EESTI GAASIÜLEKANDEVÕRGU
ARENGUKAVA 2020-2029

Tallinn
Märts 2020

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks
ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja
arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering
tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.
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Lühendite loetelu

BC
CEF
CHP
DN
ENTSOG
GJJ
GMJ
GRJ
HKS
KJ
KPI
LKS
LNG
MGS
MOP
PCI
PIMS
VVS
WACC

- Balticconnector
- Connecting Europe Facility (Euroopa ühendamise rahastu)
- Combined heat and power (Soojuse ja elektri koostootmine)
– Diameter Nominal (nimiläbimõõt)
– European network of transmission system operators for gas (Euroopa gaasi süsteemihaldurite
koostöövõrgustik)
– Gaasijaotusjaam
– Gaasimõõtejaam
- Gaasireguleerjaam
- Harukraanisõlm
– Kompressorjaam
- Key performance indicator (tulemuslikkuse võtmemõõdik)
– Liinikraanisõlm
– Liquefied natural gas (veeldatud maagaas)
– Maagaasiseadus
– Maximum operating pressure (maksimaalne lubatud töörõhk)
- Projects of common interest (ühishuvi projektid)
- Pipeline integrity management system (torustike terviklikkuse tagamise juhtimissüsteemi)
- Vastuvõtusõlm
- Weighted average cost of capital (kaalutud keskmine kapitali hind)

1 Sissejuhatus
Gaasivõrgu pikaajalises arengus nähakse suurt potentsiaali aitamaks kaasa EU kliimapoliitika
eesmärkide saavutamisel. Tuleviku gaasivõrgul nähakse suuremat rolli biogaasi, vesiniku ja võimalik,
et ka CO2 transpordil. Võtmeteguriks võib saada laiaulatuslik uute tehnoloogiate kasutamine, mis
võimaldab energia mõlemasuunalist muundamist elektri ja gaasisüsteemide vahel ning seeläbi
suurendada võimekust integreerida süsteemidesse taastuvenergial põhinevaid tootmisallikaid. Gaasi
ja elektrisüsteemide omavaheline sidumine Eestis on planeerimisjärgus ning kavas on alustada
võimaliku potentsiaali ja võimaluste kaardistamise uuringuga.
Koos EU Green Deal’i väljakuulutamisega 11. detsembril avati Eesti ja Soome vaheline gaasitoru
Balticconnector. 1. jaanuaril 2020 käivitus Eesti, Läti ja Soome ühine gaasiturg ning märgatav kogus
maagaasi liikus Lätist Eesti kaudu Soome. Eesti gaasiülekandevõrk on astunud uude reaalsusesse ning
meil on oluline roll riikidevahelises gaasitransiidis.
Käesolev
Eesti
gaasiülekandevõrgu
arengukava
annab
ülevaate
Eleringi
lähiaastate
gaasiülekandevõrku tehtavatest investeeringutest ja hindab varustuskindluse olukorda täna ning
järgneva kümne aasta lõikes. Arengukava koostamisel on arvestatud Maagassiseadusest tulenevate
arengukavale esitatud nõuetega, sealhulgas (MGS) §212 lõikega 4.
Uuendatud on suurinvesteeringute hetkeseis ja projektide arenguid kirjeldav informatsioon. Samuti
on uuendatud varustuskindluse hinnangut lähtudes värskendatud lähteinformatsioonist ja
tulevikustsenaariumitest.
Arengukava sisu on jaotatud kolmeks suuremaks osaks. Esimene osa sisaldab ülevaadet tänasest
gaasisüsteemist ja gaasitarbimise prognoosi aastani 2029. Teises osas on toodud värskendatud
ülevaated käimasolevatest projektidest ja tulevikus planeeritavatest investeeringutest ja muudest
gaasivõrgu arengut mõjutavatest võimalikest muutustest. Aruande viimases põhiosas on esitatud
hinnang gaasi varustuskindlusele ja toodud välja võimalikud riskid ja meetmed nende leevendamiseks.
Aruande lõpus on lisaks lühidalt kirjeldatud gaasituru hetkeolukorda ja arenguid lähitulevikus.

Täiendav info:
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 Investeeringute põhimõtted
Elering AS-i gaasi investeeringute eelarve on jagatud kolme kategooriasse vastavalt sellele, kuidas
antud investeeringuid finantseeritakse:
1. Investeeringud reguleeritavatesse varadesse
Antud kategooria investeeringuid finantseeritakse gaasivõrgu tariifist.
2. Tariifi mittemõjutavad piiriülese mõjuga investeeringud
Antud kategooria investeeringuid finantseeritakse EL kaasabirahastuse fondist.
3. Mittereguleeritavad investeeringud
Antud kategooria investeeringuid finantseeritakse:
- Liitumistasudest. Liitumise korral tasub liituda sooviv klient liitumistasu, mille eest
Elering ehitab välja võrguühenduse ning vajadusel tugevdab olemasolevat võrku.
- Muude tegevusalade tuludest (näiteks bilansiteenus).
1.1.1

Investeeringute tasuvusest

Reguleeritud varadesse tehtavate investeeringute tasuvust võib vaadelda kahest aspektist:
1. Tasuvus Eleringile kui äriühingule
2. Tasuvus ühiskonnale tervikuna
1.1.1.1 Tasuvus Eleringile kui äriühingule
Reguleeritud varade investeeringute tasuvus on sätestatud regulaatori (Konkurentsiameti) kahe
metoodikaga: „Gaasi ülekandesüsteemi hinna metoodika“ (kehtib alates 01.05.2019) ja „Juhend
kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamiseks alates 01.01.2020“.
Investeeringud võetakse võrgutasudes arvesse järgmiselt:
-

-

Aluseks on aastakeskmised reguleeritud varad. Eelmise aasta lõpu seisuga reguleeritud
põhivaradele liidetakse järgmise aasta investeeringud reguleeritud põhivaradesse ning
saadakse reguleeritud põhivarad tariifiaasta lõpu seisuga. Aastakeskmisele reguleeritud
põhivaradele liidetakse regulatiivne käibekapital, milleks loetakse 5% käibest. Tulemuseks on
aastakeskmine reguleeritud varade maht.
Aastakeskmised reguleeritud varad korrutatakse regulatiivse WACC-ga (kaalutud keskmine
kapitali hind), mille tulemusena saadakse regulatiivne ärikasum (EBIT). Ärikasum on üks
komponent reguleeritud müügitulust, mille alusel arvutatakse konkreetsed võrgutariifid.
WACC võetakse regulaatori juhendist.

