindlustab 
mittediskrimineerivad ja kulupõhised ülekandetariifid ning väldib võrgukasutajate vahelist 
ristsubsideerimist. Võrgueeskiri kehtestab metoodika sisend-väljund süsteemi punktide tariifide 
arvutamiseks ning nende arvutamiseks kasutatud andmete avalikustamiseks ning konsulteerimiseks. 
Võrgueeskiri on väljatöötamisel, eeldatav vastu võtmise aeg on aprill 2017. 

Täiendava võimsuse lisad eeskirjadesse (Incremental Capacity) 

Täiendava võimsuse lisad on täiendus kahele varem mainutud võrgueeskirjale – võimsuse jaotamise 
mehhanismide ja ühtlustatud gaasiülekandetariifide struktuuri võrgueeskirjadele. Täiendava 
võimsuse lisad täiendavad võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskirja sätetega selle kohta, 
kuidas jaotada investeeringutest tekkivat täiendavat või uut võimsust. Tariifide võrgueeskirja 
lisanduvad sätted selle kohta, kuidas arvutada tariife täiendavate ja uute ülekandevõimuste korral. 
Mõlema võrgueeskirja täiendused on väljatöötamisel. 
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Joonis 4 Gaasituru võrgueeskirjad ning nende rakendumise ajakava 

1.1.4  Euroopa Liidu energiataristu pakett 

Viimastel aastatel välja kujunenud geopoliitiline olukord on näidanud kätte Euroopa Liidu 
energiasüsteemi struktuursed kitsaskohad ning andnud tugeva poliitilise tõuke energiataristu 
tugevdamiseks ning väljaehitamiseks kiiremas korras. Määruse 617/2010 alusel koostab Euroopa 
Komisjon nn ühishuvi projektide nimekirja (PCI – Projects of Common Interest), milles olevatele 
objektidele plaanib Euroopa Liit taotlusvoorudes jagada kindlaks määratud summas toetusi. Ühishuvi 
projekti investeeringut võimaldatakse vähemalt kahte riiki hõlmavatele projektidele ning vahendid 
tehakse kättesaadavaks võlakirjade, toetuste ja laenugarantiide näol. Täiendavad sektorispetsiifilised 
kriteeriumid peavad tagama, et projektid tugevdavad märgatavalt tarne turvalisust, võimaldavad 
turuintegratsiooni, soodustavad konkurentsi, tagavad süsteemi paindlikkuse ja võimaldavad edastada 
toodetud taastuvenergiat tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse. 

Lisaks tegi Euroopa Komisjon 2011. aastal ettepaneku moodustada energiataristu moderniseerimise 
pakett, mis muuhulgas aitaks saavutada ka Euroopa Liidu kliima- ja energiaalaseid eesmärke. 
Aastateks 2014 – 2020 moodustab Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF – Connecting Europe Facility) 
toel energiasektorisse jagatav raha kokku 5,85 miljardit eurot. Taristufondi vahendid on eraldatud 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks, konkurentsivõimelisema sotsiaalse turumajanduse saavutamiseks, 
piirkondadevaheliste ühenduste tugevdamiseks ning üleeuroopalise majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks. See on esimene kord, kui Euroopa Liit soovib 
kaasrahastada suurte energiataristute objektide ehitamist oma korralisest eelarvest. Samas on 
tegemist mõnevõrra väiksema rahastus paketiga, kui 2011. aastal esialgu kokkulepitud sai. 
Kärpetulemusena on tugevnenud kaasrahastuse taotlemise kriteeriumid ning see on viinud 
konkurentsini erinevate eesmärkidega projektide vahel. 
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1.2 Eesti energiapoliitika 

Eesti gaasimajanduse arendamine Euroopa ühtse energiaturu osana on eelduseks paljude müüjate, 
piisava turumahu ja infrastruktuuriga ning läbipaistvate turureeglitega efektiivse regionaalse 
gaasituru tekkeks aastaks 2020. Sealhulgas on olulised tähised Läti gaasituru plaanitav avanemine 
2017. aastal, Soome ja Balti turgude füüsiline ühendamine Balticconnectori kaudu ning Eesti-Läti 
ühenduse tugevdamise valmimine aastaks 2020 ning Leedu ja Poola vahelise ühenduse GIPL valmimine 
aastal 2021. Kuni viimase ajani sõltus Eesti ainult Vene gaasist, mis Ukraina sündmuste valguses oli ja 
on jätkuvalt kõrgeks riskiks Eesti energiajulgeolekule. Lisaks Soome- ja Läti-suunaliste ühenduste 
rajamisele ja tugevdamisele on Eesti huvides ka Leedu ja Poola vahelise ühenduse GIPL ning veeldatud 
maagaasi (LNG) terminalide rajamine regiooni, mis tagavad ligipääsu Euroopa ja globaalsetele 
gaasitarnetele. 

Tuginedes riigi senisele kogemusele toetada elektrisüsteemi ja -turu arendamist läbi talle kuuluva 
sõltumatu elektrisüsteemihalduri kaudu, võib näha Eesti gaasiturul mitmeid kitsaskohti nagu turu 
vähene liberaliseeritus ja läbipaistvus, mida on samuti võimalik ja mõistlik lahendada justnimelt läbi 
riigi omanduses oleva maagaasi süsteemihalduri. Kuivõrd riigil puudub huvi soodustada ühe või teise 
gaasi müüja või tootja konkurentsiolukorda, pingutab riigi omanduses olev ja kontrollitav gaasi 
süsteemihaldur esmajoones erapooletult läbi gaasituru arendamise energiahindade 
konkurentsivõimelisuse nimel ning suudab vastutada gaasi kui kütuse laialdasema kättesaadavuse 
saavutamise eest. 

Euroopa Liidu kolmas energiapakett sätestab maagaasituru avamise ja toimiva siseturu loomise. See 
tähendab muuhulgas turuosaliste ja tarbijate võrdset kohtlemist ning selle saavutamiseks 
ülekandesüsteemihalduri eraldamist maagaasi tootvast või tarbivast ettevõttest.  2012. aastal 
maagaasiseadusesse sisse viidud muudatused kohustasid hiljemalt 1. jaanuarist 2015 viima 
süsteemihalduri tegevuse vastavusse nõuetega, mille kohaselt on süsteemihaldur võrguettevõtja, kes 
omab ülekandevõrku, omab või haldab mõõtesüsteeme riigipiiril ning omab tegevusluba gaasi 
ülekande teenuse osutamiseks. Alates 2015. aasta lõpust on Elering gaasi süsteemihaldurina põhivõrgu 
100% omanik. 

Eesti ja regiooni gaasituru arendamist toetab Euroopa Komisjoni poolt 25.02.2015 avaldatud 
energialiidu (Energy Union) teatis ja sellega soetud dokumendid. Komisjoni president Jean-Claude 
Juncker on nimetanud energialiidu arendamist üheks komisjoni oluliseks prioriteediks, mille 
eesmärgiks on vähendada EL-i sõltuvust kütuste ja gaasi impordist, tugevdada energia siseturu 
toimimist, suurendada taastuvenergia osakaalu ning energiatõhusust ja kindlustada EL-i juhtrolli 
võitluses globaalse kliimasoojenemisega. 

Vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile on ENTSOG-i (Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
võrgustik) ülesanne töötada välja gaasituru võrgueeskirjad, mille eesmärk on soodustada turgude 
integreerimist, kehtestades ühtseid raamistikke. Välja on töötatud otsekohalduvad võimsuse 
jaotamise, bilansihalduse, koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade ja varustuskindluse 
võrgueeskirjad. Väljatöötamisel on ühtlustatud ülekandetariifide võrgueeskiri. 

ACER (Energiaturu regulaatorite koostööorganisatsioon) on energia siseturu rakendamiseks välja 
pakkunud gaasituru toimimise mudelid, mille poole Euroopa peaks liikuma – nn Gas Target Model 
(GTM). Pidades silmas konkurentsivõime tõstmist ja võrgu efektiivset kasutust, seob GTM hulgiturgude 
arengu tihedalt turuosalistele mittediskrimineerivate ja õiglaste põhimõtete loomisega gaasi 
infrastruktuuri kasutamisel. Pikemas perspektiivis tuleb jõuda ühise regionaalse gaasituru entry-exit 
mudelini ning ühise võimsuste kauplemise platvormini. Konkurentsi ning likviidse hulgimüügituru 
tekitamiseks on vajalik, et gaasiga saaks kaubelda, olenemata selle asukohast gaasivõrgus. Sellest 
eesmärgist tulenevalt on kasulik töötada võimalikult suure ühise entry-exit piirkonna suunas. Kolm 
Balti riiki on hinnanguliselt minimaalne ühtse piirkonna suurus, kasulik oleks ühine piirkond koos 
Soome ning Poolaga. 

8. juunil 2015 allkirjastasid Euroopa Komisjon ja Läänemere riigid vastastikuse mõistmise 
memorandumi, millega lepiti kokku BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) raamistiku 
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uuendamises, sealhulgas regionaalse gaasituru ja gaasi varustuskindluse prioriteetides. 2015. aasta 
jooksul on toimunud esimesed Balti gaasituru koordinatsioonigrupi kohtumised Eesti, Läti, Leedu ja 
Soome süsteemihaldurite, regulaatorite ja ministeeriumide osalusel. Grupi eesmärk on jõuda 
regionaalse gaasituru arendamise tegevuskavani ning monitoorida turu arendamise meetmete 
täitmist. Eesti-siseselt on kokku kutsutud ja läbi viidud regulaarsed Gaasituru arendamise nõukoja 
koosolekud huvitatud turuosaliste, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Konkurentsi-
ameti osalusel. Ette on valmistatud muudatused maagaasiseadusesse. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile on eesmärk Balti regionaalse gaasitaristu (Soome ja 
Balti riikide vaheliste ühenduste, sh Balticconnectori) kiire väljaarendamine, selle liitmine ühise 
Euroopa Liidu gaasituruga, gaasi põhivõrgu omandamine riigi kontrollitava osalusega äriühingu poolt 
ning maagaasi julgeolekuvaru loomine ja veeldatud maagaasi terminalide rajamine. Ühtlasi on 
eesmärk Eesti energiaportfelli mitmekesistamine, sealhulgas bio- ja kohalike kütuste osakaalu 
suurendamine transpordis. 

Gaasituru tegelik avamine ja regionaalse turu väljaarendamine teenib järgmisi eesmärke: 

- energiajulgeoleku tagamine; 
- varustuskindluse suurenemine läbi ainsa tarnija riski kõrvaldamise; 
- potentsiaal gaasitarbimise kasvuks; 
- gaasi infrastruktuuri efektiivsem ärakasutamine; 
- kütuste konkurents energiatootmisel (elekter, soojus); 
- võrdsed võimalused turuosalistele ligipääsuks gaasi infrastruktuurile; 
- läbipaistvad ja ühetaolised reeglid üle riigipiiride kauplemiseks; 
- läbipaistev turupõhine hind tarbijatele ja müüjatele; 
- tarbijatel võimalus valida müüjat; 
- uued ärivõimalused energiaturu osalistele; 
- maagaas kui puhtaim fossiilne kütus aitab kaasa kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele. 
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2 Eesti gaasisüsteem 

 

2.1 Eesti gaasi ülekandevõrk 

Eesti maagaasi ülekandevõrk koosneb 885 km gaasitorustikust, 3 gaasimõõtejaamast (GMJ), kus 
toimub ülekandevõrku siseneva gaasi mõõtmine ja gaasi kvaliteedi määramine ning 36 
gaasijaotusjaamast (GJJ), kus toimub ülekandevõrgust väljuva gaasi rõhu redutseerimine, mõõtmine, 
lõhnastamine ja kokkulepitud tarbimisrežiimi tagamine. 

 

Joonis 5 Eesti maagaasi ülekandevõrk 

2.1.1 Torustik 

Eesti ülekandevõrk koosneb mitmest erinevast torustikust. Torustikud erinevad üksteisest 
maksimaalse lubatud töörõhu (MOP), diameetri ja vanuse poolest. võrgu torustike parameetritest. 

Tabel 1 annab ülevaate ülekandevõrgu torustike parameetritest. 

 Täna on Eesti gaasisüsteem isoleeritud Lääne-Euroopa gaasisüsteemist ja sõltub suures osas 
Venemaa gaasitarnetest. 

 2021. aastani planeeritud investeeringute teostumisel on Eesti gaasisüsteem ühendatud ülejäänud 
Euroopaga ning on loodud täiendavad tarnekanalid varustuskindluse suurendamiseks. 

 Eesti gaasitarbimine on vähenenud enam kui poole võrra võrreldes kümne aasta taguse 
tarbimisega, kuid järgneval kümnel aastal gaasitarbimises olulist vähenemist ette ei nähta. 
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Tabel 1 Eesti maagaasi ülekandevõrgu torustik 
* metallikao defektide põhjal 

** 30.10.2012 aruande põhjal (välised hindamismetoodikad) 

Torustik Pikkus 
[km] 

DN (Nominaal-
diameeter) 

[mm] 

Maksimaalne 
töörõhk (MOP) 

[barg] 

Vanus 
[aastat] 

Vireši - Tallinn 202,4 700 49,6* 25 

Vändra - Pärnu 50,2 250 54 11 

Tallinn - Kohtla-Järve I 97,5 200 ≤ 30 64 

Tallinn - Kohtla-Järve II 149,1 500 ≤ 30** 49 

Kohtla-Järve - Narva 45,1 350/400 ≤ 30** 57 

Tartu - Rakvere 133,2 500 42,5* 38 

Irboska - Värska GMJ 10,1 500 50,8* 42 

Värska GMJ – Tartu 75,6 500 44,6* 42 

Irboska-Inčukalns 21,3 700 49,2* 33 

Pihkva-Riia 21,3 700 51,4* 45 

Harutorustikud 79,2    

Kokku 885,0    

Viie aasta investeeringute kava realiseerumisel on Irboska-Tartu-Rakvere lõigul planeeritud jõuda 
maksimum töörõhuni 50 bar-i ja Vireši-Tallinn, Pihkva-Riia ja Irboska-Inčukalns torustikel 54 bar-ini. 

Irboska-Inčukalns ja Pihkva-Riia on Kagu-Eestis asuvad paralleelsed torustikud, mida kasutatakse 
eelkõige gaasi transportimisel Venemaa ja Läti vahel, kuid ühtlasi varustavad gaasiga Eesti 
territooriumil asuvat Misso GJJ. Mainitud paralleelsed torulõigud pole ülejäänud Eesti 
ülekandevõrguga ühenduses. 

2.1.2 Gaasimõõtejaamad 

Tabel 2 annab ülevaate Eesti gaasiülekandevõrgu sisendpunktide läbilaskevõimest erinevatel 
rõhutingimustel. 

Tabel 2 Eesti gaasiülekandevõrgu sisendpunktide läbilaskevõime2 

                                                 

2 Tabel 2-s väljatoodud läbilaskevõimed on indikatiivsed. Iga ühenduspunkti tegelik läbilaskevõime sõltub sellest, milline on 
hetke tarbimine süsteemis, kui kaugel asub tarbimine varustatavast ühendupunktist, kas gaasivarustus käib läbi ühe või 
enama ühenduspunkti ja arvestades ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. 

Ühendus-
punkt 

Tehniline läbilaskevõime 
(mln m³/päevas / GWh/päevas) 

gaasi rõhk ühenduspunktis 
Karksi GMJ - 40-42 bar 
Värska GMJ – 40-42 bar 

Narva – 28-30 bar 

Läbilaskevõime tavatingimustel 
(mln m³/päevas / GWh/päevas) 

gaasi rõhk ühenduspunktis 
Karksi GMJ – 34-36 bar 
Värska GMJ – 34-36 bar 

Narva – 22-24 bar 

Minimaalne läbilaskevõime 
(mln m³/päevas / GWh/päevas) 

gaasi rõhk ühenduspunktis 
Karksi GMJ – 24-26 bar 
Värska GMJ – 24-26 bar 

Narva – 18-20 bar 

Narva 
ühendus 

3 / 31,5 1,2 / 12,6 0,8 / 8,4 

Värska 
GMJ 

4 / 42,0 3,4 / 35,7 2,2 / 23,1 

Karksi 
GMJ 

7 / 73,5 6,0 / 63,0 4,0 / 42,0 

Kokku 14 / 147,0 10,6 / 111,3 7,0 / 73,5 
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Tehniline läbilaskevõime on arvutuslik torustike läbilaskevõime maksimaalsetel rõhkudel 
sisendpunktides, mida torustike tehniline seisukord võimaldab rakendada. 