WACC-i juhend põhineb finantsteoorias üldtunnustatud Capital Asset Pricing Model’ile. Selles
analüüsitakse börsil kaubeldavate analoogiliste reguleeritud ettevõtete tulusust mõjutavaid
komponente ning tehakse järeldus, milline peaks olema teatud riskisusega ettevõtte põhjendatud
tulusus.
Lisaks kapitalikuludele kaasnevad tavaliselt investeeringutega ka mõjud võrguettevõtja kuludele.
Näiteks investeering kompressorjaama toob kaasa ka kohustuse seda kompressorjaama hooldada, mis
suurendab Eleringi kulusid. Põhimõtteliselt on ka võimalik olukord, kus investeering vähendab kulusid
(nt. gaasimõõtejaama rekonstrueerimine automaatseks jaamaks vähendab tööjõukulusid jaama
opereerimisel). Kummalgi juhul siiski Eleringi kui äriühingu kasumlikkus ei muutu, sest kõik
muudatused kuludes võetakse arvesse regulatiivse müügitulu leidmisel.
Järeldused reguleeritud varadesse investeeringute tasuvusest Eleringile kui äriühingule:
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-

Iga investeering reguleeritud varadesse toodab Eleringile täpselt regulaatori poolt ettenähtud
tulususe (WACC-i), mis väljendub võrgutasudes regulatiivse ärikasumi komponendina.
Eleringi kasumlikkus ei muutu sõltuvana sellest, kas investeeringud suurendavad või
vähendavad ärikulusid.
Kõik investeeringud reguleeritud varadesse on Eleringile kui äriühingule täpselt ühevõrra
kasumlikud. Ei ole olemas rohkem või vähem kasumlikke investeeringuid.

1.1.1.2 Investeeringute tasuvus ühiskonnale tervikuna
Vaatamata sellele, et kõik võrguinvesteeringud on Eleringile kui äriühingule ühtemoodi kasumlikud,
käitub Elering investeeringute kavandamisel vastutustundlikult, pidades silmas ühiskonna kui terviku
huve.
Ühiskonna vaates jagab Elering investeeringud järgmistesse gruppidesse:
a) Investeeringud amortiseerunud võrku
Selle grupi investeeringute kavandamisel lähtub Elering järgnevast loogikast:
-

Gaasi varustuskindlus on ühiskonnale elutähtis funktsioon. Selle katkemine tooks ühiskonnale
võrreldamatult suurema kahju kui on antud investeeringute mõju ülekandetariifile.
Võrguettevõtja kohustus tagada nõuetekohane võrguteenus on sätestatud Maagaasiseaduses.
Eleringil on sõlmitud tähtajatud võrgulepingud klientidega, kellel on õigustatud ootus, et
võrguettevõtja täidab oma lepingulisi kohustusi (MGS § 22 lõige 1: Võrguettevõtja on
kohustatud tagama võrguühendust omavate isikute varustamise gaasiga käesoleva
seaduse, tegevusloa kõrvaltingimuste ja sõlmitud lepingu kohaselt). Seega ei oleks Eleringil
õiguslikku alust, kas katkestada ühepoolselt mõni võrguleping või mitte täita lepingus
sätestatud kvaliteedinõudeid põhjendusega, et meie arvutuste kohaselt ei ole ühes või teises
kohas võrguteenuse jätkamine sotsiaal-majanduslikult kasulik.

Eelnevast tulenevalt ei tee Elering arvutusi, millistele klientide võrguteenuse jätkumisse tasub
ühiskonna kui terviku seisukohalt investeerida ja milliste klientide puhul mitte. Kogu ühiskond vajab
elutähtsa infrastruktuuri nõuetekohast toimimist. Seega taandub amortiseerunud võrku tehtavate
investeeringute analüüs valikule, millises mahus ning millises järjekorras neid teha. Valiku teeb
keeruliseks see, et võrguteenuse kvaliteedi languse seos võrguseadmete vanusega on tõenäosuslik,
mitte aga üheselt väljaarvutatav. Investeeringute täpsemat valikuprotsessi kirjeldab järgmine
peatükk. Asendusinvesteeringute mahu osas analüüsib Elering pidevalt võrgu töökindlusnäitajaid ning
teeb nende alusel otsuse asendusinvesteeringute vajaliku mahu osas.
b) Investeeringud Eestisisese võrgu arendamisse
Arendusinvesteeringuteks loetakse investeeringuid, mille tulemusena viiakse gaasivõrk
piirkondadesse, kus seda varem ei olnud või siis suurendatakse võrgu läbilaskevõimet seoses suureneva
energiatarbimisega. Uutesse piirkondadesse võrgu ehitamise otsustamiseks tellitakse eelnevalt
sotsiaal-majanduslik uuring.
Võrgu läbilaskevõime suurendamine seoses suureneva energiatarbimisega on võrguettevõtja kohustus,
mis tuleneb seadusest.
c) Investeeringud piiriüleste ülekandevõimsuste suurendamiseks
Võrguettevõtjate kohustus piiriüleste ülekandevõimsuste suurenemiseks tuleneb EL otsekohalduvatest
määrustest. Taolisi investeeringuid finantseeritakse järgmistest allikatest:
-

EL abirahadest
Võrgutariifist
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Selleks, et taotleda EL abirahasid, tuleb alati teha sotsiaal-majanduslik uuring. See esitatakse Euroopa
Komisjonile ja ka vastavate riikide regulaatoritele. Viimati tehti sotsiaal-majanduslikud uuringud
mõlemale gaasi ülepiirilisele projektile (Balticconnector ja Eesti-Läti gaasi ühenduse tugevdamine).
Mõlema uuringu tulemused olid positiivsed ja nende alusel eraldati projektide finantseerimiseks ka
EL abirahad.
1.1.2

Investeeringute eelarvestamise põhimõtted

Investeeringute eelarvestamise käigus valideeritakse erinevaid investeerimisprojekte ning teostatakse
põhjendatud investeerimisprojektide valik. Valiku tegemisel lähtutakse põhimõttest, et piiratud
ressursi tingimustes tuleb eelkõige investeerida objektidesse, mis toovad ühiskonnale suurimat
sotsiaal-majanduslikku kasu. Nimetatud kasu võib väljenduda:
-

energiavarustuse töökindluses;
energiaturgude paremas toimimises;
Eleringi tegevuse efektiivsuse suurendamises;
paremas klienditeeninduses.