Läbilaskevõime tavatingimustel on arvutuslik torustike läbilaskevõime tavapärastel rõhkudel 
sisendpunktides. 

Minimaalne läbilaskevõime on arvutuslik torustike läbilaskevõime erakordselt madalatel 
sisendrõhkudel sisendpunktides. 

Lisaks Narva, Värska ja Karksi ühenduspunktidele on Eestil veel kaks ühenduspunkti. Kagu-Eestis 
asuvad paralleeltorustikud (Irboska-Inčukalns ja Pihkva-Riia) on Murati ühenduspunktis ühendatud 
Lätiga ja Luhamaa ühenduspunktis Venemaaga.  

2.2 Regionaalne gaasi ülekandevõrk 

Eesti gaasisüsteem on osa regionaalsest gaasisüsteemist ja gaasiturust. Seetõttu tuleb maagaasi 
ülekandevõrgu arendamisel arvestada naaberriikide ja lähiregiooni ülekandevõrkudega. Kuna Eestis 
gaasitootmist ei ole, tuleb kogu tarbitav gaas tänasel päeval kas Venemaalt, Lätist Inčukalnsi 
maagaasihoidlast või Leedust Klaipeda LNG terminalist. Lisaks on Eesti ülekandevõrk transiitkoridoriks 
gaasi liikumisel Venemaa ja Läti vahel. Seoses ülekandevõrkude tugeva integreeritusega on avarii 
korral oht mõjutada terve regiooni gaasisüsteemi. Joonis 6 annab ülevaate regionaalsest maagaasi 
ülekandevõrgust ja olulisematest võrgu komponentidest. 

2.2.1 Soome 

Soome ülekandevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1300 km ning omab ühte ühenduspunkti Venemaaga 
(Imatra), mille kaudu käib gaasivarustus. Soome võrgus on kolm kompressorjaama (Imatra, Kouvola ja 
Mäntsäla), mille koguvõimsus on 64 MW. Tänasel päeval pole Soome ülekandevõrk ühendatud Balti 
riikide ülekandevõrkudega, kuid plaanide järgi ühendatakse need läbi Balticconnectori aastaks 2020 
(Balticconnectorist lähemalt peatükis 3.1).3 

2.2.2 Läti 

Läti ülekandevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1200 km ning omab kolme ühenduspunkti teiste 
võrkudega. Kaks neist on ühendatud Eestiga (Karksi ja Murati) ning üks Leeduga (Kiemenai). Läti 
territooriumil asub Inčukalnsi maagaasihoidla, mis on ainuke maagaasihoidla Baltikumis. Ajalooliselt 
suveperioodil, kui regiooni maagaasi tarbimine on madal, täidetakse maagaasihoidla gaasiga ja talvel 
kasutatakse hoiustatud gaasi regiooni varustamiseks. Läti võrgus asub ka üks kompressorjaam 
Inčukalnsi maagaasihoidla territooriumil, mida kasutatakse peamiselt gaasi sisestamiseks hoidlasse.3 

2.2.3 Leedu 

Leedu ülekandevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2100 km. Leedul on ühenduspunkt Valgevenega 
(Kotlovka), läbi mille käib peamine gaasivarustus, kahesuunaline ühendus Lätiga (Kiemenai) ja 
ühenduspunkt Kaliningradiga (Sakiai), mida kasutatakse ainult gaasi transiidiks Kaliningradi. Võrgus 
töötab kaks kompressorjaama, mille koguvõimsus on 42,2 MW. 2014 alustas tööd Klaipeda LNG 
terminal, mis pakub regioonile alternatiivset gaasiallikat.3 

                                                 

3 BEMIP GRIP (Gas Regional Investment Plan) 2014-2023 - 
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/GRIPs/2014/GRIP_002_140514_BEMIP_2014-2023_main_low.pdf 

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/GRIPs/2014/GRIP_002_140514_BEMIP_2014-2023_main_low.pdf
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2.2.4 Poola 

Poola ülekandevõrgu kogupikkus on ligikaudu 11 000 km, omab kuut ühenduspunkti teiste riikide 
võrkudega ning ülekandevõrgus on 6 maagaasihoidlat. 2016. aastal valmis Swinoujscie LNG terminal 
ja 85 km maapealne torustiku lõik, mis seob LNG terminali ja Poola ülekandevõrgu. LNG terminal 
suudab ülekandevõrku gaasi anda 55 000 GWh/aastas. Poola ülekandevõrk on ühendatud Euroopa 
gaasivõrguga ja otsene ühendus Balti riikide ülekandevõrkudega täna veel puudub, kuid plaanide järgi 
toimub ühendamine läbi Leedu-Poola gaasitoru (GIPL) aastal 20214.3 

 

Joonis 6 Regionaalne gaasi ülekandevõrk 

                                                 

4 AB Amber Grid pressiteade – https://www.ambergrid.lt/en/news/pressrelease/ab-amber-grid-new-tenders-for-the-
procurement-of-gas-pipeline-construction-works-and-steel-pipes-will-be-launched 

https://www.ambergrid.lt/en/news/pressrelease/ab-amber-grid-new-tenders-for-the-procurement-of-gas-pipeline-construction-works-and-steel-pipes-will-be-launched
https://www.ambergrid.lt/en/news/pressrelease/ab-amber-grid-new-tenders-for-the-procurement-of-gas-pipeline-construction-works-and-steel-pipes-will-be-launched
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2.3 Maagaasi tarbimine 

Viimastel aastatel on maagaasi tarbimine üldiselt olnud langustrendis, kuid 2016. aasta näitas 9,5-
protsendilist tõusu võrreldes eelmise aastaga. Selle taga oli eelkõige külm jaanuarikuu, mil terve 
nädala jooksul ületas päevane tarbimine 40 GWh. 2016. a tarbimise kasvust hoolimata on 10 aasta 
taguse ajaga võrreldes maagaasi tarbimine vähenenud pea poole võrra (joonis 7). 

 

Joonis 7 Eesti maagaasi aasta tarbimine (TWh/aastas) ja tipukoormus (GWh/päevas) aastatel 2006-2016 

Sarnased trendid maagaasi tarbimises on näha kogu regioonis (Joonis 8). 

 

Joonis 8 Maagaasi tarbimine Balti regioonis aastatel 2012-2016 

Maagaasi tarbimise on viinud langustrendi nii tarbimisstruktuuri muutused (mitmed tööstustarbijad 
ning elektri- ja soojatootjad on loobunud gaasi tarbimisest kütusena, samuti vähendab nõudlust 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

G
W

h
/p

ä
e
v
a
s

T
W

h
/a

a
st

a
s

Eesti tarbimine Tipukoormus



16 

 

energiakasutuse tõhustumine), üldine gaasi halb maine (poliitilise kütusena) kui ka puudulik taristu 
(kaugus tarbijast) (Joonis 9). 

 

Joonis 9 Gaasi tarbimise jaotus sektorite kaupa (2007 ja 2015) 

2.4 Maagaasi tarbimise prognoos aastani 2026 

Oluline osa gaasivõrgu arengu planeerimisel on gaasitarbimise prognoosil. Elering kasutab 
gaasitarbimise prognoosina Tallinna Tehnikaülikooli poolt 2016. aastal teostatud gaasitarbimise 
prognoosi5 tulemusi ning ettevõtte sisemisi analüüse. Gaasitarbimise baasprognoosi koostamise 
metoodikaks on gaasitarbimise jaotamine erinevate kasutusliikide järgi ning nende kasutusliikide 
trendide prognoosimine statistiliste meetodite ja parimate teadmiste alusel. 

Võrgugaasi (st. ülekandevõrgu kaudu edastatav gaas) võimalik tarbimine järgmisel kümnel aastal 
sõltub väga mitmetest teguritest (nt energiapoliitika, majanduskasv, elamufondi energiaefektiivsus 
jms). Võrgugaasi tarbimise kümne aasta koondbaasprognoos on toodud Joonis 10-l, mille koostamisel 
on võetud arvesse võrgugaasi kasutamist erinevate tarbimisgruppide järgi. 

                                                 

5 http://gaas.elering.ee/kasulikku/gaasituru-arendamine/ 
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Joonis 10 Aastase gaasitarbimise statistika ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks 

On selge, et gaasitarbimine Eestis on langustrendis. Tarbimine on langenud nii soojatootmises, 
elektritootmises, tööstussektoris nii soojuseks kui ka tooraineks kasutamises. Kasvutrendi oodatakse 
maagaasi tarbimises transpordisektoris. See on seotud Euroopa Liidu eesmärgiga katta 10% 
transpordisektori energiatarbest taastuvenergiaga, kus Eestis nähakse suurt rolli biometaani 
kasutamisel. Ülekaalukalt kõige rohkem kasutatakse maagaasi Eestis soojatootmiseks. Aastast 2008 
on näha gaasitarbimise languse trendi soojuse tootmiseks. Languse peamiseks põhjuseks on 
energiasäästumeetmete rakendamine kaugkütepiirkondades ning üleminek kohalikele kütustele 
(puiduhake ja turvas). Peamised gaasitarbimist vähendanud projektid (üleminek kohalikele kütustele) 
on alljärgnevad: 

 2008. aasta lõpus valmis puiduhakkel töötav Tallinna elektrijaam (aastane soojuse toodang 
kuni 480 GWh/aastas) ja Tartu KTJ (koostootmisjaam) (planeeritud soojuse toodang ~300 
GWh/aastas). 

 28. jaanuaril 2011 avati Pärnu KTJ (planeeritud soojuse toodang 220 GWh/aastas).     

 2013. aasta suvel sai avatud Iru KTJ prügipõletusplokk (aastane hinnanguline soojuse toodang 
kuni 430 GWh/aastas). 

 2013. aastal valmis Rakvere KTJ (hinnanguline soojuse toodang 25 GWh aastas).  

 2014. a sai valmis 4 MW tahke biokütuste katel Põlvas (soojuse toodang umbes 25 GWh aastas).  

Jälgides aastatel 2008 – 2014 toimunud muutusi maagaasi tarbimisel soojuse tootmiseks, on näha 
vähenemise trendi, kuid samas esinevad aastatel 2010 ja 2012 trendi eiravad kõikumised. Seda võib 
põhjendada sellega, et need aastad on olnud oluliselt külmemad võrreldes teistega. 

Prognoosi raames on eelduseks, et lisaks 2017. aastal täiskoormusel Tallinna soojusvõrku soojust 
andma hakkavale Väo 2 koostootmisjaamale (eeldatav soojuse toodang hinnanguliselt 400 GWh, 
maagaasi tarbimise vähenemine umbes 435 GWh, vt joonis 7 tarbimise langus aastal 2017) asendatakse 
igal aastal keskmiselt 5 MW soojuse tootmisvõimsusi kohalike kütustega, seda kuni aastani 2020 
(indikatiivne aastane toodang 30 GWh, maagaasi tarbimise vähendamine ~32 GWh). Peale seda 
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hakatakse asendama 2 MW aastas (indikatiivne aastane toodang 12 GWh, maagaasi tarbimise 
vähendamine 13 GWh). 

 

Joonis 11 Gaasitarbimise statistika soojuse tootmiseks ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks6 

Gaasivõrgu arendamisel ja varustuskindluse tagamisel on väga oluline roll gaasi tiputarbimisel. 
Tiputarbimise statistika ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks on toodud Joonis 12-l. Kui gaasi 
aastane tarbimine sõltub paljuski aasta keskmisest temperatuurist, siis tiputarbimine sõltub väga 
oluliselt ekstreemselt külmadest ilmadest. Seetõttu on ka tiputarbimise prognoos toodud vastavalt 
kahele ilmastikustsenaariumile – külm vastab ekstreemsele temperatuurile -25°C ja tavaline vastab 
külmale talvetemperatuurile -20°C. 

                                                 

6 2016 aasta kohta puudub arengukava avaldamise hetkel sektoripõhine statistika. 
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Joonis 12 Maagaasi tiputarbimise statistika ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks7 

Tiputarbimise prognoos tavalistes ilmastikutingimustes on samuti langeva trendiga, kuid 
hinnanguliselt on langus aeglasem. Langus tuleneb eelkõige soojatoomise sektoris teistele kütustele 
ülemineku arvelt. Samas, tiputarbimise languse trend on hinnanguliselt konservatiivsem, kuna alati 
esineb risk, et külmema ilma korral kas üks või kaks koostootmisjaama võivad olla erinevatel põhjustel 
(kas jaama rikke tõttu või jaamaga ühendatud soojustorustiku rikke tõttu) soojusvõrgust väljas. 
Sellisel juhul  tuleb koormust katta gaasikateldega. Selline risk esineb ennekõike Tallinna, Tartu ja 
Pärnu võrgupiirkondades. Eelmainitu tõttu on gaasi tiputarbimise vähenemine prognoosi järgi poole 
aeglasem, kui aastase gaasitarbimise vähenemise prognoos. 

Gaasitarbimise stsenaariumid 

Tallinna Tehnikaülikooli poolt 2016. aastal teostatud gaasitarbimise prognoosi uuringus vaadeldi lisaks 
baasstsenaariumile ka optimistlikke ja pessimistlikke gaasitarbimise arenguid ning koostati nendele 
vastavad optimistlik ja pessimistlik stsenaarium (Joonis 13). 

                                                 

7 2017. aasta kohta on graafikul toodud tiputarbimine 2017.a veebruari lõpu seisuga. 
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Joonis 13 Gaasitarbimise prognoos erinevates stsenaariumites järgnevaks kümneks aastaks 

Stsenaariumides vaadeldi gaasitarbimise tundlikkust erinevate mõjutegurite suhtes ja koostati  neile 
vastavad tarbimisprognoosid. Stsenaariumid lähtuvad mõjutegurite eelduste muutmisest 
baasprognoosiga võrreldes. Käsitletud on nn Optimistlik stsenaarium ja Pessimistlik stsenaarium. 
Optimistliku stsenaariumi korral on arvestatud erinevate tegurite (majanduslikud ja poliitilised) 
võimalike positiivsete koosmõjudega gaasitarbimisele. See tähendab, et võrreldes baasprognoosiga on 
hinnangud võimalike tarbimist soodustavate mõjude rakendamisele realistlikult positiivsed. 
Pessimistlik stsenaarium on n.ö eelmise pöördstsenaarium, s.t on arvestatud erinevate tegurite 
(majanduslikud ja poliitilised) võimalike negatiivsete koosmõjudega gaasitarbimisele. 

Baasprognoosi koostamiseks on kogu tarbimine jagatud gruppidesse vastavalt 
kasutusaladele/tarbijatele: 

 võrgugaasi kasutamine energeetikas: 
o elektri tootmine; 
o energiasektori omatarve; 
o soojuse tootmine; 

 võrgugaasi lokaalne tarbimine; 

 tööstustarbimine ja tarbimine tooraineks; 

 tarbimine transpordisektoris; 

 tarbimine põllumajandus- ja kalandussektoris. 

Võrgugaasi kasutamine energeetikas on suurima mõjuga grupp. Tarbimine elektri ja soojuse 
tootmiseks on olnud pidevas languses, mis tõenäoliselt jätkub. Sõltuvalt stsenaariumist moodustab 
võrgugaasi tarbimine energeetikas 2025. aastaks 2 565 – 3 460 GWh (tarbimine aastal 2014 moodustas 
4 085 GWh, s.o 73% kogu võrgugaasi tarbimisest).      

Maagaasi tarbimise kasvu potentsiaali võib oodata ainult elektri tootmisel ja seda eeldusel, et Eestis 
hakkavad märkimisväärselt arenema elektri hajutatud tootmise ja koostootmise kombineeritud 
lahendused taastuvenergia baasil – PV paneelid, päikeseküte, laiem tuulikute kasutus. Sellisel juhul 
oleks maagaas heaks alternatiiviks asenduskütusena kasutamiseks ja võimalike tippude katmiseks 
(tipu- ja/või balansseerimisjaamad). 

Võrgugaasi lokaalne tarbimine (koosneb tarbimisest kodumajapidamistes ning äri- ja avaliku 
teeninduse sektoris) kas jääb praegusele tasemele või jätkab mõõdukat kasvu. Sõltuvalt 
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stsenaariumist moodustab võrgugaasi lokaalne tarbimine 2025. aastaks 985 – 1 290 GWh (tarbimine 
aastal 2014 moodustas 977 GWh, ehk 17 – 18% kogu võrgugaasi tarbimisest). 