Investeeringute puhul reguleeritavatesse varadesse arvestatakse järgmiste sisendite, analüüside ja
uuringutega:
a) võrgu arendamisel - võrgu arengukavad, ENTSO-G kümne (10) aasta arengukavad, Eesti
energiapoliitikast tulenevad arenguplaanid, Eleringi kui ka klientide arengukavad, muud uuringud.
Investeering kvalifitseerub, kui investeeringuga ehitatakse välja uus võrgu element (nt. torustik,
gaasijaotusjaam, gaasimõõtejaam jms) tulenevalt ebapiisavast ülekandevõimest või töökindluse
tagamise vajadusest kvaliteedinõuete määruse kohaselt.
b) gaasivõrgu 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, milleks on kas torulõikude väljavahetamine, remondimuhvide
paigaldamine, torulõikude üleisoleerimine. Tööde kava jaotatakse aastate lõikes kuni järgmise
planeeritud diagnostikani (diagnostikat viiakse läbi 5-6 aasta tagant). Jaotamine on tehtud
põhimõttel, et esimesel aastal teostatakse suuremad ja torustiku töörõhku piiravate puuduste
likvideerimine, edasi väiksema tähtsusega. Kõrvaldada on vaja kõik defektid ja puudused, mis ei
luba torustiku kasutamist maksimaalse töörõhu piirides (MOP) koos vajaliku tugevusvaruga (vajalik
tugevusvaru tähendab, et kui torustikul on lubatud töötada rõhul 54 bar, siis defekt ei või olla
alla või täpselt selle rõhupiiril, vaid peab ületama seda). Keevisliidete defekte ja mehhaanilisi
vigastusi (toru mõlgid, kraaped jne) tuleb enne töö otsustamist uurida – kontrolllahtikaevamised
(šurfid) koos kontrollmõõdistuste, keevisliidete mittepurustava kontrolli (NDT – nondesructive
testing), nagu röntgenläbivalgustuse testi, läbiviimisega.
c) gaasivõrgu remondimeetodi otsustamine. Tehnilise vajaduse, millisele remondimeetodile
(üleisoleerimine, remont komposiitmuhvidega, toru vahetus) defekt kuulub, teeb spetsialistidest
koosnev töögrupp, kes võtab arvesse järgnevat:
- diagnostikaandmete töötlemine vastava tarkvaraga
- torustiku andmete töötlemine programmis (näiteks PIMS)
– torustiku vanus, metalli kvaliteet, isolatsiooni tüüp, asukoha (pinnase) mõjud jne.
- läbikäikudel avastatud defektid
- torustikul läbiviidud mõõtmised (isolatsioon, katoodkaitse toime)
- šurfidel saadud andmed
Tehnilise vajaduse alusel tehakse majanduslik analüüs – töö läbiviimise maksumus vastavalt
hooldushanke hinnakirjale.
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2 Eesti gaasisüsteem




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.

2.1 Eesti maagaasi ülekandevõrk
Eesti maagaasi ülekandevõrk koosneb käesolevaga 977,4 km gaasitorustikust, 3 gaasimõõtejaamast
(2020 aastal lisandub 4. jaam – Paldiski gaasimõõtejaam (GMJ)), kus toimub ülekandevõrku siseneva
gaasi koguste mõõtmine ja gaasi kvaliteedi määramine, 36 gaasijaotusjaamast (GJJ), kus toimub
ülekandevõrgust väljuva gaasi rõhu redutseerimine, koguste mõõtmine, lõhnastamine ja kokkulepitud
tarbimisrežiimi tagamine ning 1 gaasireguleerjaamast (Kiili GRJ), mis võimaldab ülekandevõrgu osasid
juhtida erinevatel töörõhkudel. Samuti toimub Kiili GRJ-s Balticconnector süsteemi torustikust väljuva
gaasikoguse mõõtmine, kuid Kiili GRJ ei liigitu otseselt gaasimõõtejaama alla. 2020. aasta teises
pooles valmib Paldiski gaasimõõtejaam, mis võimaldab Eesti poolel Balticconnectorit läbiva gaasi
(kahesuunaliselt) kogust mõõta. TSO-de vahelise koostöö kokkuleppe alusel toimuvad 2020 aastal
gaasikoguste mõõtmised Soome poolel Inkoo gaasimõõtejaamas ja 2021 aastal Eesti poolel Paldiski
gaasimõõtejaamas jne ehk ka tulevikus vahetatakse juhtimist üle aasta.

Joonis 1 Eesti maagaasi ülekandevõrk
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Balticconnectori nõuetekohaseks töötamiseks on teostatud või on tegemisel mitmeid töid Eesti-Läti
ühenduse moderniseerimisel ehk tugevdamisel:










2.1.1

Torustikule on ehitatud täiendavad liinikraanisõlmed:
- Lilli LKS – Karksi GMJ-st Läti suunal, Sudiste LKS – Karksi GMJ-st Tallinna suunal. Lilli ja
Sudiste LKS ülesanne on gaasivõrgu täiendava ohutuse tagamine töötades koostöös Karksi
GMJ automaatikaga.
- Puiatu LKS – Puiatu kompressorjaama ühendamiseks ja gaasivoogude juhtimiseks Läti või
Tallinn/Soome suunal;
Olemasolevate kraanisõlmede rekonstrueerimised:
- Lokuta LKS täielik rekonstrueerimine 2018 ja automaatjuhtimise lisamine 2020,
- Õisu LKS täielik rekonstrueerimine koos automaatikaga 2020/21,
- Kiili LKS osaline rekonstrueerimine;
Karksi gaasimõõtejaam on täielikult rekonstrueeritud. Karksi GMJ tagab kahesuunalised
gaasikoguste mõõtmised. Lisafunktsioonina on lisatud rõhu reguleerimise funktsioon sõltuvalt
vajatavatest rõhurežiimidest süsteemi juhtimisel.
Ehitamisel on Puiatu kompressorjaam (lisandub 2020 aastal);
2019 aastal valmis Kiili gaasireguleerjaam. Kiili GRJ võimaldab ülekandevõrgu osasid juhtida
erinevatel töörõhkudel, samuti toimub Kiili GRJ-s Balticconnector süsteemi torustikust
väljuva gaasikoguse mõõtmine;
Karksi sondisõlme ehitamine ja torustikule ühendamine 2020/21 – eesmärk on tagada
torusisese diagnostika läbiviimine vajatavatel aegadel, saades informatsiooni toru seisukorra
hindamiseks ja kompressorjaamade tööst tulenevast mõjust;
2018 on läbiviidud torusisene diagnostika Vireši-Tallinn torustikul ja selle tulemuste alusel on
läbi viidud vajalikud torude väljavahetamise ja/või remonditööd mahus, mille tulemusena on
tagatud torustikus töörõhk vähemalt 50 barg. Saavutatud lubatav töörõhk torustikus on
eelduseks kompressorjaamade töötamise võimaldamiseks.
Torustik

Eesti ülekandevõrk koosneb mitmest erinevast torustikust. Torustikud erinevad üksteisest
maksimaalse lubatud töörõhu (MOP), diameetri ja vanuse poolest.
Tabel 1 annab ülevaate ülekandevõrgu torustike parameetritest:
Tabel 1 Eesti maagaasi ülekandevõrgu torustik
* sisediagnostika aruande alusel hinnatud metallikao defektide põhjal
** 30.10.2012 aruande põhjal (välised hindamismetoodikad)

Pikkus
[km]

Nominaaldiameeter
[mm]

Maksimaalne
töörõhk
[barg]

Balticconnector (offshore)

39,2

500

80

Kiili - Paldiski

53,4

700

54

50,2
202,4
21,3
218,7
21,3
149,1
45,1
97,5
79,2
977,4

250
700
700
500
700
500
350/400
200
100 - 700

54
50*
46*
42*
47*
30**
30**
30**
≤ 30** - 54

Torustik

Vändra - Pärnu
Vireši - Tallinn
Irboska - Inčukalns
Irboska - Rakvere
Pihkva - Riia
Tallinn - Kohtla-Järve II
Kohtla-Järve - Narva
Tallinn - Kohtla-Järve I
Harutorustikud
Kokku

Ekspluatatsiooniline
vanus [a]
Kasutuselevõtmine
2019. a.
Kasutuselevõtmine
2019. a.
15
26
35
44
47
57
64
68
< 68
6

Viie aasta investeeringute kava realiseerumisel on Irboska-Tartu-Rakvere toruliinil planeeritud jõuda
maksimum töörõhuni 48 barg, Pihkva-Riia ja Irboska-Inčukalns torustikel 50 barg ja Vireši-Tallinn
torustikul 54 barg.
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. Gazpromilt saadud informatsiooni kohaselt ei ole alates 2019.aastast Narva ühendus
kasutatav Gazpromi poolt teostatava renoveerimise tõttu. 2019.aasta lõpus lisandus Eestile uus
piiriülene ühenduspunkt Soomega Balticconnectori valmimisega, samuti suurenes Eesti-Läti ühenduse
võimsus seoses Karksi GMJ rekonstrueerimisega. Lisaks sellele valmivad uued kompressorjaamad
Paldiskis ning Puiatul.
Tabel 2 Eesti gaasiülekandevõrgu sisendpunktide läbilaskevõime 1
Tehniline läbilaskevõime
(mln m³/päevas / GWh/päevas)
gaasi rõhk ühenduspunktis
Karksi GMJ - 40-42 bar
Värska GMJ – 40-42 bar
Narva – 28-30 bar
BC – 68-70 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
BC – 35-37 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
BC – 32-34 bar

3 / 31.5

1.2 / 12.6

0.8 / 8.4

4 / 42.0

3.4 / 35.7

2.2 / 23.1

10 / 105

6.0 / 63.0

4.0 / 42.0

BC

7.7 / 81.2

5.6 / 58.8

4.0 / 42.2

Kokku

24.7 / 259.8

16.2 / 169.8

11.0 / 115.7

Narva
ühendus2
Värska
GMJ
Karksi
GMJ

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

rõhkudel

Läbilaskevõime tavatingimustel on arvutuslik torustike läbilaskevõime tavapärastel rõhkudel
sisendpunktides.
Minimaalne läbilaskevõime on
sisendrõhkudel sisendpunktides.

arvutuslik

torustike

läbilaskevõime

erakordselt

madalatel

Lisaks BC, 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. Mainitud paralleeltorustikud pole ülejäänud Eesti
gaasiülekandevõrguga ühendatud ning neid kasutatakse eelkõige gaasi transportimisel Venemaa ja
Läti vahel.

1

Tabel 2-s väljatoodud läbilaskevõimed on indikatiivsed. Iga ühenduspunkti tegelik läbilaskevõime sõltub sellest, milline on
hetke tarbimine süsteemis, milline on gaasirõhk sisendpunktis, kui kaugel asub tarbimine varustatavast ühenduspunktist, kas
gaasivarustus käib läbi ühe või enama ühenduspunkti ja arvestades ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat
toimimist.
2
Alates 2019.aastast pole Narva ühendus kasutatav Gazpromi poolt teostatava renoveerimise tõttu.
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Narva ühendus on kasutatav ainult tehnilisel eesmärgil ehk torustikel läbiviidavatel hooldus- või
remonditöödel ning ka avariikorral.

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, Leedust Klaipeda LNG terminalist või Soomest läbi Balticconnectori ühenduse.
Lisaks on Eesti ülekandevõrk transiitkoridoriks gaasi liikumisel Venemaa ja Läti vahel. Seoses
ülekandevõrkude tugeva integreeritusega on avarii korral oht mõjutada terve regiooni gaasisüsteemi.
Joonis 2 annab ülevaate regionaalsest maagaasi ülekandevõrgust ja olulisematest võrgu
komponentidest.
2.2.1

Soome

Soome ülekandevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1360 km ning omab ühte ühenduspunkti Venemaaga
(Imatra), mille kaudu käib gaasivarustus. Soome võrgus on neli kompressorjaama (Inkoo, Imatra,
Kouvola ja Mäntsäla), mille koguvõimsus on 70 MW. 2020 aasta alguses valminud Balticconnectori abil
ühendati Soome ülekandevõrk Balti riikide ülekandevõrkudega (Balticconnectorist lähemalt peatükis
3.2).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
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 maismaa 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 20224.3