Tulevikus hakkab gaasitarbimise kasvu mõjutama uute tarbijate juurdetulek, kuid teiselt poolt 
varasematel aastatel ehitatud elamute soojuse tarbimist hakkab vähenemise suunas mõjutama nende 
renoveerimine. Siinjuures tuleb arvestada, et nii uutele hoonetele kui ka oluliselt 
rekonstrueeritavatele hoonetele on perspektiivis (alates 2019 ja 2021) kehtestatud rangemad 
(soojussäästlikumad) nõuded. Lisaks sellele on teada, et gaasi müüjad otsivad pidevalt võimalusi gaasi 
müügimahtude suurendamiseks ja tegelevad gaasi tarbimistiheduse tõstmisega piirkondades, kus 
vastavad kommunikatsioonid on olemas. 

Võrgugaasi lõpptarbimine tööstussektoris on tugevas sõltuvuses AS Nitrofert töötamisest. Nitrofert 
kasutas maagaasi toorainena mineraalväetiste tootmiseks, kuid alates 2014. aastast pole tootmist 
enam toimunud.  Nitroferti mõjuga mitte arvestades jäävad statistilised tarbimiskogused suhteliselt 
stabiilseks. Sõltuvalt stsenaariumist moodustab võrgugaasi tarbimine tööstussektoris 2025. aastaks 
275 – 715 GWh (tarbimine aastal 2014 moodustas 462 GWh, ehk 8 – 9% kogu võrgugaasi tarbimisest). 

Võrgugaasi tarbimine ülejäänud gruppides (transpordisektoris, põllumajandus- ja kalandussektoris 
ning tarbimine tooraineks) moodustas 2014. aastal 41 GWh, ehk alla 1% kogu võrgugaasi tarbimisest. 
Sõltuvalt stsenaariumist moodustab võrgugaasi tarbimine ülaltoodud gruppides 2025. aastaks 170 – 
1030 GWh, kus peamine eeldatav kasv on seotud võrgugaasi tarbimisega transpordisektoris. 

Maagaasi tarbimine Eesti transpordisektoris on väga tagasihoidlik. Alates 2009. aastast on Eesti Gaasil 
õnnestunud surugaasi müüki igal aastal ligikaudu kahekordistada. Tulevikus võib võrgugaasi tarbimist 
transpordisektoris oluliselt mõjutada biometaani tootmine ja selle kasutamise riiklik toetamine. 

Optimistlikult on eeldatud, et aastaks 2020 moodustab biometaani tootmine gaasi ülekandevõrku kuni 
3% aasta 2015 diislikütuse ja autobensiini tarbimisest. Seega, aastaks 2020 moodustab biometaani 
tootmine umbes 300 GWh (võrdluseks – ENMAK 2030+ vähesekkuvas stsenaariumis on aastaks 2020 
pakutud väärtus 352 GWh aastas). On eeldatud, et kogu toodetud biometaan edastatakse tarbijatele 
gaasi ülekandevõrgu kaudu ja selle tarbijaks jääb põhiliselt transpordisektor. Kuna 2015. aastaks 
biometaani tootmist Eestis ei olnud, siis sellisel juhul peaks biometaani aastane lisanduv tootmismaht 
moodustama keskmiselt 75 GWh, et saavutada 300 GWh aastaks 2020 (eeldusel, et esimene 
biometaani jaam alustab tootmist 2017. aasta alguses). Eeldusena on võetud, et biometaani tootmise 
aastane juurdekasv pärast 2020.aastat jääb samaks ja ulatub 930 GWh-i aastaks 2025. 

Pessimistlikus stsenaariumis eeldatakse, et võrgugaasi kasutamise aastane juurdekasv 
transpordisektoris on poole väiksem baasprognoosis esitatust ja kuus korda väiksem võrreldes 
optimistliku stsenaariumiga moodustades 150 GWh. 
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3 Gaasivõrgu arengud aastani 2026 

 

3.1 Balticconnector ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamine 

 

Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrke ühendava torustiku projekt „Balticconnector“, koos Eesti-Läti 
gaasi ülekandevõimsuste tugevdamise projektiga „Eesti-Läti ühenduse tugevdamine“ on vaieldamatu 
prioriteet Eesti gaasi ülekandevõrgu investeeringute hulgas. Projektid on tehniliselt teineteisega 
seotud ning moodustavad ainult koos rakendamisel tervikliku klastri, mis võimaldab saavutada 
soovitud ülekandevõimsusi ja turgude integratsiooni.  

Balticconnectori projekti arendavad ühiselt Eesti ülekandevõrgu operaator Elering AS ja Soome 
riigiettevõte Baltic Connector OY. Mõlemad projektiarendajad on võtnud eesmärgiks projekti 
valmimise vastavalt Eesti ja Soome peaministrite 24.11.2014 kommunikeele ning 21.10.2016 Euroopa 
Komisjoniga sõlmitud abirahastuslepingule , mis näeb ette Balticconnectori valmimist 2020. aastaks. 

Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projekti arendab Elering AS. Projekti valmimise tähtaeg, vastavalt 
Euroopa Komisjoniga sõlmitud abirahastuslepingule, on 2019. aastal.   

Projektiklastri mõlemad projektid on tunnistatud Üle-Euroopalise tähtsusega projektideks ning on 
ühishuvide projektide nimekirjas (PCI list) -  Balticconnector on PCI nimekirja projekt number 8.1.1 
ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamine on PCI nimekirja projekt number 8.2.2. 

Balticconnectori ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projektiklastri eesmärgiks on ühendada 
Baltimaade ja Soome gaasi ülekandevõrgustik ning seeläbi luua eeldused Baltimaade ja Soome ühtse 
gaasituru loomiseks. Investeeringute realiseerumisel paraneb piirkondlik varustuskindlus ning tekib 
positiivne keskkond toimiva piirkondliku gaasituru arenguks. Leedu-Poola vahelise ühenduse (GIPL) 
valmimisel integreeritakse Baltimaad koos Soomega ühtsesse Euroopa gaasi ülekandevõrku. 
Piirkondlik suurem turumaht loob eeldused täiendavatele tarneahelatele regionaalse LNG terminali 
näol, millega tagataks ka Venemaa mõju minimeerimine gaasivarustuses. Lisaks loob Balticconnector 
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 Järgneva kümne aasta üheks prioriteediks on Balticconnectori projekt koos Eesti-Läti 
vahelise ühenduse tugevdamisega, mis loob ühenduse Soome ja Baltimaade 
gaasisüsteemide vahel. Teiseks regiooni olulisemaks projektiks on Poola-Leedu vahelise 
ühenduse (GIPL) ehitamine, mis ühendab seni isoleeritud Baltimaade gaasisüsteemid 
ülejäänud Euroopaga. 

 Regiooni projektide realiseerumisel muutub Eesti gaasisüsteem tupiksüsteemist oluliseks 
transiitkoridoriks. 

 Seoses suure potentsiaalse biometaani ressursiga Eestis on järgneval kümnel aastal ette 
näha biometaani tootjate võimalikke liitumisi gaasivõrguga. 

 Enne liitumistaotluse esitamist on kõik turuosalised oodatud Eleringi liitumise eeluuringu 
läbiviimiseks, mille käigus koostatakse Eleringi ja liituja koostöös tehnilised tingimused. 
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ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamine Soomele ligipääsu Inčulkansi gaasihoidlale ning võimaldab 
optimeerida investeeringuid Eesti ja Soome ülekandevõrkude rekonstrueerimiseks. 

2015 aasta kevadel sõlmisid Euroopa Komisjon ja Balticconnectori projekti arendajad rahastuslepingu 
ehituseks vajalike uuringute rahastamiseks 5,4 miljoni euro ulatuses Euroopa Ühendamise rahastust 
(Connecting Europe Fund - CEF). Uuringute eesmärk on projekteerimistööde ja lubade 
ettevalmistamine tööde alustamiseks. 

2016 aasta oktoobris sõlmisid Euroopa Komisjon ja Balticconnectori projekti arendajad Elering AS ning  
Baltic Connector OY rahastuslepingu projekti kapitalikulude 187,5 miljoni euro ehk 75% ulatuses 
katmiseks Connecting Europe Fund (CEF) rahastust. 

2016 aasta detsembris sõlmisid Euroopa Komisjon ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projekti 
arendaja Elering AS rahastuslepingu projekti kapitalikulude 18,6 miljoni euro ehk 50% ulatuses 
katmiseks Connecting Europe Fund (CEF) rahastust. 

3.1.1 Tehnilised parameetrid 

Balticconnectori projekt koosneb: 

 Inkoo- Paldiski 80 km merealune torustik Soome lahes, DN500, 80 bar  

 Siuntio-Inkoo 20 km  maismaatorustik Soomes, DN500, 80 bar   

 Kiili-Paldiski 50 km maismaatorustik Eestis, DN 700, 55 bar  

 Kiili gaasirõhureguleerjaam 

 Inkoo maagaasi mõõtejaam + kompressorjaam (Soomes) 

 Paldiski maagaasi mõõtejaam + kompressorjaam  

Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projekt koosneb: 

 Karksi (reversiivne) maagaasi mõõtejaam 

 Lilli liinikraanisõlm  

 Puiatu kompressorjaam  

Merealune torustik 
Balticconnectori meralune torustik koosneb ca 80 km pikast kahesuunalisest merealusest gaasi 
ülekandetorust Inkoost Paldiskisse, millest ca 40 km jääb Eesti majandusvööndisse. Torustiku 
ülekandevõimsuseks on planeeritud 81.2 GWh/päevas. Merealuse torustiku tingläbimõõt on DN500 
(seinpaksus 12,7 mm) ning projekteeritud maksimaalne töörõhk 80 bar. Tagamaks merepõhjas vajalik 
ankurdus, kaetakse torustik 50 mm paksuse betoonikihiga. Vastavalt läbiviidud riskianalüüsidele 
kaetakse laevateede ristumiskohtadel ja rannikulähedastel aladel ülekandetorustik merepõhjas 
täiendavalt kividega. 

Merealuse torustiku keskkonnamõjude hindamine on kehtestatud ning merealuse torustiku eelprojekt 
valminud. Merealused ehitusgeodeesia ja geoloogia uuringud viiakse läbi 2016/2017 talvel.  

Maismaa torustikud 

1. Kiili-Paldiski  

Kiili-Paldiski ülekandetorustik on osa Balticconnectori projektist. Ülekandetorustik läbib Kiili, Saku, 
Saue ja Keila valda ja Keila ja Paldiski linna. Torustiku trass on valitud üld- ja teemaplaneeringute 
menetluste käigus. Torustiku trassil on läbiviidud keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) 
menetlus. 

 Torustiku pikkus ca 50 km 
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 Torustiku tingläbimõõt DN 700 

 Torustiku projekteeritud maksimaalne töörõhk 55 bar 

 Maismaal asuva lõigu lahutamatuteks osadeks on Keila lähedale planeeritud liinikraanisõlm 
ja Kiili rõhualandusjaam. 

 
2. Inkoo-Siuntio 

Inkoo-Siuntio ülekandetorustik on osa Balticconnectori projektist, mis jääb Soome territooriumile. 
Torustiku trass on kehtestatud Fingulf LNG terminali detailplaneeringu käigus. Torustiku trassil on 
läbiviidud KSH menetlus. 

 Torustiku pikkus ca 20 km 

 Torustiku tingläbimõõt DN 500 

 Torustiku projekteeritud maksimaalne töörõhk 80 bar 

Kompressorjaamad 
 
Paldiski ja Inkoo kompresoorjaamade ülesandeks on tagada läbi Balticconnectori merealuse Inkoo-
Paldiski torustiku piisav ülekandevõimsus. Puiatu kompressorjaama ülesandeks on tagada piisav 
ülekandevõimsus Eesti (sh. Soome) ülekandevõrgu ja Läti (sh. Leedu/Poola) ülekandevõrgu vahel. 

Paldiski kompressorjaam 

 Kompressorjaama tarbitav võimsus ca 6-10 MW 

 Kompressorjaama ülekandevõimsus 81.2 GWh/päevas. 

 Kompressorjaama detailplaneering kehtestatud 20.10.2014. 

Inkoo kompressorjaam 

 Kompressorjaama tarbitav võimsus ca 6-10 MW 

 Kompressorjaama ülekandevõimsus 81.2 GWh/päevas. 

Puiatu kompressorjaam 

 Kompressorjaama tarbitav võimsus ca 6-10 MW 

 Kompressorjaama ülekandevõimsus 105 GWh/päevas. 

 Kompressorjaama detailplaneering kehtestatud 03.05.2016. 

Gaasimõõtejaamad 
 
Balticconnectori projekti kuuluvad gaasikulu mõõtejaamad Paldiskis ja Inkoos. Nimetatud jaamad 
rajatakse reversiivsetena ning võimaldavad mõõta gaasivoogude liikumist Eesti ja Soome gaasivõrkude 
vahel (nii Eestist Soome kui ka vastupidi). 
Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projekti kuulub gaasimõõtejaam Karksis. Jaam rajatakse 
reversiivsena ning võimaldab mõõta gaasivoogude liikumist Eesti ja Läti gaasivõrkude vahel (nii Lätist 
Eestisse kui ka vastupidi). 

1. Paldiski GMJ - läbilaskevõime 81.2 GWh/päevas  

2. Inkoo GMJ - läbilaskevõime 81.2 GWh/päevas 

3. Karksi GMJ - läbilaskevõime 105 GWh/päevas 

Ülekandevõimsus 
Kahesuunaline merealune gaasi ülekandetoru Eesti ja Soome vahel, ülekandevõimsusega 81.2 
GWh/päevas. 
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Balticconnectori projekti osade maksumused 

 Inkoo- Paldiski 80 km merealune torustik, DN500, 80 bar - ca 150 miljonit eurot 

 Siuntio-Inkoo 20 km  maismaatorustik, DN500, 80 bar   - ca 10 miljonit eurot 

 Paldiski-Kiili 50 km maismaatorustik, DN 700, 55 bar  - ca 30 miljonit eurot 

 Inkoo maagaasi mõõtejaam + kompressorjaam - ca 30 miljonit eurot 

 Paldiski maagaasi mõõtejaam + kompressorjaam - ca 30 miljonit eurot 

Balticconnectori projekti kogumaksumus on tänase hinnangu alusel ca 250 miljonit eurot, kuid hind 
täpsustub uuringute käigus. 

Eesti - Läti ühenduse tugevdamise projekti osade maksumused 

 Puiatu kompressorjaam – ca 30 miljonit eurot 

 Karksis maagaasi mõõtejaam – ca 5,8 miljonit eurot 

 Lilli liinikraanisõlm – ca 0,6 miljonti eurot 

Balticconnectori klastri kogumaksumus on ca 285 miljonit eurot. 

3.1.2 Projekti staatus 

Balticconnectori klastri projektid on erinevates arenguetappides.  

Merealune torustik 

Merelause torustiku eelprojekt ning torustiku Eesti territoriaalvete keskkonnamõjude hindamine on 
valmis. Merealuse torustiku hankedokumentatsiooni ettevalmistamiseks vajalikud täiendavad 
merepõhja ehitusgeodeesia uuringud viiakse läbi 2016/2017 talvel. Eesti territoriaalvete hoonestusloa 
(menetlemine töös) väljastamise järel toimub vee erikasutusloa ja ehitusloa taotlemine. 

Kiili-Paldiski torustik 

Kiili-Paldiski torustiku trass on määratud nelja teemaplaneeringuga ja kahe üldplaneeringuga. 
Hankedokumentatsiooni koostamiseks vajalik eelprojekt on lõppkooskõlastusel. Hankekonsultandi ja 
omanikuinseneri hange on töös. Hankedokumentatsioon koostatakse hankekonsultandi ja 
omanikuinseneri poolt. 

Inkoo - Siuntio torustik 

Inkoo – Siuntio torustiku trass on määratud FinGulf LNG terminali raames, ning läbi on viidud vajalikud 
keskkonnamõjude hindamised (KMH-d). 

Paldiski kompressorjaam 

Paldiski kompressorjaama detailplaneering on kehtestatud. Hankekonsultandi ja omanikuinseneri 
hange on töös. Hankedokumentatsioon koostatakse hankekonsultandi ja omanikuinseneri poolt. 
Paldiski kompressorjaamaga sama hanke käigus rajatakse ka Paldiski maagaasi mõõtejaam. 

Puiatu kompressorjaam 

Puiatu kompressorjaama detailplaneering on kehtestatud. Hankekonsultandi ja omanikuinseneri 
hange on töös. Hankedokumentatsioon koostatakse hankekonsultandi ja omanikuinseneri poolt. 
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Inkoo Kompressorjaam 

Inkoo kompressorjaama planeering on kehtestatud. Eelprojekti koostamise hange on töös. 
Hankedokumentatsioon koostatakse eelprojekti valmimisel. 

Karksi maagaasi mõõtejaam 

Karksi maagaasi mõõtejaama rekonstrueerimistööde hange on välja kuulutatud. 
Rekonstrueerimistööde kavandatud valmimise aeg 12/2018. 