3

BEMIP GRIP (Gas Regional Investment Plan) 2017
https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/GRIPs/2017/entsog_BEMIP_GRIP_2017_Main_web_s.pdf
4
AB Amber Grid pressiteade – https://www.ambergrid.lt/en/news/pressrelease/public-tender-on-construction-works-forgipl-launched-

8

Joonis 2 Regionaalne gaasi ülekandevõrk (Allikas: ENTSOG5)

5

TYNDP 2018 projektide kaart –
https://www.entsog.eu/sites/default/files/2018-12/ENTSOG_TYNDP_2018_A0_1189x841_FULL_080.pdf
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2.3 Maagaasi tarbimine
Viimasel viiel aastal on maagaasi tarbimine püsinud sarnasel tasemel, jäädes vahemikku 4,8-5,5 TWh
aastas. 2019. aastal langes maagaasi tarbimine Eestis 2018. aastaga võrreldes ligikaudu 8%. Viimase
kümnendi jooksul on maagaasi tarbimine vähenenud ligikaudu kolmandiku võrra (joonis 3).
8
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Joonis 3 Eesti maagaasi aasta tarbimine (TWh/aastas) ja tipukoormus (GWh/päevas) aastatel
2010-2019. (Allikas: Elering AS)
Sarnased trendid maagaasi tarbimises on näha kogu regioonis (joonis 4).
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Joonis 4 Maagaasi tarbimine Balti regioonis aastatel 2015-2019. (Allikas: Elering AS, JSC
Conexus Baltic Grid, AB Amber Grid, Gasum Oy)
Tegevusalade põhiselt tarbitakse enim gaasi energia ning tööstussektorites, mis moodustavad üle
poole Eesti maagaasi tarbimisest (joonis 5). Viimase kahe aasta jooksul on märkimisväärselt tõusnud
10

maagaasi tarbimine transpordisektoris maagaasi kasutuse tõttu veetranspordis. Võrreldes 2010.
aastaga on nii osakaalult kui mahult vähenenud suurel määral maagaasi tarbimine energiasektoris.

2010

2018
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53%
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19%
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Äri- ja avaliku
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sektor
16%

Transpordisektor
0%
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Põllumajandusja
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2%

teeninduse
sektor
17%
Transpordisektor
5%

Põllumajandusja
kalandussektor
1%

Joonis 5 Gaasi tarbimise jaotus sektorite kaupa (2010 ja 2018). (Allikas: Statistikaamet)

2.4 Maagaasi tarbimise prognoos aastani 2029
Oluline osa gaasivõrgu arengu planeerimisel on gaasitarbimise prognoosil. Elering kasutab
gaasitarbimise prognoosina Tallinna Tehnikaülikooli poolt 2016. aastal teostatud gaasitarbimise
prognoosi6 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 nr 6-l, mille koostamisel
on võetud arvesse võrgugaasi kasutamist erinevate tarbimisgruppide järgi.

6

https://elering.ee/sites/default/files/attachments/Gaasitarbimise-pikaajaline-prognoos_toimetised-4_2016_-20.3.2017.pdf
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Joonis 6 Aastase gaasitarbimise statistika ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks
On selge, et gaasitarbimine Eestis on olnud langustrendis. Tarbimine on langenud nii soojatootmises,
elektritootmises, tööstussektoris nii soojuseks kui ka tooraineks kasutamises. Kasvutrendi on olnud
näha ja oodatakse maagaasi tarbimises transpordisektoris. See on seotud Euroopa Liidu eesmärgiga
katta 10% transpordisektori energiatarbest taastuvenergiaga, kus Eestis nähakse suurt rolli biometaani
kasutamisel. Lisaks oodatakse väiksemat tarbimise kasvutrendi kodumajapidamistes ning äri ja avaliku
teeninduse sektoris. Ülekaalukalt kõige rohkem kasutatakse maagaasi Eestis soojatootmiseks. Aastast
2008 on näha gaasitarbimise languse trendi soojuse tootmiseks. Languse peamiseks põhjuseks on
energiasäästumeetmete rakendamine kaugküttepiirkondades 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 CHP (Combined Heat and Power – soojuse ja elektri
koostootmisjaam) (planeeritud soojuse toodang ~300 GWh/aastas).
28. jaanuaril 2011 avati Pärnu CHP (planeeritud soojuse toodang 220 GWh/aastas).
2013. aasta suvel sai avatud Iru CHP prügipõletusplokk (aastane hinnanguline soojuse toodang
kuni 430 GWh/aastas).
2013. aastal valmis Rakvere CHP (hinnanguline soojuse toodang 25 GWh aastas).
2014. aastal sai valmis 4 MW tahke biokütuste katel Põlvas (soojuse toodang umbes 25 GWh
aastas).
2017. aastal alustas tööd täiskoormusel Tallinna soojusvõrku soojust andev Väo 2
koostootmisjaam (planeeritud soojuse toodang hinnanguliselt 400 GWh)

Jälgides aastatel 2008 – 2018 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 hakanud Väo 2 koostootmisjaamale 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 hakatakse asendama 2 MW aastas (indikatiivne
aastane toodang 12 GWh, maagaasi tarbimise vähendamine 13 GWh).
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Joonis 7 Gaasitarbimise statistika soojuse tootmiseks ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks 7
Gaasivõrgu arendamisel ja varustuskindluse tagamisel on väga oluline roll gaasi tiputarbimisel.
Tiputarbimise statistika ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks on toodud joonis nr 8-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.
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Joonis 8 Maagaasi tiputarbimise statistika ja prognoos järgnevaks kümneks aastaks

7

2019 aasta kohta puudub arengukava avaldamise hetkel sektoripõhine statistika.
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Tiputarbimise prognoos tavalistes ilmastikutingimustes on samuti langeva trendiga, kuid
hinnanguliselt on langus aeglasem. Langus tuleneb eelkõige soojatootmise 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 9).
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Joonis 9 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
kasutusaladele/tarbijatele:





on

kogu

tarbimine

jagatud

gruppidesse

vastavalt

võrgugaasi kasutamine energeetikas:
- elektri tootmine
- energiasektori omatarve
- soojuse tootmine
võrgugaasi lokaalne tarbimine
tööstustarbimine ja tarbimine tooraineks
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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 2029. aastaks 2087 – 4080 GWh (tarbimine aastal 2018 moodustas
3013 GWh, s.o 57% 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
stsenaariumist moodustab võrgugaasi lokaalne tarbimine 2029. aastaks 695 – 1360 GWh (tarbimine
aastal 2018 moodustas 1018 GWh, ehk 19% 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.
Sõltuvalt stsenaariumist moodustab võrgugaasi tarbimine tööstussektoris 2029. aastaks 480 – 959 GWh
(tarbimine aastal 2018 moodustas 703 GWh, ehk 13% kogu võrgugaasi tarbimisest).
Võrgugaasi tarbimine ülejäänud gruppides (transpordisektoris, põllumajandus- ja kalandussektoris
ning tarbimine tooraineks) moodustas 2018. aastal 262 GWh, ehk 5% kogu võrgugaasi tarbimisest.
Sõltuvalt stsenaariumist moodustab võrgugaasi tarbimine ülaltoodud gruppides 2029. aastaks 180 –
358 GWh, kus peamine eeldatav kasv on seotud võrgugaasi tarbimisega transpordisektoris.
Aastaks 2020 moodustab biometaani tootmine umbes 63 GWh (võrdluseks – ENMAK 2030+ vähesekkuvas
stsenaariumis on aastaks 2020 pakutud väärtus 352 GWh aastas) ja ulatub 1281 GWh-ni aastaks 2029.
On eeldatud, et kogu toodetud biometaan edastatakse tarbijatele gaasi ülekandevõrgu kaudu ja selle
tarbijaks jääb põhiliselt transpordisektor.

2.5 Elektri- ja gaasisüsteemi ühine planeerimine
Euroopa Liit on võtnud 2030+ väga ambitsioonikad energiasektori süsiniku heitmete vähendamise
eesmärgid. Seega üheks olulisemaks mõjuteguriks lähituleviku gaasi ja elektrivõrgu arendamisel on
taastuvenergia osakaalu suurenemine. Selleks, et saavutada Euroopa Liidu süsiniku heitmete
vähendamise eesmärgid on Eesti aastaks 2030 võtnud kolm põhilist eesmärki:
1) Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga
2) Toota 27 protsenti energiast taastuvatest energiaallikatest
3) Suurendada energiatõhusust 27 protsendi võrra
Eesti pikaajaliseks eesmärgiks on 2050 aastaks saavutada konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega
majandus, CO2 emissiooni võrreldes referentsaastaga (1990) vähendada 80-95%.
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Eelnevalt nimetatud eesmärkide täitmine seab suured väljakutsed nii elektri- kui ka gaasivõrkude
kujundamisele. Ülaltoodud eesmärkide saavutamine toob kaasa olulised muutused nii elektri- kui ka
gaasisüsteemis:
-

elektrifitseerimine ja maagaasi lõpptarbimise vähenemine
suur hulk inverterpõhist ja kõikuvat energiatootmist
lühi- ja pikaajalise tootmise ja tarbimise paindlikkuse (sh. salvestusvõimekuste) vajaduse
kasv
madalama CO2 sisaldusega kütuste kasutuselevõtmise suurenemine

Elektri- ja gaasivõrkude koosplaneerimine ja seotud lahenduste otsimine aitab energiasektorit
süsiniku heitmete vabaks muuta kiiremini ja odavamalt. Elektri- ja gaasisüsteemid puutuvad tihedalt
kokku
mitmesuguste
tehnoloogiate
kaudu,
alates
gaasist
elektri
tootmisest
(nt
gaasturbiinelektrijaam) kuni elektrist gaasi tootmiseni (Power-to-Gas nt elektrolüüs ja metaanimine
või Power-to-x) ning läbi hübriidtehnoloogiate (nt hübriidsoojuspumbad). Tihedam koostöö elektrija gaasisüsteemide vahel aitab saavutada kliimaeesmärke kuluefektiivsemal viisil, kasutades ära kahe
süsteemi vahelist sünergiat.
Kuigi elektri- ja gaasisektorite omavaheliste seoste arengu osas on endiselt palju ebakindlust
-

lõpptarbimise elektrifitseerituse tase,
biometaani ja vesiniku tootmise ja tarbimise potentsiaal,
elekter-gaasiks tehnoloogiate areng,
elektri- ja gaasitranspordile ülemineku kiirus
jne,

siis elektrienergia ja gaasi infrastruktuuri arendamise kavandamine peab hõlmama teatavat
koordineerimist, et tõhustada investeeringuid.
Elering gaasi kui elektri ülekandetaristu haldurina kavandab mõlemasse taristusse investeeringuid
lähtuvalt kogu energiasektori sotsiaalmajanduslikust tervikkasust lähtuvalt. Tulevikus võib osutuda
mõistlikuks võtta kasutusse järjest enam gaasi- ja elektrivõrkude ristkasutatavust läbi eelnimetatud
tehnoloogiate. Uute tehnoloogiate hind tulevikus pigem langeb ja keskkonna tingimustega seotud
piirangud saavad järjest olulisemaks uute infrastruktuuri rajatiste ehitamisel.
Selleks, et põimitud gaasi- ja elektrivõrgu arenguteks valmis olla kaardistame kitsaskohti ja võimalusi,
kus gaasi ja elektri põimitud lahendused on kasutatavad ning viime läbi uuringuid, et hinnata antud
võimaluste pikaajalist mõju ja potentsiaalset väärtust.
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3 Gaasivõrgu arengud aastani 2029
3.1 Ülevaade 2019.a investeeringutest ja tegevustest
Järgneval joonisel on välja toodud gaasi valdkonna investeeringud aastal 2019. Detailsema ülevaate
olulisematest 2019. aastal tehtud investeeringutest ja tegevustest valdkondade kaupa leiab joonise
alt.

Joonis 10 Gaasi valdkonna investeeringud aastal 2019 (ühik: tuhat EUR)
Torustike sisediagnostika ja seisukorra uuringud:
-

T4| Tallinn-Jõhvi torustikul surfimised torustiku seisukorra uuringuteks
T1 Vireši-Tallinn 2018 läbiviidud sisediagnostika andmete analüüs
N1888 T8 Pihkva - Riia I sisediagnostika

Torustike lõikude väljavahetamine järgnevatel lõikudel:
-

Kalmaru-Lokuta T445 – vahetatud 15 toru 8 erineval kohal
Karksi-Õisu T415 – vahetatud 21 toru 11 erineval kohal
Navesti-Kalmaru T440 – vahetatud 2 toru 2 kohal
Puiatu-Navesti T435 – vahetatud 5 toru 2 kohal
Rapla-Lokuta T450 – vahetatud 5 toru 4 erineval kohal
Viljandi-Puiatu T425 – vahetatud 1 toru
Õisu-Viljandi T420 – vahetatud 2 toru 2 kohal
Pihkva-Riia I liin T615 – vahetatud 9 toru 6 erineval kohal

Torustike kande- ja kaitsekonstruktsioonid:
-

Kaeva-Ingliste teega ristumisel 6 toru vahetus teealusest kaitsehülsist läbiviigul
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Torustike korrosioonidefektide parandamine remontmuhvidega:
-

Pihkva - Riia 1 liin korrosioonidefektide parandamine remontmuhvidega – paigaldatud 11 TDW
muhvi 4 toru taastusremondiks
Torulõik T415 keevisliidete parandamine ST muhvidega – paigaldatud 10 muhvi
Torulõik T415 korrosioonidefektide parandamine TDW remontmuhvidega – paigaldatud 10
muhvi 4 toru taastusremondiks
Torulõik T435 keevisliidete parandamine ST muhvidega - paigaldatud 4 muhvi
Torulõik T435 korrosioonidefektide parandamine TDW remontmuhvidega – paigaldatud 6
muhvi 3 toru taastusremondiks
Torulõik T440 korrosioonidefektide parandamine TDW remontmuhvidega – paigaldatud 2
muhvi 2 toru taastusremondiks
Torulõik T445 korrosioonidefektide parandamine TDW remontmuhvidega – paigaldatud 8
muhvi 6 toru taastusremondiks
Torulõik T450 keevisliidete parandamine ST muhvidega - paigaldatud 3 muhvi
Torulõik T450 korrosioonidefektide parandamine TDW remontmuhvidega – paigaldatud 5
muhvi 4 toru taastusremondiks
Torulõik T455 keevisliidete parandamine ST muhvidega - paigaldatud 17 muhvi
Torulõik T455 korrosioonidefektide parandamine TDW remontmuhvidega – paigaldatud 2
muhvi 2 toru taastusremondiks
Torulõik T460 korrosioonidefektide parandamine TDW remontmuhvidega – paigaldatud 2
muhvi 1 toru taastusremondiks

Kraanisõlmede tööd:
-

Kalmaru LKS DN700 kraanisõlme liinikraani osaline rekonstrueerimine
Misso HKS osaline rekonstrueerimine – täiendava harukraani paigaldamine, isoleerimine ning
uue platsi ja aia ehitamine
Sudiste liinikraanisõlme ehitamine

Katoodkaitse tööd:
-

Jägala KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Kahala uue katoodjaama ehitus
Kalmaru KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Karksi KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Loo1 katoodjaamades õhuliinide asendamine maakaabliga ja uute anoodmaanduste ehitus
Loo1 KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Loo2 KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Nedsaja KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Oru KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Palamuse katoodjaama uue anoodmaanduse ehitus
Saku KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Sillamäe KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga
Veltsi KJ liitumispunkti ümberehitus
Villakvere katoodjaama uue anoodmaanduse ehitus
Värska KJ katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavaga

Gaasijaamad:
-

Jõgeva GJJ gaasisoojendussüsteemi rekonstrueerimine
Jõgeva GJJ reserv elektrigeneraatori vahetamine
Järvakandi GJJ katelde vahetus koos gaasisoojenduse juhtimisega
Järvakandi kiirsulgekraanide juhtimise automaatika vahetus
Kuusalu GJJ gaasisoojendussüsteemi rekonstrueerimine
Kuusalu GJJ reserv elektrigeneraatori vahetamine
Põlva GJJ peajaotuskeskuse ümberehitus
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-

Pärnu GJJ kütte automaatika
Sindi GJJ kütte automaatika
Tartu GJJ reserv elektrigeneraatori vahetamine
Viljandi kiirsulgekraanide - ja juhtimise automaatika vahetus
Vändra GJJ kütte automaatika

3.2 Balticconnector ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamine
Esimesed
uuringud
2001

Planeeringute
menetluste
algus

Planeeringud
kehtestatud

Ehitushanked
2017

2012

2018

Merealuse
osa KMH
2016

Projektid
valminud
2020

Ehitus
2018
2019

2006
Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrke ühendava torustiku projekt „Balticconnector“, koos Eesti-Läti
gaasi ülekandevõimsuste tugevdamise projektiga „Eesti-Läti ühenduse tugevdamine“ on olnud
vaieldamatu prioriteet Eesti gaasiülekandevõrgu investeeringute hulgas. Projektid on tehniliselt
teineteisega seotud ning moodustavad koos tervikliku klastri, mis võimaldab saavutada soovitud
ülekandevõimsusi ja turgude integratsiooni.
Balticconnectori projekti on arendanud ühiselt Eesti ülekandevõrgu operaator Elering AS ja Soome
riigiettevõte Baltic Connector OY. Mõlemad projektiarendajad on võtnud eesmärgiks gaasituru
avamise vastavalt Eesti ja Soome peaministrite 24.11.2014 kommunikeele ning 21.10.2016 Euroopa
Komisjoniga sõlmitud abirahastuslepingule, mis näeb ette gaasituru avamist 2020. aastaks.
Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projekti arendab Elering AS. Projekti valmimise tähtaeg, vastavalt
Euroopa Komisjoniga sõlmitud abirahastuslepingule, on 2020. aastal.
2018 aastal sõlmiti Eestis ja Soomes kõikide Balticconnectori klastri ehituslepingud.
3.2.1