Lilli liinikraanisõlm 

Lilli liinikraanisõlme rajamise hange on välja kuulutatud. Lilli liinikraanisõlme kavandatud valmimise 
aeg 12/2018. 

3.1.3 Balticconnector klastri sotsiaalmajanduslik mõju 

Balticconnector koos Eesti-Läti ühenduse tugevdamisega ühendab omavahel Baltikumi ja Soome 
gaasiturud. Turgude ühendamisega kaasnevad mitmed sotsiaalmajanduslikud kasud nii Eestile ja 
Soomele kui ka regioonile tervikuna. 

Infrastruktuuri investeeringud toovad esimeses järgus kasu varustuskindlusele. Balticconnector ja 
Eesti-Läti ühenduse tugevdamine lisavad uue tarneallika Soomele. See tähendab esiteks riskide 
vähenemist, mis on seotud ühe gaasi tarneallikaga ja teiseks tehniliste riskide vähenemist, mis on 
seotud gaasisüsteemi riketega. Eesti jaoks ei tähenda projekti elluviimine koheselt uut tarneallikat, 
kuid tähendab uut tarnekanalit, mis suurendab varustuskindlust gaasisüsteemi tehniliste probleemide 
korral. Eesti N-1 kriteerium paraneks tänu antud projektidele 68,7%-lt protsendilt 183.6%-le8. Pikemas 
perspektiivis tähendab suurem ühendatud turg tõenäoliselt ka Eesti jaoks tarneallikate lisandumist, 
näiteks regionaalse LNG terminali näol. Kokkuvõttes vähenevad potentsiaalsed gaasi 
tarnekatkestustest tekkivad ühiskondlikud kahjud, kuna olemas on alternatiivsed tarnekanalid. 

Turgude ühendamine läbi infrastruktuuri toob kasu läbi turu integratsiooni ja konkurentsi 
suurenemise. Esiteks ühtlustuvad gaasihinnad varem eraldi seisnud gaasiturgudel. Näiteks on gaasi 
hind Eestis ja Soomes viimasel viiel aastal erinenud umbes viis eurot megavatt-tunni kohta, olles 
Soomes odavam. Turgude ühendamisel on oodata gaasi turuhindade ühtlustumist ning ühe 
gaasitarnijaga situatsioonist tuleneva geograafilise hinnadiskriminatsiooni vähenemist. Lisaks sellele 
on suuremal ühendatud ja avatud turul rohkem konkureerivaid gaasipakkujaid. Gaasi tarnekanalite 
kontsentratsiooni väljendav tarnekanalite mitmekesisuse (import route diversification) indikaator 
(tuntud ka kui Herfindahl-Hirschmann index - HHI) väheneb Eestis tänu projektidele 4400 pealt 3600 
peale9.  Sellistes tihedamates konkurentsitingimustes võidavad gaasitarbijad läbi madalamate 
hindade ja paranenud teenusekvaliteedi. 

Lisaks ülalmainitud varustuskindluse ja turu integratsiooni kasudele, võib nimetada veel mitmeid 
täiendavaid projektiga seotud hüvesid. Gaasisüsteemide ühendamisest tekkiv suurem gaasiturg 
võimaldab teha infrastruktuuri investeeringuid, mis väiksemal turul ei ole võimalikud. Projektid 
annavad võimaluse nii Soome kui ka Eesti turuosalistel kasutada gaasi hoiustamiseks Inčuklansi 
maalaust gaasihoidlat. Baltikumis ja Soomes on suur potentsiaal biogaasi ja biometaani tootmiseks, 
mille roll transpordis on Euroopa tasandil suurenemas ning mis võib kujuneda ekspordiartikliks. 
Ühendatud gaasisüsteemid võimaldavad bilansiteenuste ülepiirilist müüki, mis vähendab 

                                                 

8 N-1 kriteeriumi arvutus selgitatud peatükis „Tagasivaade varustuskindlusele“. N-1 kriteeriumi arvutus Balticconnectori ja 

Eesti-Läti ühenduse tugevdamise korral:    %6.183%100
7.6

10000)7.7104.32.1(
%1 


N  

9 HHI väljendab üksikute tarnakanalite suurust võrrelduna tarnekanalite summaga. Arvutusvalem 𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑠𝑖
2𝑁

𝑖 , kus s on iga 
tarnekanali osakaal protsentides tarnekanalite summast. HHI maksimumväärtus on 10 000 (üks tarnekanal). 
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bilansiteenuse kogukulusid. Lõpetuseks võimaldab projektide elluviimine edasi lükata või vähendada 
riigisiseseid investeeringuid nii Eesti kui ka Soome võrku, mis muidu oleksid olnud olulised 
varustuskindluse tagamiseks. 

Kokkuvõttes on projektide elluviimisest tekkivad kasud mitmekülgsed ning ulatuvad geograafiliselt 
väljapoole projektide asukohariike. 

Balticconnectori ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projektide investeeringukulu on kokku 285 
miljonit eurot. Tegemist on väga suure investeeringuga ning ei ole tehtav ainult Eesti ja Soome tänast 
gaasitarbimist arvestades ja kulu ülekandetariifi määrates. Tulenevalt projektide regionaalsest 
mõõtmest ja kasust väljapool asukohariike, on mõistlik projekti kulude laiem sotsialiseerimine. Sellest 
tulenevalt taotlesid projektide eestvedajad, Elering AS ja Baltic Connector Oy, projektidele Euroopa 
ühendamise rahastust (CEF) kaasfinantseerimist. Tulenevalt projektide prioriteetsusest, staatusest 
Euroopa Liidu ühishuviprojektide nimekirjas ja üle regiooni ulatuvatest kasudest, taotlesid projekti 
eestvedajad kaasfinantseerimist maksimaalse võimaliku 75% ulatuses. Euroopa komisjon nõustub 
projektide regionaalses tähtsuse ning kaasfinantseerib projekte kokku 72% investeeringukulude 
ulatuses. See on seni kõrgeim Euroopa ühendamise rahastu kaasfinantseerimise osakaal kõigi 
taotlenud projektide seas. 

3.2 Gaasivõrgu rekonstrueerimised ja renoveerimised 

3.2.1 Jõhvi-Narva toru võimalikud arengud 

10 aasta 2017-2026 investeeringute kavasse on sisse planeeritud Jõhvi-Narva torustiku välja 
vahetamine. Diagnostikat Jõhvi-Narva torustikul läbi viia ei saa, kuna torustik on ehitatud osaliselt eri 
läbimõõtu torudest ja torustiku sees on tekkinud polümeeride ladestused. Arvestades ka torustiku 
ehitusaega 1955. aasta on vajalik ette näha toru täielik välja vahetamine kogu 45.1 km ulatuses. 
Gaasivõrkude modelleerimiseks ja analüüsimiseks ette nähtud programmiga SIMONE tehtud arvutus 
näitab minimaalseks toru diameetriks DN400 (D=426 mm välise läbimõõduga) eeldades, et gaasi 
tarbimine jääb sarnasele tasemele. DN400 terastoru ehituslik maksumus on keskmiselt 400 000 eurot 
km kohta, mis annaks torustiku välja vahetamise maksumuseks ca 18 miljonit eurot. Sellele lisanduvad 
toru alguses diagnostika sisestuse kambri sõlme ja torustiku lõpus diagnostika väljavõtmise sõlme 
ehitamise vajadused. Samuti tuleb teostada olemasolevate kraanisõlmede ja katoodjaamade 
modifitseerimine – osade kraanide asendamine ja seadmete kaugjuhtimiseks viimine. Kogu projekti 
maksumuseks kujuneks eeldatavalt 19 miljonit eurot, mis oleks mõistlik jagada 5 aasta peale. 
Otsus Jõhvi-Narva torustiku renoveerimiseks tehakse peale Balticconnector gaasitorustiku valmimist, 
eeldatavalt aastal 2020. 
 
Sõltuvalt gaasituru arengust Eestis võib asendatava toru diameeter, vastavalt transporditava gaasi 
vajadusest, ka olla suurem või väiksem. Suurema läbimõõduga torustiku rajamine nõuab aga 
suuremaid investeeringuid toru ehitamisse ja kõikide kraanisõlmede asendamist. Kui suurema 
läbimõõduga gaasitoru rajamine saab olema seotud oluliste gaasikoguste transportimise kavaga Narva 
suunalt Tallinna suunal, siis selles valguses tuleb vaadata läbi ka vajadus olemasoleva gaasitorustiku 
renoveerimiseks Jõhvist Tallinnani. Käesolevaga seda vajadust 10 aasta investeeringute kavaga ette 
ei nähta. 

3.2.2 Muud ülekandevõrgu investeeringud/rekonstrueerimised 

Gaasivõrgu seisukorrast tulenevate investeeringute vajaduste väljaselgitamisel lähtutakse 
allolevatest põhimõtetest. 
 
Torustike sisediagnostika ja seisukorra uuringud. Torustike sisediagnostika (edaspidi diagnostika) 
on ainuke põhjalik maa-aluste torustike seisukorra hindamise võimalus. Diagnostikaga tuvastatakse 
torustiku vigastused ja defektid ning uuringute tulemusena koostatakse vajalik remonditöö 
läbiviimine. Selleks on kas torulõikude väljavahetamine, remondimuhvide paigaldamine ja/või 
torulõikude üleisoleerimine. Tööde kava planeeritakse aastate lõikes kuni järgmise diagnostikani. 
Tööde jaotamine on tehtud põhimõttel, et esimestel aastal teostatakse suuremad ja/või torustiku 
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töörõhku piiravate puuduste likvideerimine ning sellele järgnevalt väiksema tähtsusega osad. 
Kõrvaldada on vaja kõik defektid ja puudused, millised klassifitseeruvad torustiku maksimaalse 
lubatud töörõhu piiridesse (MOP), millele on torustik projekteeritud. Torustiku sisediagnostika välbad 
on kõikidele ülekandetorustikele planeeritud 5-6 aastase intervalliga, mis haakub analüüsi teostamise 
programmidega. Keevisliidete defekte ja mehhaanilisi vigastusi (toru mõlgid, kraaped jne) tuleb enne 
töö otsustamist uurida – kontroll lahtikaevamised (surfid) koos kontroll mõõdistuste, keevisliidete 
läbivalgustuste läbi viimisega. 

Torulõikude vahetamine. Investeeringute 2017-2020 kavasse on esitatud remonditööd – torulõikude 
vahetamine Irboska-Tartu-Rakvere torustiku liinil, kus on veel teostamata viimase diagnostika (2013) 
raames saadud defektide kõrvaldamine. Teistel torustikel on esitatud mahud hinnangulised. 
Hinnanguline tähendab seda, et diagnostika viiakse läbi investeeringu kava kehtivuse ajal ja eelnevate 
diagnostikate läbiviimise kogemuste alusel on eeldatav selle töö läbiviimise vajadus. Hinnangulised 
summad on esitatud kogemuslikult. 

Defekti kõrvaldamine kvalifitseeritakse torulõigu vahetamiseks kui defekt on metalli seisukohalt 
torustiku töörõhule ja terviklikkusele ohtlik või remondimuhvide paigalduse vajadus torule on suurem 
kui kolm komposiitmaterialist remondimuhvi. Valik, kas vahetada torulõik või paigaldada 
komposiitmuhvid, tuleneb ka torulõigust gaasi väljalaskmise võimalusest. 

Kande- ja kaitsekonstruktsioonid. Kande- ja kaitsekonstruktsioonide rekonstrueerimise tulemusena 
välistame riski toru vigastustele sõiduteede, raudteede, jõgedega ristumistel ning tagame 
katoodkaitse efektiivsema toimimise ja toru korrosiooni vähendamise. Eelnimetatud ristumistel on 
gaasitorustik paigaldatud kas hülssi või tugedele (kaitse- ja kandekonstruktsioonid) ja vajadus on 
tagada gaasitoru elektriline isoleeritus konstruktsioonide suhtes ning välistada torustiku 
deformeerumist tugede äravajumise tõttu. 

Defektide parandamine remontmuhvidega. Defektide parandamine remontmuhvidega on oluline, 
kuna seeläbi on võimalik gaasitorustiku lokaalsete vigastuste (korrosioon, väiksem mõlk jne) kohtade 
rehabiliteerimine. Komposiitmaterjalist muhvi paigaldamisega tõstame terve torulõigu töökindlust ja 
eluiga. Muhve paigaldades näeme ette ka kogu remonditava toru inspekteerimise ja isoleerimise – 
toru on seejärel süsteemis uuendatud. Remondimuhve oleme paigaldanud torustikele läbimõõduga 
DN500-700. Eelis torulõigu vahetuse ees on, et muhve on võimalik paigaldada gaasitarneid 
katkestamata ja praktiliselt aastaringselt luues vajalikud tingimused töökohal. Kui ühele torule tuleb 
aga paigaldada rohkem kui kolm remondimuhvi, siis vaadeldakse tehnilisi-majanduslikke aspekte ja 
tehakse valik muhvi paigaldamise ja toru väljavahetamise vahel. Kui kraanisõlmede vaheline torulõik 
on vajalik tööde läbiviimise plaanides samal aastal välja lülitada (gaasirõhu alt vabastada), siis 
eelistatakse torustiku defektsete kohtade remontimist läbi toru väljavahetamise.  

Investeeringute kavas on remondimuhvide paigalduse all sisse toodud ka uue tööna keevitatavate 
terasest remondimuhvide paigaldamine. Seda tööd on planeeritud läbi viia eelkõige Vireši-Tallinn 
gaasitorustiku keevisliidete parandamiseks/tugevdamiseks. Andmed töö läbiviimise vajaduse kohta on 
saadud torustiku sisediagnostika läbiviimisel. Keevisliiteid on ka täiendava röntgen läbivalgustusega 
uuritud ja töövajadus välja selgitatud. 

Üleisoleerimine. Torulõikude üleisoleerimine on vajalik kuna torustike ehitusaegne isolatsioon on 
erinevatel põhjustel kahjustatud. Õigeaegne isolatsiooni vahetamine torustikul tõstab oluliselt selle 
rikkekindlust, vähendab kulutusi remonditööde (remondimuhvide paigaldamine, toru lõikudena 
väljavahetamine) läbiviimise vajadusele ja seega ka katkestusi gaasitarnetes. 

Kraanisõlmede rekonstrueerimine. Kraanisõlmede rekonstrueerimine on vajalik gaasivõrgu 
töökindluse ja ohutuse tagamiseks ning tagab gaasivõrgu juhtimise võimaluse. Kraanisõlmede 
rekonstrueerimisel asendame vanad ja amortiseerunud kraanid uute, rikke korral automaatselt 
sulguvate ja distantsilt (läbi Scada süsteemi) juhitavate kraanide vastu. Vanad kraanid on kaotanud 
töökindluse ning spindlitest ja muudest osadest võib tekkida lekkeid, mida ei ole võimalik likvideerida. 
Kraanisõlmede rekonstrueerimise programmis on suur rõhk asetatud sõlmede kaugjuhtimisele viimine, 
mis vähendab tööjõu kasutamise vajadust lülitamisteks kohale sõitmisel. Ühtlasi, kaugjuhitavad 



29 

 

kraanid võimaldavad kraanide kiiret sulgemist, mis vähendab majanduslikke kadusid gaasitoru 
purunemisel ning suurte gaasikoguste väljavoolul. 

Katoodkaitse rekonstrueerimine. Katoodkaitsesüsteemis katoodmuundurit ja anoodmaanduste 
väljakut ühendav kaabelliin on süsteemi töötamise oluline osa. Kaabel töötab suure koormuse all ja 
amortiseerub. Kaabli õigeaegne vahetamine tõstab katoodmuunduri ja maandusväljaku kasutusiga ja 
vähendab kulutusi energia tarbimiseks. Maandusväljakud on kuluvad katoodkaitse süsteemi osad ja 
investeeringute kavas on ette nähtud nende välja vahetamist vastavalt läbi töötamisele. Samuti on 
ette nähtud kavas katoodjaamade kaugjuhtimisele ümber ehitamine, milline tunduvalt suurendab 
katoodkaitse efektiivsust õigeaegsete reguleerimise võimaluste näol ja vähendab vajadust sõita 
objektile reguleerimiste tegemiseks. 

Gaasijaamade seadmed. Gaasijaama liinidel paiknevad kontroll- ja kaitseseadmed tagavad jaama töö 
kiire analüüsi ja seire, kiirendavad rikete ja puuduste avastamist ning avarii olukordades avariilise 
liini väljalülitamise ning reservliini töösse jätmise, mistõttu investeeringute kavas on sisse viidud 
kontroll- ja kaitseseadmete uuendamine ja kaasajastamine. Ette on nähtud ka töötavate seadmete 
(katelseadmed, odoreerimisseadmed, varu elektritoite generaatorid) vahetamise vajadus.  

Gaasijaotusjaamade rekonstrueerimine. Viie aasta, ehk detailses investeeringute kavas, nähakse 
aastatel 2018-2021 ette 5 gaasijaotusjaama täielik rekonstrueerimine – Misso, Aseri, Saadjärve, Ahja 
ja Veriora gaasijaotusjaamad. Tegemist on ülekandevõrgu viimaste gaasijaotusjaamadega, mis on 
varustatud vanema põlvkonna (Venemaa) gaasiseadmetega. Nende gaasijaotusjaamade täna töös 
hoidmine on keeruline, kuna nad nõuavad tihedat hooldusintervalli, ei ole automatiseeritavad ning 
pobleemiks on ka varuosade hankimine. Jaamu rekonstrueerimata ei ole võimalik jätkusuutlikult 
tagada vajalikke tööparameetreid liitumispunktides ja ohutust.  
Eelpool nimetatud gaasijaotusjamad on rekonstrueerimise kavas ettenähtud viimasena põhjusel, et 
gaasitarbimine läbi nende jaamade on väike ja tasuvusaeg jaama rekonstrueerimisel ületab jaama 
kasutusiga. Koostatud on töögrupp, kes analüüsib erinevaid võimalusi eelpool nimetatud 
gaasijaotusjaamade rekonstrueerimiseks või pakub välja alternatiivsed võimalused 
gaasijaotusjaamade asendamiseks. Alternatiiviks võib olla ka väiksema gaasitarbimisega jaama 
sulgemine ja demonteerimine, mille otstarbekuse ja mõjude hindamisega gaasisüsteemile tegeleb 
mainitud töögrupp. 
 
Reservseadmed. Gaasivõrgu ettenägematuteks juhtumiteks on koostatud nimekiri reservseadmetest 
ja materjalidest, mis on pika tarneajaga kuid vajalikud rikete kiireks likvideerimiseks. Investeeringute 
kavasse planeeritakse investeeringud eesmärgiga soetada täna puudu olevad reservseadmed ja 
materjalid. 

3.3 Gaasivõrgu võimalikud arengud järgneval kümnel aastal 

3.3.1 Ülekandevõrgu ja jaotusvõrkude laiendamise võimalused 

2016.aastal TTÜ poolt läbi viidud gaasitarbimise uuringus10 analüüsiti gaasi tarbimise potentsiaali 
gaasivõrguta piirkondades ja võimalikku gaasi ülekandevõrgu laienemist tarbimise potentsiaaliga 
piirkondadesse. Uuringus eeldati, et gaasitarbimise võimalik kasv gaasivõrguta piirkondades on seotud 
järgnevate põhiteguritega: 

 kütteõli asendamine soojuse tootmiseks kaugküttes ja tööstuslikes katlamajades; 

 kodumajapidamiste gasifitseerimine. 

Võrgugaasi tarbimise kasvu prognoosimisel gaasivõrguta piirkondades arvestati tingimusega, mille 
kohaselt gaasi ülekandevõrgu arendus (investeeringud) üldreeglina ei peaks suurendama maagaasi 

                                                 

10 http://gaas.elering.ee/kasulikku/gaasituru-arendamine/ 

http://gaas.elering.ee/kasulikku/gaasituru-arendamine/
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ülekandeteenuse hinda. Arvestades ülaltooduga, kasutati uuringus gaasivõrguta piirkondades 
võrgugaasi tarbimise suurenemise potentsiaali hindamiseks metoodilist lähenemist, mis koosnes 
järgnevatest põhipunktidest: 

1. Gaasitarbimise miinimumkoguste määramine gaasi ülekandevõrgu erinevate investeeringute 
korral (st. milline on miinimum kogus, mille juures maagaasi ülekandeteenuse hind ei 
suurene). 

2. Potentsiaalsete gaasitarnealade määramine.  
3. Potentsiaalsete gaasitarbimise alade võimaliku gaasitarbimise analüüs. Analüüs tehti 

piirkondade kaupa. Gaasitarbimise potentsiaali hindamise peamiseks teguriks on kütteõlil 
töötavate katelde olemasolu ja nende asendamisest tulenev võimalik gaasitarbimine. 

Uuringus järeldati, et täna puuduvad piisavalt suure gaasi tarbimise potentsiaaliga kohad, kuhu oleks 
otstarbekas gaasi ülekandevõrku laiendada. Selle-eest nähakse gaasi tarbimise kasvu potentsiaali 
jaotusvõrgu arendamisega gaasivõrguta piirkondades ning gaasitarbimise laiendamisega 
gaasivõrkudega piirkondades. Suurimad gaasi tarbimise kasvu potentsiaaliga kohad on: 

 Paldiski linn. Potentsiaal 335 GWh (32,0 mln m3) (kehtib Balticconnectori valmimise korral). 
Peamine eeldatav tarbimise kasv on seotud Alexela kütuseterminaliga, mille tarbimine 
arvestades laiendusprojektiga võib jõuda 210 GWh-ni (20,0 mln m3). 

 Keila linn. Hinnanguliseks tarbimise potentsiaaliks on kuni 21 GWh (2,0 mln m3) (kehtib 
Balticconnectori valmimise korral). Pool tarbimise potentsiaalist on seotud Entek 
võrgupiirkonna võimaliku üleviimisega põlevkiviõlilt maagaasile. Teine osa on saavutatav siis, 
kui saab gasifitseeritud Keila linna võrgupiirkonna katlamaja, kus tipukoormuse katmiseks 
kasutatav põlevkiviõli asendataks gaasiga. 

 Võru linn. Võru linna Pika tänava piirkonna hinnanguliseks gaasitarbimise mahuks 15 GWh 
(1,4 mln m3). Pika tänava piirkond ei kuulu kaugkütte võrgupiirkonda. Praegusel ajal 
arendatakse seal LNG jaama ehitamise projekti. Seoses antud LNG-jaama rajamisega on 
projekteeritud Võru linna B kategooria (5 bar) maagaasitorustik.  

 Tööstusettevõtteid, kus soojuse (kaasaarvatud tööstusauru) tootmiseks kasutatakse 
kütteõlisid. Nende gaasile ülemineku otstarbekus peab põhinema läbirääkimistel jaotusvõrgu 
ja tootmisettevõtte vahel. 

3.3.2 Ülekandevõrguga liitumised 

2016. aastal alustatud Eleringi gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimuste välja töötamine 
lõpetatakse käesoleva aasta esimese pooles. Liitumistingimused hakkavad reguleerima nii tootmis- 
kui ka tarbimissuunalisi Eleringi võrguga liitumisi, sätestatakse liitumise menetlemise, gaasipaigaldise 
rajamise, kasutuselevõtu ja kontrollimise reeglistik ning nõuded tootjatele gaasi kvaliteedi 
tagamiseks. Samuti on liitumistingimustes välja toodud kliendi gaasipaigaldise kui ka gaasi 
ülekandevõrgu tehnilised põhimõtted ja parameetrid. Koos liitumistingimuste kehtestamisega 
uuendatakse Eleringi poolt ka Elering AS gaasivõrgu liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste 
muutmise tasu arvestamise metoodikat.  

Eelmisel aastal sõlmiti Eleringi gaasivõrguga liitumiseks üks liitumisleping ning esitati üks 
liitumistaotlus. Mõlemad liitumised on planeeritud Ida-Virumaale. 

3.3.3 Kaugloetavate gaasiarvestite rakendamine 

Eestis kasutavatest gaasiarvestitest on 3.6% kaugloetavad, milledega mõõdetakse 85% Eestis 
tarbitavast gaasist – tegu on põhiliselt suurtarbijatega. Seoses vanade gaasiarvestite eluea 
lõppemisega paigaldatakse 2021. aastaks enamikele lõpptarbijatele uued kauglugemist võimaldavad 
gaasiarvestid. Arvestite kauglugemiseks tuleb neile lisada andmeside moodul ja luua 
andmesideühendus. Täna ei olda kindel, kas väikeste tarbijate kauglugemine on otstarbekas (kulu ja 
ressurss vs kauglugemisest saadav kasu). 
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Üks kulu-effektiivne viis kauglugemise rakendamiseks oleks integreerida uued väiketarbijate 
gaasiarvestid tarbijate elektritarbimise kauglugemisseadmetega, milledel juba on olemas andmeside 
moodul ja andmesideühendus. Seeläbi ei tuleks gaasiarvestitele eraldi soetada andmeside moodulit 
ja luua uut andmesideühendust. Võib eeldada, et kauglugemise rakendamine loob erinevaid sotsiaal-
majanduslikke hüvesid: nagu energiaturu edasine areng, uued energiateenused tarbijatele, energia 
effektiivsem kasutamine, targa võrgu areng jms. 

Selleks, et tekiks ülevaade võimalikest hüvedest, väljakutsetest ja alus edasisteks otsusteks 
kauglugemise rakendamisest gaasi lõpptarbijate juures, viib Elering 2017.aastal läbi uuringu „Socio-
economic impact analysis of remote metering of natural gas end-consumers“ (Sotsiaal-majandusliku 
mõju analüüs kaugloetavate gaasiarvestite rakendamisest gaasi lõpptarbijate juures). Peale uuringu 
valmimist, avaldatakse uuring ka Eleringi toimetisena. Uuringu eesmärgid on: 

- Analüüsida sotsiaal-majanduslike hüvesid, mis võivad tulla gaasiarvestite kauglugemise 
rakendamisest lõpptarbijate juures; 

- Analüüsida hüvesid erinevate tarbijagruppide lõikes; 
- Ülevaade gaasi tarbijatest vastavalt nende tarbimise suurusele, kellele on kasulik rakendada 

kauglugemist; 
- Pakkuda välja optimaalne tehniline lahendus gaasiarvestite kauglugemise rakendamiseks (nt 

olemasolevate elektri kaugloetavate seadmete kasutamine vs uute andmeside moodulite 
paigaldamine ja andmesideühenduse loomine); 

- Ülevaade erinevate tarbijagruppide gaasiarvestite tüübi vajadusest ja ajakava kauglugemise 
rakendamiseks; 

- Ülevaade võimalikest sünergiatest teiste infrastruktuuride andmeedastus süsteemidega. 

3.3.4 Biometaan 

Tulenevalt EL taastuvenergia direktiivist 2009/28/EÜ on Eestil kohustus 2020. aastaks saavutada 
transpordisektoris taastuvenergia osakaaluks 10% sektoris tarbitud vedelkütuste kogusest. 
Transpordikütuseid tarbitakse Eestis kokku üle 9,1 TWh11, millest ligi kaks kolmandikku moodustab 
diislikütus ja ülejäänud bensiin. LPG ja biokütuste tarbimine transpordisektoris on senini olnud 
marginaalne. Selleks, et tõsta biokütuste tarbimise hulka Eestis on riigil plaan välja arendada 
kohalikul toormel põhinev biometaani tootmine ja hakata biometaani laialdaselt kasutama 
transpordisektoris.  

Eesti Arengufondi andmetel on Eesti biometaani tootmise potentsiaal hinnanguliselt kuni 4.4 TWh 
(=450 mln m3)12 biometaani aastas, mille tooraineks oleks valdavalt biomass rohumaadelt, 
põllumajandustootmise jäägid, aga ka biolagunevad jäägid tööstusest, prügilagaas ja reoveepuhastite 
olmejäätmed. Biometaani tootmise käivitumine toob gaasiturule  juurde uue kohalikul toorainel 
põhineva varustusallika ja avab gaasitarbimise osas transpordisektoris uue valdkonna. 

Biometaani valdkonna arendamine aitab mitmekesistada Eesti energiatarbimist ja parandada 
energiajulgeolekut. Samuti annab taastuvkütuse kasutamine transpordi- ja tööstussektorile võimaluse 
vähendada kasvuhoonegaaside emissioone. Riik on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2020 peaks 
gaasivõrgus olevast gaasist moodustama 4% biometaan, mis on ligikaudu 20 miljonit m3 biometaani 
aastas. Kui antud kogus biometaani tarbitaks transpordisektoris, siis kataks biometaan vähemalt 2% 
transpordisektoris kasutatavatest kütustest.  

Surumaagaasi ja -biometaani müüdavate gaasitanklate arendamiseks on võimalik taotleda toetust 
Keskkonna Investeeringute Keskuselt (KIK). Lisaks 6-le olemasolevale ja 2-le arendusjärgus olevale 
surugaasitanklale jätkub KIK-i toetusest veel ligi 20 tankla ehitamiseks. Lähiajal on lisandumas ka 
riiklikud toetused gaasimüüjatele biometaani tootmise ja tarbimise kiiremaks käivitamiseks, mida on 
kavas rahastada CO2 kvoodi müügist laekuva tuluga. Et anda biometaani tootjatele 

                                                 

11 Eurostat, 2014 
12 Arengufondi aruanne – Eesti energiamajandus 2015  
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investeerimiskindlus ja valdkonnale pikaajaline arengusuund on riigil plaanis rakendada biometaani 
tarnekohustust gaasimüüjatele 4% ulatuses alates aastast 2021. 

Biometaani tegevuskava 

2016. aasta lõpuks valmis Eleringi tellimusel riikliku tegevuskava ettevalmistava tööna 
transpordisektorile fokusseeritud uuring biometaani kasutamisvõimaluste edendamisest Eestis. Uuring 
transpordikütusena kasutatava biometaani turu arendamisest Eestis Development of Biomethane 
Based Fuel Market in Estonia13 , mille töötas välja Hollandi Energiauuringute Keskus koostöös Hollandi, 
Rootsi ja Eesti ekspertidega, koosneb 12-st praktilisest ja kuluefektiivsest meetmest. Tegevuste 
eesmärgiks on asendada 3%  (ehk ligi 35,8 miljoni Nm3) transpordisektoris kasutatavast kütusest 
biometaaniga aastaks 2020. Raportis välja toodud meetmed hõlmavad kogu biometaani väärtusahela 
aspekte: tarbijad, tanklad, sõidukid, biometaani tootmine ning kuluefektiivne fiskaalne raamistik, 
mis tagab konkurentsivõimelise kütusehinna tarbijatele. 

Uuringust selgub, et kõige suuremaks väljakutseks eesmärgi saavutamisel on kütuse kõrge hind 
võrreldes imporditud maagaasiga. Tänu suurele biometaani ja maagaasi hinnavahele ei ole biometaani 
tootmine veel majanduslikult tasuv. Et aga jõuda ambitsioonika eesmärgini on vaja esmalt parandada 
biometaani tootmise ja tarbimise majanduslikku tasuvust ning seejärel laiendada ja kasvatada turgu. 
Selline lähenemine vähendab kulusid ning võimaldab lahendada üleskerkinud küsimusi ja probleeme 
enne kui turg on küps. 

Uuringu kohaselt on vaja toetada gaasitanklate rajamist ja biometaani tootjate ühendamist 
gaasivõrku. Samuti tuleb käivitada süsteem biometaani tootjate toetamiseks, et tagada biogaasi 
konkurentsivõime maagaasiga. Lisaks on vaja turu arendamise eesmärgil ühendada kõik biometaaniga 
tegelevad osapooled ühtsesse võrgustikku toetamaks infovahetust ja koostööd ning seeläbi 
ärivõimaluste teket ja arendamist. Selleks, et kütusemüüjad saaksid kasutada biometaani neile 
määratud taastuvenergia eesmärkide täitmiseks, tuleb rakendada biometaani päritolutunnistuste 
süsteem.  

Oluline on riikliku kava koostamine biometaani kasutamiseks transpordis, mis fikseerib eesmärgid, 
reeglid ja tingimused investeeringute tegemiseks sektorisse. Peale selle on vajalik biometaani 
tanklate rajamise strateegia välja töötamine, mis paneks paika tanklate optimaalse tiheduse ja 
paiknemiskohad arvestades eksisteerivatele tanklatele gaasitankla juurde ehitamise võimalusega. 
Joonis 14 annab ülevaate D-kategooria torustike paiknevusest, eksisteerivate tanklate asukohast ja 
arvust 25 m3 kohta ja Eesti teede liiklussagedusest, mis on oluliseks abivahendiks uute tanklate  
optimaalsete asukohtade määramisel. Uuringu kohaselt tuleb biometaani turu arendamise eesmärki 
arvesse võtta ka riigihangete korraldamisel, et soodustada surugaasi tarbivate sõidukite 
kasutuselevõtmist avalikus sektoris. Selleks tuleks välja töötada kriteeriumid avalikele transpordi 
hangetele, et metaani kasutavad sõidukid suudaksid konkureerida teistel kütustel sõitvate 
sõidukitega. 