Projekti staatus

Merealune torustik
Merealune torustik paigaldati Inkoost Paldiskisse mai-juuni 2019. 22.06.2019 teostati Balticconnectori
meretorustikul maailma esimene dünaamilise positsioneerimisega ilma sukeldumisteta meretoru
veepealne ühendamine. Juulis viidi läbi viimased meretoru katmistööd merepõhjas. Merealuse
torustiku surveproov läbiti edukalt ning Bureau Veritas on verifitseerinud torustiku paigalduse.
Novembris täideti merealune torustik maagaasiga.
Kiili-Paldiski torustik
Kiili-Paldiski torustik koos liinikraani sõlmede ning Kiili rõhualandusjaamaga saavutasid mehaanilise
valmiduse, millega kaasnes ka surveproovi läbiviimine, augusti lõpus. Kiili-Paldiski torustik täideti
maagaasiga oktoobris, saavutades gaasituru avamise valmiduse.
Inkoo - Siuntio torustik
Inkoo – Siuntio torustik saavutas mehaanilise valmiduse juulis ning torustik täideti maagaasiga
augustis, saavutades gaasituru avamise valmiduse.
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Paldiski ja Puiatu kompressorjaam
Elering AS sõlmis lepingud Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector Paldiski kompressorjaama ja
Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaama ehituseks 14.08.2018. Mõlemas kompressorjaamas on
valminud võimekus transportida gaasi läbi kompressorjaama, planeeritud katsekäit ning objektide
üleandmine on planeeritud aastasse 2020.
Inkoo Kompressorjaam
Inkoo kompressorjaam on valminud ning läbi on viidud kõik tööks vajalikud katsetused oktoobris 2019,
saavutatud on valmidus turu avamiseks.
Karksi maagaasi mõõtejaam
Karksi gaasimõõtejaam on valminud, esimesed gaasikogused läbisid Karksi maagaasi mõõtejaama
novembris 2019 ning mõõdujaam on võetud kasutusse 2020 aasta algusega. Karksi GMJ on plaanitud
täisautomaatses ehk ilma käitajateta režiimis töötama alates 1. maist.
Lilli liinikraanisõlm
Lilli liinikraanisõlm sai tehniliselt valmis 31.08.2018, kõikide tööde valmimine ja vastuvõtmine toimus
2019 aasta lõpus koos Karksi GMJ.

3.3 Gaasivõrgu rekonstrueerimised ja renoveerimised
Seadme ohutuse seadusest tulenevalt on gaasiseadme (edaspidi ka seade) valdajal kohustus tagada,
et seadmest, seadme kasutusele võtmisest ning seadmetööst ei tuleneks ohtu inimese elule või
tervisele, asjale või keskkonnale.
Ohutuse tagamiseks tuleb rakendada vajalikke abinõusid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks,
tõrjumiseks ja kõrvaldamiseks. Ohutuse tagamiseks on Eleringi gaasivõrgu käidu talituses korraldatud
seadmete
järjepidev
hooldus,
diagnostika
koos
analüütikaga
ning
õigeaegsete
investeeringute/rekonstrueerimiste ehk remonttööde läbiviimine. Gaasiseadmete korrashoiu
põhimõtted on koondatud dokumendis „Gaasivõrgu käidu kord“, võttes väljatöötamise aluseks
standardi EVS-NE 15341:2007 KORRASHOID „Korrashoiu võtmenäitajad“.
Gaasivõrgu seisukorra paremaks analüüsiks ja KPI-de (Key Performance Indicator) määramiseks on
ostetud Eleringi programm PIMS, mille juurutamine viidi läbi 2018 aasta lõpuga. Edasi toimub
kasutuses olevate andmebaasidega integreerimine, andmete migreerimine ja lisafunktsionaalsuste
väljaarendamine. Oluliseks sisendiks PIMS programmile on torustikel läbiviidavad sisediagnostikad,
erinevad mõõtmised ja tegevuste järjepidevus (PIMS programmist lähemalt peatükis 3.3.3).
3.3.1

Ülekandevõrgu investeeringud/rekonstrueerimised perioodil 2020-2024

Gaasivõrgu uuendamiseks/rekonstrueerimiseks on koostatud 10 aasta kava – mis annab üldised
suunised, kuhu Elering gaasivõrgu tegevustega soovib jõuda ning selle sees detailsem 5 aasta kava,
milles on näidatud mis aastatel, millistel torustikel või jaamades viiakse läbi kas seadmete, sõlmede
või toruosade välja vahetamised.
3.3.1.1 Torustikud
Prioriteediks investeeringute 5 aasta kavas on tagada gaasisüsteemi tööks vajatavad töörõhud
torustikel (tabel 1, lk 6). Esmatähtis on tagada Vieši-Tallinn torustiku valmisolek kopressorjaamade Puiatu ja Paldiski kompressorjaamad, probleemideta töötamiseks gaasivoogude juhtimisel Läti-EestiSoome vahel.
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Teave torustike töörõhkude kohta on hangitav diagnostikate (nii sise- ja/või väline diagnostika)
läbiviimisetel, kuna nendel tegevustel saadud tulemused on kõige täpsemad torustike tegeliku
seisukorra hindamisel ja remondikavade välja töötamisel. Seetõttu on gaasivõrgu 5 aasta
investeeringute kavas erilist tähelepanu pööratud diagnostika läbiviimiste võimekuse suurendamisele.
Oluline on ka diagnostikate läbiviimise järjepidevus, mille põhjal saab määrata torustiku
korrodeerumise-vananemise protsessi kiirust ja saab teha pikemajalisi tegevusplaane ja otsuseid
investeeringute paremaks suunamiseks – PIMS programmi sisend.
Vastavalt 2018 aastal läbi viidud Vireši-Tallinn diagnostika andmete töötluse tulemustele ja selle
alusel 2018/2019 aastate remonditöödel kõrvaldatud defektidele, on selgunud tegelikud lubatud
töörõhud 2020 aastaks ning vajatavad remondimahud 2020 - 2024 aastaks.
Tabel 3 Vireši-Tallinn torustiku torulõigud ja lubatud töörõhud (2019 aasta lõpp)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nimetus
Riigi piir - Lilli LKS
Lilli LKS – Karksi LKS/GMJ
Karksi LKS - Sudiste LKS
Sudiste LKS – Õisu LKS
Õisu LKS - Viljandi LKS
Viljandi LKS - Puiatu LKS/KJ
Puiatu LKS/KJ – Navesti LKS
Navesti LKS - Kalmaru LKS
Kalmaru LKS - Lokuta LKS
Lokuta LKS - Rapla LKS
Rapla LKS - Kohila LKS
Kohila LKS - Kiili LKS/GRJ

Torulõigu tähis
T411
T413
T416
T418
T420
T425
T435
T440
T445
T450
T455
T460

Pikkus (m)
4 644
6 826
5 870
14 967
9 650
12 250
26 173
21 270
16 400
25 660
20 370
11 800
175 880

Töörõhk (barg) 2019 lõpp
52,7
56,0
55,6
53,4
53,3
57,5
50,0
57,0
52,0
54,4
56,2
52,7

Märkus: Vireši-Tallinn torustikul läbiviidud remonditööde tulemusel on lubatavaks töörõhuks 2019
aasta lõpuga saavutatud 50 barg (kõige väiksema töörõhuga torulõigu (