Nimetatud uuring saab olema oluliseks sisendiks ja töövahendiks Eesti riikliku kava koostamisel 
biometaani kasutamiseks transpordis. 

                                                 

13 Development of Biomethane Based Fuel Market in Estonia, 2016 -  http://elering.ee/biometaan/ 
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Joonis 14. Eksisteeriv tanklavõrgustik, D- kategooria gaasitorud ja liiklussagedus 

Eleringi roll 

Eleringi eesmärk on igati soodustada biometaani tootmise ja tarbimise arengut Eestis ning Elering kui 
gaasi põhivõrgu omanik ja süsteemihaldur saab kaasa aidata toodetud biometaani transportimisel 
tarbijateni ning biometaani arvestusel. Eleringi eesmärgid on: 

1. Luua tootjatele efektiivsed tingimused gaasivõrguga liitumiseks ja nõustada tootjaid 
liitumisvõimaluste leidmisel. 

2. Rakendada biometaani kvaliteedinõuded ja tekitada võimekus mõõta ja monitoorida võrku 
vastuvõetava  biometaani koguseid ja kvaliteeti. 2015. aastal on kasutusele võetud esmased 
nõuded võrku vastuvõetava biometaani osas (http://gaas.elering.ee/kasulikku/vorgugaasi-
kvaliteedinouded) 

3. Võimaldada tanklatel kiirelt ühineda olemasolevate ja uute gaasitrassidega. 

Biometaani sektori arendamiseks  kehtestas Majandus – ja taristuminister 24.11.2015  aastal 
kinnitatud määrusega arendusmeetme mahus 10 miljonit eurot  tankimistaristute toetamiseks 
eesmärgiga luua võimalused maagaasi ja biometaani tankimiseks.  

4. Uurida gaasi transpordivõimalusi ja võrku vastuvõtmist biometaani off-grid tootmisjaamade 
korral. 

5. Luua ja rakendada päritolutunnistuste süsteem gaasi päritolu tõendamiseks tarbijatele, mis 
hõlmaks ka võrguga mitteühenduses olevate tootjate poolt toodetud biometaani arvestust. 
Lisaks aitaks vastava süsteemi käivitumine Eesti riigil arvestust pidada tarbitud taastuvenergia 
allikatest pärineva transpordikütuste osas. 

6. Tagada olulise biometaaniga seonduva informatsiooni kättesaadavus kõigile turuosalistele läbi 
veebilehe ja biometaani infopäevade korraldamise. 

http://gaas.elering.ee/kasulikku/vorgugaasi-kvaliteedinouded
http://gaas.elering.ee/kasulikku/vorgugaasi-kvaliteedinouded
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3.4 Regiooni arengud 

3.4.1 ENTSOG TYNDP 2017 põhisõnumid 

ENTSOG TYNDP 2017 

ENTSOG (Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik) koostab iga kahe aasta tagant 
ühenduseülese võrgu 10-aastase arengukava – TYNDP (Ten-Year Network Development Plan). 
Arengukava koostamise kohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest nr 715/2009. 

Arengukava eesmärk on anda ülevaade ühenduseülesest gaasivõrgust, gaasi tarbimisest ja 
identifitseerida vajalikud investeeringud, mis tagaksid piisavad piiriülesed võimsused, aitaksid kaasa 
gaasituru tekkele ja selle effektiivsele toimimisele ning tagaksid liikmesriikide varustuskindluse. 
Arengukava püüab ühtlasi anda ülevaate Euroopa gaasituru laiemast dünaamikast võttes arvesse gaasi 
varustusallikaid, gaasituru integreeritust ja varustuskindlust. 

Aasta alguses avaldatud ENTSOG TYNDP 2017-s14 järeldub, et Euroopa gaasi infrastruktuuril on 
võtmeroll saavutamaks Euroopa Liidu energia ja kliima eesmärke. Sidudes gaasi infrastruktuuri elektri 
ja soojuse infrastruktuuridega, on võimalik dekarboniseerida Euroopa Liidu energiasüsteemi kulu 
tõhusalt ja teostataval viisil. TYNDP 2017 järeldab, et ühenduseülene olemasolev gaasi infrastruktuur 
on omavahel hästi ühendatud ja lähedal ühe oma eesmärgi saavutamisele, milleks on ühise 
energiaturu toimimise võimaldamine. Lisaks järeldatakse, et olemasolev gaasi infrastruktuur, võttes 
arvesse tulevikuks prognoositud gaasi tarbimist, suudab toime tulla igapäevaste gaasi tarnetega,  ka 
väga külmadel perioodidel. Mõned Euroopa regioonid vajavad veel uusi ühendusi nii omavahel 
ühendamiseks kui ka ühendusi uute gaasiallikate juurde. Enamus täiendavate ühenduste projektidest 
on teises ühishuvi projektide nimekirjas (Projects of common interest, PCI)15 ning plaanide kohaselt 
valmivad lähiaastate jooksul. 

3.4.2 Regiooni suurprojektid 

Lisaks Balticconnectori ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projektidele on regioonis arendamisel ja 
hiljuti valminud mitmed teised suurprojektid, mis aitavad suurendada regiooni varustuskindlust ja 
tekitada gaasiturul konkurentsi. Plaanis on tugevdada Läti ja Leedu vahelist ühendust, ühendada Balti 
ja Soome gaasisüsteem Euroopa gaasisüsteemiga (GIPL) ning Inčukalnsi maagaasihoidla 
moderniseerimine. 2016. aastal alustas tööd Poola LNG terminal, mis GIPL-i olemasolul annab 
regioonile alternatiivse tarneallika. Lisaks on regioonis arendamisel 3 uut regionaalse mõõduga LNG 
terminali. Joonis 15 annab ülevaate regiooni arendusprojektidest. 

                                                 

14 ENTSOG TYNDP 2017 - http://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENTSOG-TEN-YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-PLAN-2017 
15 Ühishuvi projektid - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest 

http://www.entsog.eu/publications/tyndp%23ENTSOG-TEN-YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-PLAN-2017
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
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Joonis 15 Regiooni valminud ja arendamisel olevad suurprojektid 
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3.4.3 GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) 

GIPL on Leedu ja Poola vaheline gaasitoru, mille kaudu integreeritakse seni isoleeritud Balti riigid ja 
Soome (Balticconnectori olemasolul) Euroopa ühtse gaasituruga. GIPL pakub Balti ja Soome regioonile 
alternatiivset varustusallikat ja ligipääsu globaalsele LNG turule, läbi mille suureneb ka Balti ja Soome 
regiooni varustuskindlus. GIPL loob vajalikud tingimused konkurentsile avatud gaasiturul, suurendades 
regiooni tarneallikate arvu kolmele (lisaks Venemaale ja Klaipeda LNG terminalile). Ühtlasi võimaldab 
GIPL Poola turuosalistel kasutada Inčukalnsi maagaasihoidlat Lätis, mis suurendab gaasisüsteemi 
paindlikkust. GIPL-i algne planeeritud valmimistähtaeg oli 2019. aasta, kuid algse gaasitrassi 
muutumise tõttu Poola territooriumil on uus planeeritud valmimistähtaeg 2021. aasta.4 Poola 
projektiarendaja sõnul muutuvad ainult Poola territooriumil asuva projekti tehnilised parameetrid, 
Leedu poolel asuva projekti tehnilised parameetrid jäävad samaks.16 

3.4.4 Läti-Leedu ühenduse läbilaskevõimsuse suurendamine 

Avatud ja Euroopaga ühendatud Balti-Soome gaasiturul võib pudelikaelaks saada Läti ja Leedu 
vaheline ühendus. Suurenenud läbilaskevõimsus Läti-Leedu piiril annaks regiooni gaasisüsteemile 
rohkem paindlikkust. GIPL-i projekti valmimisel saaks Läti ja Eesti suurema osa oma gaasist importida 
Euroopast. Lisaks oleks läbilaskevõimsuse suurendamine kasulik Poola ja Leedu turuosalistele, et 
suuremal määral kasutada Inčukalnsi maagaasihoidlat. Projekti eeldatav valmimis tähtaeg on 2020.a 
ja projekti hõlmab endas järgmist17: 

 Leedu territooriumil asuva Kiemenai GMJ läbilaskevõimsuse suurendamist; 

 Uue torulõigu ehitust Riiast Leedu piirini, kogupikkusega 93 km; 

 Läti-Leedu vahelise ühenduse läbilaskevõimsuse kahekordistamist 126 GWh-ni/päevas. 

3.4.5 Inčukalnsi maagaasihoidla moderniseerimine 

Inčukalnsi maa-alune maagaasihoidla asub Lätis ja on ainuke maagaasihoidla Balti riikides. 
Maagaasihoidlad aitavad suurendada gaasisüsteemi paindlikkust ja katta sesoonseid tarbimistippe, 
vähendades sellega ülekandetorustiku investeerimismahte. Traditsiooniliselt sisestatakse gaas 
Inčukalnsi hoidlasse suvel, kui gaasitarbimine on madalam ja kasutatakse ära talvel, kui 
gaasitarbimine on kõrgem. Ajalooliselt on Eesti ja Läti talviti saanud vajaliku gaasi Inčukalnsi 
maagaasihoidlast. Maagaasihoidla moderniseerimine aitab efektiivsemalt opereerida ühist regiooni 
gaasiturgu ja koos teiste regiooni infrastruktuuri projektidega (Balticconnector, GIPL) aitab 
suurendada regiooni varustuskindlust. Projekt on jaotatud kolme etappi 18: 

 Projekti esimeses etapis (2014.a—2018.a) parandatakse maagaasihoidla üldist turvalisust ja 

praegune gaasi väljavõtmise võimsus 315 GWh/päevas suureneb 336 GWh-ni/päevas. See 

saavutatakse rekonstrueerimistööde kaudu ja ehitades uue kompressorjaama; 

 Projekti teises etapis (2019.a—2020.a) suureneb gaasi väljavõtmise võimsus 367,5 

GWh/päevas; 

 Projekti kolmandas etapis nähakse ette maagaasihoidla hoiustamisvõimekuse suurenemist 

24,2 TWh-lt kuni 29,4 TWh-ni. Kolmanda etapi vajalikkus sõltub suuresti regiooni 

gaasinõudlusest ja teistest regiooni projektidest. 

3.4.6 Regionaalsed LNG terminalid 

Regionaalse gaasisüsteemi ja gaasituru arenguplaanides on LNG terminali rajamine Soome lahe 
kaldale. Seoses Soome Finngulf LNG terminali projekti ärajäämisega, on esile kerkinud regionaalse 
LNG terminali rajamise plaanid Eestis ja Lätis. LNG terminal annaks kogu regioonile uue varustusallika 

                                                 

16 Gaz System - http://en.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202335/ 
17 Latvijas Gaze - http://www.lg.lv/?id=3377&lang=eng 
18 Latvijas Gaze - http://www.lg.lv/?id=3376&lang=eng 

http://en.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202335/
http://www.lg.lv/?id=3377&lang=eng
http://www.lg.lv/?id=3376&lang=eng
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ning seeläbi tõstaks ka regiooni varustuskindlust. Läbi LNG terminali on võimalik saada osa globaalsest 
LNG turust ja seeläbi suurendada konkurentsi kohalikul gaasiturul. Eesti LNG terminali projektid 
(Paldiski LNG terminal ja Tallinn LNG terminal) on Euroopa ühishuviprojektide (PCI)19 teises 
nimekirjas. Läti projekt (Skulte LNG terminal) ühishuviprojektide teises nimekirjas ei ole. Kõik kolm 
terminali on mõeldud regionaalse Balti ja Soome gaasituru teenindamiseks ja varustuskindluse 
suurendamiseks. 

 Paldiski LNG terminali hoiustamise võimekus oleks 180 000 m3 – 320 000 m3 veeldatud 
maagaasi (LNG-d) ja terminal suudaks gaasivõrku edastada 26.3 TWh/aastas; 

 Tallinn LNG terminali, mis asuks Muugal, hoiustamise võimekus oleks kuni 320 000 m3 
veeldatud maagaasi (LNG-d) ja terminal suudaks gaasivõrku edastada 42-84 TWh/aastas; 

 Skulte LNG terminal erineb teistest projektidest sellega, et projekti plaanis ei ole ette nähtud 
LNG hoiustamiseks vajalikku infrastruktuuri ehitamist. Plaan näeb ette gaasi transiittoru 
ehitamist terminalist lähedal asuvasse Inčukalnsi maa-alusesse gaasihoidlasse, kus toimuks 
LNG hoiustamine gaasistatud kujul. Terminal suudaks gaasivõrku edastada 5.3 TWh/aastas.20 

3.4.7 Swinoujscie LNG – Poola LNG terminal 

Swinoujscie LNG terminal asub Poolas ja alustas tööd 2016. a. Swinoujscie LNG terminal pakuks GIPL-
i teostumisel Balti regioonile alternatiivset LNG-l põhinevat varustusallikat ja suurendaks regiooni 
varustuskindlust. LNG terminal projekt hõlmab endas järgmist21: 

 Võimalust tarnida 52 500 GWh/aastas Poola ülekandevõrku; 

 85 km maismaa torustikku LNG terminali ja Poola ülekandevõrgu ühendamiseks. 

                                                 

19 Euroopa ühishuviprojektid - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest 
20 Skulte LNG terminal - https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-187.html 
21 Polskie LNG - http://en.polskielng.pl/lng/terminal-lng-w-polsce/ 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-187.html
http://en.polskielng.pl/lng/terminal-lng-w-polsce/
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4 Varustuskindluse hinnang 

 

4.1 Tagasivaade varustuskindlusele 

Ülevaade füüsilistest gaasivoogudest ja tehnilisest võimsustest piiripunktides 

Eesti gaasi ülekandevõrgul on kolm piirpunkti läbi mille saab toimuda piiriülene kaubandus – Karksi, 
Värska ja Narva. Allpool on ära toodud ülevaade maksimaalsetest füüsilistest gaasivoogudest aastal 
2016 kuude kaupa ning maksimaalse gaasivoo ajal piiripunktides kasutada olnud ülekandevõimsustest. 

Tabel 3 Eesti gaasiülekandevõrgu piiripunktide maksimaalsed gaasivood ja ülekandevõimsused 
aastal 2016 

 

 

 

 

Kuu 

Karksi GMJ 

 

Värska GMJ Narva ühendus 

Max. 

gaasi-
voog 

päevas 

MWh 

Üle- 

kande- 

võimsus 

MWh 

Üle- 

kande- 

võimsuse 

kasutus 

% 

Max. 

gaasi-
voog 

päevas 

MWh 

Üle- 

kande- 

võimsus 

MWh 

Üle- 

kande- 

võimsuse 

kasutus 

% 

Max. 

gaasi- 

voog 

päevas 

MWh 

Üle- 

kande- 

võimsus 

MWh 

Üle- 

kande- 

võimsuse 

kasutus 

% 

Jaanuar 
52 190 68 570 48,9 0 29 190 0 0 10 710 0 

Veebruar 
26 850 73 500 30,5 0 29 610 0 0 11 870 0 

Märts 
29 510 73 500 27,6 0 30 660 0 0 11 970 0 

Aprill 
18 300 73 500 19,6 0 30 350 0 0 12 710 0 

Mai 
10 780 73 500 10,2 0 28 350 0 0 13 440 0 

Juuni 
6 460 72 660 1,6 6 610 30 140 17,2 0 4 200 0 

Juuli 
8 350 73 500 5,6 8 860 15 440 10,0 0 13 230 0 

August 
9 650 73 500 2,8 7 540 34 180 11,3 0 12 500 0 

Sept. 
7 800 73 900 1,9 8 860 42 200 12,8 0 12 900 0 

Oktoober 
18 500 57 120 4,8 19 670 30 765 42,6 0 14 385 0 

Nov. 
15 460 56 217 4,3 24 070 25 515 72,4 0 12 747 0 

Dets. 
12 600 57 593 2,6 27 640 29 295 66,8 0 12 999 0 

Tehnilisest võimsusest madalamat tegelikku võimsust piiridel tingis sõltuvalt nõudlusest tavapärane 
rõhurežiim piiridel gaasivarustuse korral. 

 2016. aastal oli kõikide tarbijate gaasiga varustamine ning bilansihaldurite tarned 
tagatud, sealhulgas remonttööde ajal. 
 

 Järgneva kümne aasta investeeringud aitavad suurendada varustuskindlust, sealhulgas 
varustuskindluse kriteeriumi N-1, mis täna tavapäraste rõhkude juures ei ole täidetud. 
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Tipupäev maksimaalse gaasivooga 52 740 MWh/päevas (keskmise võimsusega 2 196 MW) oli 
8.jaanuaril ja gaasitarbimise miinimum oli 6. augustil, kui tarbiti vaid 4 284 MWh/päevas. Kuna 2016. 
aasta talv oli külmem vaid aasta alguses lühiajaliselt, siis ka tarbimise tipp oli tagasihoidlik, 
moodustades töötava Karksi GMJ võimsusest siiski 77% ja kogu Eesti võimsusest 49%. Samal ajal Värska 
GMJ oli suletud. Ja Värska GMJ kasutatud võimsuse tipp 11.detsembril 27 556 MWh päevas 
moodustades 90% tema võimsusest sel päeval.    

2016.a. imporditi täiendavalt Leedu kaudu s.h. ka Gazpromilt pärinevat gaasi Valgevenest 7,6% 
ulatuses, lisaks kasutati bilansihaldurite poolt oma hoiustatud gaasi Läti Incukalnsi maagaasihoidlast 
0,6% kogu imporditud maagaasi kogusest ja Läti ülekandesüsteemi haldurilt osteti lisaks 0,2% ulatuses. 

Ülevaade sündmustest gaasi ülekandevõrgus aastal 2016 

2016. aastal jätkas süsteemihaldur ülekandevõrgu investeeringutega või plaaniliste hooldustega 
seotud töödega võrgu tarnekindluse parandamiseks, samuti toimusid sarnased tööd ka 
naabersüsteemihaldurite ülekandevõrkudes. Tööde, millised mõjutasid gaasi ülekandevõrgu 
läbilaskevõimet, ajakava avaldati süsteemihalduri veebilehel http://gaas.elering.ee/wp-
content/uploads/2016/10/2016-hooldustööd-2016-10-20.pdf .  Samas kõikide tööde käigus olid nii 
Eesti tarbijate gaasiga varustamine kui ka kõikide  bilansihaldurite tarned tagatud. Teostatud tööde 
eesmärgiks oli ülekandevõrgu varustuskindluse tagamine. 

Plaanilised tööd Eesti gaasisüsteemi ülekandevõrgus 

Allpool on toodud ära ülevaade 2016. aastal teostatud suurematest plaanilistest töödest Eesti 
gaasisüsteemi ülekandevõrgus: 

 Tallinn-Narva ülekandetorustikul vahetati välja Pikaristi teega ristumisel mõlema niidi 
torustiku lõigud; 

 Irboska-Tartu-Rakvere ülekandetorustikul toimusid torustiku sisediagnostika tulemuste põhjal 
määratud defektsete torulõikude väljavahetus Väike-Maarja LKS (liinikraanisõlm) – Pandivere 
LKS ja Põlva LKS – Roiu LKS vahelises lõigus lisaks Ahja LKS renoveerimistööd; samal ajal 
teostati ka Venemaal Petseri LKS-s defektse kraani vahetus;  

 Tallinn-Narva ülekandetorustikul toimusid kraanide tarneraskuste tõttu edasilükatult 
novembris Loobu LKS renoveerimistööd, mille käigus oli osaliselt piiratud ka sisendpunktide 
läbilaskevõimsus; 

 Vireši-Tallinn ülekandetorustikul toimusid isoleerimistööd lõigus Rapla LKS – Saha-Loo LKS 
(Ühendussõlme LKS); 

 Planeeritud diagnostika tööd nii kevadel Tallinn-Narva ülekandetorustikul kui ka sügis-talvel 
Vireši-Tallinn ülekandetorustikul otsustati edasi lükata 2017. aastasse. 

Rikked ja avariid gaasi ülekandevõrgus 2016 aastal 

Olulisi ülekandevõrgu rikkeid ja avariisid, mis oleksid põhjustanud tarbijate gaasivarustuse katkemist 
ei olnud. Seega ei olnud aastal 2016 ka andmata gaasikoguseid. 

4.2 Vastavus N-1 kriteeriumile aastal 2016 ning hinnang aastale 2017 

Vastavalt EÜ määrusele nr 994/2010 on varustuskindluse kriteeriumiks N-1 kriteerium, mis näitab, kui 
jätkusuutlik on gaasisüsteem selle süsteemi kõige suurema läbilaskevõimega elemendi tööst 
väljasolekul ja mis arvutatakse järgmise valemi järgi: 

  %N,
D

ILNGSPEP
%N mmmmm 1001%1001

max






 

EPm – kõikide süsteemi sisendpunktide võimsus (mln m3/päevas) 

http://gaas.elering.ee/wp-content/uploads/2016/10/2016-hooldustööd-2016-10-20.pdf
http://gaas.elering.ee/wp-content/uploads/2016/10/2016-hooldustööd-2016-10-20.pdf
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Pm – sisemaine tootmisvõimsus (mln m3/päevas) 
Sm – sisemaiste gaasihoidlate tarnitav kogus (mln m3/päevas) 
LNGm – sisemaiste veeldatud maagaasi terminalide tarnitav võimsus (mln m3/päevas) 
Im– suurima võrguelemendi läbilaskevõime (mln m3/päevas) 
Dmax – gaasi päevane kogunõudlus arvestuspiirkonnas erandlikult suure gaasinõudlusega päeval, mis 
esineb statistilise tõenäosuse kohaselt üks kord iga 20 aasta jooksul (mln m3/päevas) 
 
Eesti gaasiülekandevõrk on ühendatud Venemaa ülekandevõrguga Narvas ja Värskas ning Läti 
ülekandevõrguga Karksis. Eesti gaasiülekandevõrgu suurima läbilaskevõimega võrguelement on Karksi 
gaasimõõtejaam. Seega 2016 aasta seisuga on valemis esinevad muutujad järgmiste väärtustega 
(tavatingimustel): 

EPm = 10,6 mln m³/päevas 
Pm = 0 mln m³/päevas 
Sm = 0 mln m³/päevas 
LNGm = 0 mln m³/päevas 
Im = 6 mln m³/päevas (Karksi – Tallinn) 
Dmax = 6,7 mln m³/päevas (2006. a) 
 
Vastavalt sellele on Eesti gaasisüsteemi N-1 kriteerium järgmine: 

  %7,68%100
7,6

6000)6,10(
%1 


N

 

Allpool toodud Tabel 4 annab ülevaate piiripunktide läbilaskevõimetest eri tingimustel ja sellest 
sõltuvalt ka varustuskindluse taseme N-1 olukorras. 

Tabel 4 Eesti gaasiülekandevõrgu piiripunktide läbilaskevõime ja N-1 kriteeriumi hinnang22 

 
Tehniline läbilaskevõime on arvutuslik torustike läbilaskevõime maksimaalsetel rõhkudel 
sisendpunktides, mida torustike tehniline seisukord võimaldab rakendada. 

                                                 

22 Tabel 4-s väljatoodud läbilaskevõimed on indikatiivsed. Iga ühenduspunkti tegelik läbilaskevõime sõltub sellest milline on 
hetke tarbimine süsteemis, kui kaugel asub tarbimine varustatavast ühendupunktist, kas gaasivarustus käib läbi ühe või 
enama ühenduspunkti ja arvestades ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. 

Ühendus-
punkt 

Tehniline läbilaskevõime 
(mln m³/päevas / GWh/päevas) 

gaasi rõhk ühenduspunktis 
Karksi GMJ - 40-42 bar 
Värska GMJ – 40-42 bar 

Narva – 28-30 bar 

Läbilaskevõime tavatingimustel 
(mln m³/päevas / GWh/päevas) 

gaasi rõhk ühenduspunktis 
Karksi GMJ – 34-36 bar 
Värska GMJ – 34-36 bar 

Narva – 22-24 bar 

Minimaalne läbilaskevõime 
(mln m³/päevas / GWh/päevas) 

gaasi rõhk ühenduspunktis 
Karksi GMJ – 24-26 bar 
Värska GMJ – 24-26 bar 

Narva – 18-20 bar 

Narva 
ühendus 

3 / 31,5 1,2 / 12,6 0,8 / 8,4 

Värska GMJ 4 / 42,0 3,4 / 35,7 2,2 / 23,1 

Karksi GMJ 7 / 73,5 6,0 / 63,0 4,0 / 42,0 

Kokku 14 / 147,0 10,6 / 111,3 7,0 / 73,5 

N-1 (%) 
valemi järgi 

104,4 68,7 44,8 
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Läbilaskevõime tavatingimustel on arvutuslik torustike läbilaskevõime tavapärastel rõhkudel 
sisendpunktides. 

Minimaalne läbilaskevõime on arvutuslik torustike läbilaskevõime erakordselt madalatel 
sisendrõhkudel sisendpunktides. 

Ülaltoodud tabelist on näha, et arvutades N-1 kriteeriumit eri tingimustel, võib hinnang 
varustuskindlusele olla drastiliselt erinev. Lähtudes tehnilisest läbilaskevõimest on varustuskindlus 
tagatud, ent gaasiülekandevõrk talitleb pigem optimaalsetel väiksematel töörõhkudel (avariiolukorras 
on tõenäolised ka minimaalsed rõhud), mille puhul ei kaeta N-1 olukorras arvestuslikku tarbimise tippu 
(kaitstud tarbijate gaasivarustus on siiski tagatud). 

Alates 2016. aasta sügisest on Venemaa poolse Värska ühenduse kaudu ettenähtud põhiline Eesti 
gaasivarustus Gazpromi tarnitava gaasiga ja erandolukorras ka Läti poolt Incukalnsi maa-alusest 
gaasihoidlast. Ülejäänud turuosalised impordivad gaasi vastavalt varustusskeemile Karksi või ka Värska 
ühenduse kaudu. Narva ühenduse kasutamiseks puudub praegu veel suurimal bilansihalduril leping. 

2017. aastal ei ole praeguse hinnangu kohaselt ette näha olulisi erinevusi võrreldes aastaga 2016, kuid 
loodetavasti lisandub Narva ühenduse kasutusele võtmine suvisel hooldustööde perioodil. Vastavalt 
Balti riikide kokkuleppele ja uuele Maagasiseadusele on planeeritud üleminek gaasikoguste 
arvestusele energiaühikutes. Suurim päevane tipukoormus juba 2017. aasta alguses (suurusjärgus 36,7 
GWh/päevas) jäi küll alla 2016. aasta alguses olnud tipukoormusele, aga arvatavasti on talviseid 
tipukoormusega päevi veel ees sõltuvalt ilmastikuoludest. Seega tavatingimustes on varustuskindlus, 
arvestades N-1 kriteeriumi, tagatud. Probleeme N-1 kriteeriumi täitmisega võib tulla ainult üksikutel 
tiputarbimise päevadel. 

4.3 Varustuskindlus 2017-2026 

Selleks, et hinnata järgmise kümne aasta varustuskindlust tuleb arvestada maagaasi tarbimise 
prognoosiga, riikidevaheliste ühenduspunktide võimsustega ja kohaliku võrgu arendusprojektidega. 
Varustuskindluse hinnang põhineb mainitud aspektidel ja N-1 kriteeriumil. 

Peatükis 2.4 tehtud Eesti maagaasi tarbimise prognoosist järeldus, et maagaasi tarbimine järgmisel 
kümnel aastal on langevas trendis. Ühtlasi ei prognoosita tiputarbimise kasvu, mille tõttu maagaasi 
nõudluse maksimum viimase 20 aasta jooksul ei muutu ja on endiselt 70,4 GWh/päevas (6.7 mln 
m3/päevas). 

Järgneval kümnel aastal on planeeritud mitu projekti, mis suurendavad oluliselt ühenduspunktide 
võimsust ja seeläbi ka varustuskindlust. Karksi GMJ rekonstrueerimine koos Tallinn-Vireši torustiku 
renoveerimisega suurendab Karksi GMJ läbilaskevõimet 105 GWh-ni/päevas. Balticconnectori 
merealuse torustiku ja Kiili-Paldiski maapealse torustiku ehitus annavad Eestile uue ühenduspunkti 
Soomega, mille võimsus on 81,2 GWh/päevas. 

Varustuskindlusele mõjuksid positiivselt ka Jõhvi-Narva ja Tallinn-Jõhvi gaasitorustiku 
rekonstrueerimine, mille tulemusena suureneks oluliselt Narva ühenduspunkti läbilaskevõimsus. LNG 
terminali ehitamine Eestisse omaks samuti suurt positiivset mõju varustuskindlusele. Kuid 
varustuskindluse hinnangus LNG terminali, Jõhvi-Narva ja Tallinn-Jõhvi gaasitorustiku projektidega ei 
arvestata, kuna hetkel puudub mainitud projektide osas kindel ajakava ja plaan. 

Joonis 16 annab ülevaate varustuskindlusest järgneva kümne aasta jooksul. 
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Joonis 16 Varustuskindluse hinnang 2017-2026 

Hinnang varustuskindlusele 2017-2026 

Kuni 2019. aastani (k.a) jääb varustuskindluse kriteerium N-1 alla 100%, eeldusel, et gaasi rõhk 
ühenduspunktides on tavapärastel tingimustel. Balticconnectori rajamine ja Karksi GMJ 
rekonstrueerimisprojekt viib N-1 kriteeriumi 183,6%-ni ning tagab Eesti gaasitarbijate 
varustuskindluse. Tulemustest võib järeldada, et Balticconnectori projekt on Eesti varustuskindluse 
tagamiseks üliolulise tähtsusega. Ilma Balticconnectorita võib suurima süsteemiavarii korral osutuda 
vajalikuks piirata mittekaitstud tarbijaid. Balticconnectori rajamisega langeb see oht ära. Lisaks 
varustuskindluse suurendamisele tekib võimalus Baltimaade ja Soome gaasiturgude ühendamiseks, 
millest tulenevat sotsiaalmajanduslikku kasu saavad kõik nimetatud riigid. 

4.4 Riskid varustuskindlusele 

Eleringi poolt läbi viidud riskianalüüs tuvastas kaks põhilist elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise 
(ehk Eesti gaasisüsteemi toimimise tagamise) seisukohalt olulist riski. Üks neist on seotud mõjuga, 
mida avaldavad naabergaasisüsteemid Eesti gaasisüsteemi toimimisele ja teine on tingitud eestisisese 
gaasi ülekandevõrgu toimimise tagamisega.  

Piiriüleste gaasitarnete vähenemine allapoole minimaalselt vajalikku taset 

Potentsiaalsed riski käivitavad sündmused on piiriüleste gaasitarnete katkestamine või vähendamine 
Eestisse või Balti riikidesse üldiselt. Samuti võivad nimetatud riski käivitada avariidest põhjustatud 
eriolukorrad Venemaa ülekandetorustikul või Läti ülekandetorustikul, millega kaasneb gaasivarustuse 
ulatuslik katkestus (üle 72 tunni) või Eesti sisese gaasinõudluse hüppeline kasv talvisel külmaperioodil 
(temperatuuridel alla -20°C). 

Riski realiseerumine tähendab praktikas seda, et rõhk Eesti gaasi ülekandevõrgu piiripunktides (Värska 
GMJ, Karksi GMJ ja Narva LKS) langeb alla minimaalselt vajaliku taseme, mille tõttu rõhud Eesti 
ülekandevõrgu olulistes punktides võivad langeda või langevad alla minimaalse rõhu. Madala rõhu 
tõttu Eesti gaasi ülekandevõrgu piiripunktides vähenevad piiriülesed ülekandevõimsused ja N-1 
olukorras ei pruugi olla tagatud Eesti gaasisüsteemi kogu tiputarbimise katmine. Selleks, et tagada 
kaitstud tarbijate varustamine gaasiga võib tekkida vajadus piirata Eestis teiste tarbijate 
gaasitarbimist. 
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Riski maandamiseks on süsteemihalduril sõlmitud koostöökokkulepped naabersüsteemihalduritega 
tegutsemiseks avariiolukordades. On tagatud kaitstud tarbijate varu olemasolu piisavas mahus ning 
lisaks sellele on välja töötatud meetmed gaasitarbimise piiramiseks. 

Eestisisese gaasivarustuse katkemine 

Potentsiaalsed riski käivitavad sündmused on avariid gaasi jaotusjaamades või gaasi mõõtejaamades. 
Samuti avariid ülekandevõrgu torustikul või ülekandevõrgu füüsiline ülekoormamine pikaajalise 
erakordse külma ilma tõttu. 

Risk võib realiseeruda: 

 mitmesuguste väliste sündmuste nagu tulekahju looduses, torustiku füüsiline ülekoormamine, 
loodusõnnetus, terrorism, vandalism jms tagajärjel; 

 mitmesuguste gaasivõrgust lähtuvate sündmuste nagu torustiku korrosioonikahjustustest 
tekkinud vigastused, ühenduste ja seadmete leke, maa-aluse gaasitoru purunemine välise 
koormuse tõttu; 

 tulekahju ja/või plahvatuse tagajärjel gaasi jaotusjaamades või gaasi mõõtejaamades; 

 õhu sattumisel torustikku; 

 gaasisüsteemi tehnilise juhtimissüsteemi SCADA toimimise ja andmeside häirete korral. 

Riski maandamiseks on süsteemihalduril sõlmitud partneritega avariide kõrvaldamise koostegevuse 
lepingud ning viiakse koos läbi regulaarseid avariitreeninguid, on koostatud eriolukorras tegutsemise 
kava ning on võetud kasutusele meetmeid oluliste objektide toimimise tagamiseks ka mitte 
tavapärases olukorras. 

Gaasivarustuskindluse seotus elektrivarustuskindlusega 

Gaasi- ja elektrisüsteemid on omavahel tihedalt seotud. Sellest tulenevalt mõjutab ühe süsteemi 
varustuskindlus ka teise süsteemi varustuskindlust. 

Gaasivarustuskindlusel on mõju elektrivarustuskindlusele, kuna gaas on reeglina oluline kütus 
elektritootmiseks. Samas erinevalt meie naabritest Lätist ja Leedust ei ole Eesti elektrisüsteemi 
seisukohalt gaasi tarnekatkestuse mõju elektrisüsteemi toimimisele märkimisväärne. Kõige olulisem 
turule elektrienergiat tootev kütusena gaasi kasutav tootmisseade on Iru elektrijaama 2.plokk (110 
MW brutovõimsust), kuid kuna tema töötundide arv aastas on minimaalne, siis on ka tema mõju 
elektrisüsteemi toimimise tagamisele minimaalne. Olulisem on sellest seisukohast lähtudes Kiisa 
avariireservelektrijaamade, mille põhikütus on gaas, toimimine. Kuid kuna Kiisa 
avariireservelektrijaamad võivad töötada ka alternatiivsel kütusel, siis on ka siin süsteemihalduri 
poolt riskid maandatud. 

Gaasi ülekandevõrgu toimimiseks on oluline gaasijaotusjaamade ja gaasimõõtejaamade 
elektrivarustus. Samas on elektrivarustuse katkemisest tingitud riskid maandatud elektrisüsteemist 
autonoomsete ja kohalike lahendustega. Nii on reeglina jaamad varustatud autonoomsete 
automaatselt käivituvate gaasi- või diiselvarutoite generaatoritega, kusjuures toite ümberlülitumise 
ajal on vajalike seadmete toide reserveeritud akude või UPSiga. Kaugjuhitavates liinikraanisõlmedes 
on SCADA põhise andmeedastuse katkematus tagatud akudega reserveeritud elektritoitega. Reeglina 
elektritoite kadumine ei tingi gaasivarustuse häireid, küll aga SCADA põhise andmeedastuse ning 
mõõtesüsteemide töö häiringuid. 

4.5 Kaitstud tarbijad 

Kaitstud tarbija definitsioon 

Vastavalt Maagasiseaduse MGS § 261. Varustuskindluse miinimumnõuded punktile (2) on kaitstud 
tarbija, kelle suhtes rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 994/2010 artiklis 
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8 sätestatud varustuskindluse normi tagamaks äärmuslikel tingimustel gaasitarnete säilitamine 
võimalikult kauaks, 1) kodutarbija, kelle tarbijapaigaldis on ühendatud jaotusvõrguga ja 2) 
eluruumide kütteks soojust tootev ettevõtja, kellel ei ole võimalik kasutada kütusena muud kütust 
kui gaas.  

Konkurentsiamet on määranud maagaasiettevõtjaks, kes on kohustatud võtma meetmeid, et tagada 
Eesti kaitstud tarbijate gaasitarned Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 994/2010 artikli 8 
punktis 1 nimetatud juhtudel, Eesti gaasisüsteemihalduri, kes leidis väljakuulutatud riigihanke teel 
lepingupartneri kaitstud tarbijate maagaasivaru tagamiseks.  

Kaitstud tarbijate varu 

Maagaasi varude aktiveerimine toimub kütteperioodil, mis on 1. oktoober – 30. aprill, hiljemalt 24 
tunni jooksul ja ülejäänud perioodil, mis on 1. mai – 30. september, hiljemalt 1 nädala jooksul. 
Kaitstud tarbijate varu suuruse hindamiseks on tehtud analüüs ja selle alusel prognoositud vajalik 
maagaasikogus. Kaitstud tarbijate varu kogus on määratud kindlaks igaks kuuks. Osa kaitstud tarbijate 
gaasikogusest sisaldub ka mahuvarugaasi hulgas, mis on vajalik väljaspool Eesti gaasisüsteemi asuvate 
maagaasi koguste aktiveerimiseks kuluval ajal gaasivarustuse tagamiseks kaitstud tarbijatele. 

Kaitstud tarbijate varu aktiveerimine 

Kaitstud tarbijate varu aktiveerimist võivad põhjustada järgnevad sündmused või olukorrad Eesti 
gaasasisüsteemis: 

 äärmuslik temperatuur seitsmel järjestikusel tippnõudlusega päeval, nagu juhtub statistiliste 
andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul; 

 erandlikult suur gaasinõudlus vähemalt 30-päevasel ajavahemikul, nagu juhtub statistiliste 
andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul; 

 üksiku suurima gaasiinfrastruktuuri häired vähemalt 30-päevasel ajavahemikul keskmistes 
talvistes ilmastikutingimustes. 

Teavitamine 

Vastavalt kehtivale maagaasiseadusele  on süsteemihalduril usaldusväärse teabe alusel tekkida võivast 
tarneolukorra märkimisväärselt halvenemisest või juba tekkinud tarnehäirest kohustus teavitada 
sellest ning tema rakendatavatest turumeetmetest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja 
Konkurentsiametit.  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsib koos Konkurentsiametiga 
saadud teavet ning süsteemihalduri rakendatud turumeetmeid. Kui analüüsi tulemusel ilmneb, et 
varustuskindluse tagamiseks on vaja kasutusele võtta gaasinõudluse kohustusliku vähendamise 
meetmed, teavitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sellest Vabariigi Valitsuse 
kriisikomisjoni ning teeb seejärel Vabariigi Valitsusele ettepaneku lubada MGS § 262 lõikes 1 nimetatud 
tarnehäire kõrvaldamiseks või selle mõju leevendamiseks vajalike meetmete kavas nimetatud 
gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kasutamist.  Kui Euroopa Komisjon on teinud 
otsuse meetmete rakendamiseks kogu Euroopa Liidu või selle teatud piirkonna varustuskindluse 
tagamiseks, teavitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Komisjoni otsusest ja 
kavandatavatest meetmetest Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni ning teeb vajaduse korral Vabariigi 
Valitsusele ettepaneku lubada gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kasutamist. 

Algatatud on ka MGS muutmise seaduse eelnõu, millega täiendatakse seadust nii kaitstud tarbijate 
gaasivaru kasutusele võtmise tingimuste kui ka selle hoiustamise ja kasutamise tingimuste osas. Nii 
on näiteks süsteemihaldurile antud õigus kaitstud tarbijate varu kasutusele võtuks kui analüüsi 
tulemusena selgub, et kaitstud tarbijate varustuskindlus pole tagatud. 
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Kaitstud tarbijate varu asukoha analüüs 

Vastavalt maagaasiseaduse muutmise ettepanekule vastutab kaitstud tarbijate gaasivaru 
moodustamise ning haldamise eest süsteemihaldur Elering. Gaasivaru eesmärgiks on gaasivarustuse 
tagamine kaitstud tarbijatele ka tarnehäire olukorras. Gaasivaru tuleb kalendrikuude lõikes hoida 
pidevalt väärtusel, mis tagab kaitstud tarbija gaasivarustuse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 994/2010. Gaasivaru hoidmise asukoht on piiratud Euroopa Liidu riikidega, kuid 
tuleb hoida viisil, mis tagab varu kättesaadavuse tarnehäire korral, mistõttu on tänasel päeval riikide 
valik piiratud Balti riikidega. 

Kuni märtsini 2017 hoiustab Elering gaasivaru optsioonilepingu alusel, mis võimaldab Eleringil 
vajadusel gaasivaru kasutusele võtta, kuid Elering ei ole ise gaasi omanik. Alates märtsist 2017 on 
Elering otsustanud asuda gaasivaru ise omama, millega vähendatakse gaasivaru tarnimisega seotud 
riske. 

Oluline küsimus lisaks gaasi omandile on ka gaasivaru hoiustamise asukoht. Täna on gaasivaru 
hoiustamiseks sisuliselt kaks võimalust: Incukalnsi maagaasihoidla Lätis ja Klaipeda LNG terminal 
Leedus. Hoiustamiskoha valikul hindab Elering peamiselt gaasi kättesaadavust tarnehäire korral, 
hoiustamise kulu ning gaasivaru kättesaadavuse tõenäosust. Gaasivaru kättesaadavuse tõenäosus 
väljendab riski, et gaasivaru ei ole tehnilistel põhjustel (gaasitoru avarii) kättesaadav. Seetõttu on 
gaasivaru asukohal, täpsemalt selle lähedusel Eesti gaasitarbimise keskpunktile, väärtus, mida 
võrreldakse hoiustamise kulude vastu. 
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5 Gaasiturg 

 

5.1 Regionaalne gaasiturg 

2016. a 11. mail lepiti regionaalses gaasituru koordinatsioonigrupis RGMCG (Regional Gas Market 
Coordination Group – Balti regiooni gaasivaldkonna ministeeriumeid, regulaatoreid ja infrastruktuuri 
haldureid ühendav töögrupp) kokku Balti-Soome regionaalse gaasituru ehk ühise sisend-väljund (entry-
exit) tsooni loomine aastaks 2020. Kokkuleppe deklaratsioon allkirjastati kolme Balti riigi 
gaasivaldkonna eest vastutava ministri poolt 9. detsembril 2016.  

Moodustati järgmised töörühmad: 

 Gaasi ülekandeteenuse hinnastamise ja süsteemihaldurite vahelise kompensatsiooni-
mehhanismi rakendamine regioonis (eestvedajaks regulaatorid); 

 Ühise virtuaalse kauplemiskeskuse (VTB - virtual trading hub) ja regionaalse gaasibörsi 
loomine (eestvedajaks süsteemihaldurid); 

 Turukorraldus (eestvedajaks süsteemihaldurid) – hõlmab süsteemi operatiivjuhtimist, 
bilansihaldust jmt; 

 Infrastruktuuri (LNG terminalid ja hoidla) hinnastamine ja kulude sotsialiseerimine 
(eestvedajaks regulaatorid). 

2017. aasta lõpuks valmib regulaatorite töögrupis olemasolevate tariifimehhanismide ning Euroopa 
Liidu regulatsioonide analüüsi tulemusel tariifimetoodikate aluste harmoniseerimise ettepanek. 2018. 
aastal jätkub töö ühise tariifimetoodika ja võimaliku süsteemihaldurite vahelise 
kompensatsioonimehhanismi ettepaneku osas, mis tuleb plaani kohaselt ellu viimiseks 2019. aasta 
jooksul seadusandluses kehtestada. 

Erinevate potentsiaalselt varustuskindlust pakkuvate taristuobjektide teenuste hinnastamise ja 
kulude võimalikku sotsialiseerimist uuriv regulaatorite teine töörühm on seadnud eesmärgiks 2018. 
aasta lõpuks hinnata erinevate objektide rolli regionaalsel gaasiturul. Vastavalt sellele hinnangule 
pakutakse seejärel vajadusel välja võimalikud sotsialiseerimispõhimõtted. 

Süsteemihaldurite töörühm jätkab ühise tööplaaniga mõlema süsteemihaldurite poolt veetava teema 
osas. 2017. aasta jooksul on plaanis jõuda ühise kontseptsioonini keskse regionaalse virtuaalse 
kauplemiskeskuse ja koordineeritud bilansipiirkonna mudeli osas, samuti arendatakse välja ühised 
koostalituseeskirjad (interoperability rules) ja sõlmitakse neil põhinevad ühenduslepingud. Antud 
kontseptsioonidokumendid pannakse avalikule konsultatsioonile 2017. aasta lõpus. 2018. aastal on 
plaanis koostada ühine võrgueeskiri, milles sisalduvad virtuaalse kauplemiskeskuse ligipääsureeglid ja 
võrgule ligipääsu reeglid ning mis saab aluseks regiooni süsteemi planeerimise, juhtimise ja 
bilansihalduse osas. Kui ühise virtuaalse kauplemiskeskuse loomisel saab oluline roll olema 
regionaalsel gaasibörsil kui kesksel kauplemisplatvormil, siis süsteemi koordineeritud bilansihalduse 
teostamine võib koonduda ühise keskse funktsioonina nn market area manager’i kätte.  

Üleminekuetapina on Balti süsteemihaldurid sõlminud koostöölepingu kaudse (implicit) võimsuste 
jaotamise mudeli implementeerimiseks Baltikumisisestel piiridel 2017. aasta keskpaigaks. Kaudne 
võimsuste jaotamise mudel tähendab, et lühiajaline piiriülene võimsus jaotatakse regionaalsel 
gaasibörsil samaaegselt koos müüdud gaasiga. Antud mudel saab olema esimeseks sammuks Eesti, Läti 
ja Leedu gaasiturgude ühendamisel, mis aitab suurendada likviidsust ja parandada 

 Regionaalsed töörühmad on alustanud tööd ühise Balti-Soome sisend-väljund süsteemini 
jõudmiseks 2020. aastaks. 

 2017. a olulisimaks väljakutseks Eestis on Andmevahetuse toimimise tagamiseks regulatsiooni 
kehtestamine. 
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konkurentsiolukorda Baltikumi turul. Mudeli implementeerimine nõuab ka regionaalse gaasibörsi 
väljaarendamist Balti turul. 

5.2 Kohaliku gaasituru arengud 

2016. aasta tõi kaasa mitmeid uuendusi Eestis gaasituru korralduses: 

 Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 on kooskõlastatud Eleringi 
bilansilepingu tüüptingimused, mis kehtestavad bilansivastutuse põhimõtted, mh 
bilansivastutuse ajakava, süsteemihalduriga bilansilepingu sõlminud turuosaliste õigused ja 
kohustused jm. Gaasi bilansilepingu tüüptingimused rakendusid alates 1.04.2016. 2017. aasta 
alguse seisuga on Eleringiga bilansilepingu sõlminud kuus turuosalist (Alexela Energia AS, 
Baltic Energy Partners OÜ, Eesti Energia AS, Eesti Gaas AS, Elektrum Eesti OÜ ja Scener OÜ). 

 Alates 1. oktoobrist tehtavatele gaasitarnetele rakendab Elering „Gaasi ülekandevõimsuse 
jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodikat ning tingimusi piiriülesele taristule 
juurdepääsuks“. Metoodika kohaselt peavad kõik turuosalised, kes teevad tarneid piiriüleselt 
või ülekandesüsteemist lõpptarbijale ja/või jaotusvõrku, sõlmima Eleringiga gaasi 
ülekandevõimsuse jaotamise lepingu ning iga tarne jaoks läbi Konkurentsiameti poolt 
kinnitatud asjaomaste punktide võimsuse eelnevalt reserveerima. 2017. aasta alguse seisuga 
on vastava lepingu Eleringiga sõlminud viis turuosalist. Võimsust on võimalik reserveerida 
bilansiplaani esitamisega järgmiseks päevaks või päevasiseselt bilansiplaani uuendusega. 
Lisaks on metoodika kohaselt võimalik reserveerida üheaastast võimsust, kuid esimesele 
pakkumusvoorule perioodiks 1.10.2016–30.09.2017 ühtegi pakkumust ei laekunud. 

 Alates detsembrikuust hakkas tööle gaasi Andmeladu (https://gaasiandmeladu.elering.ee/). 
Tegemist on andmevahetuskeskkonnaga gaasiturul osalejate jaoks, mis katab kolm 
põhiprotsessi: (1) tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess, (2) 
mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess, sh prognoosandmete esitamine 
ning (3) kodeerimise protsess. Lisaks sisaldab Andmeladu bilansiselgituseks vajalike 
mõõteandmete kalkuleerimise funktsionaalsust. 

2017. aasta väljakutseteks on eelkõige andmevahetuse toimimise tagamiseks regulatsiooni 
kehtestamine (nii maagaasiseaduse muutmise kui ka gaasi võrgueeskirja loomise näol) ning 
regionaalse tasandil töö jätkamine, et 2020. aastaks oleks regioonis ühine Balti-Soome sisend-väljund 
süsteem. 

https://gaasiandmeladu.elering.ee/

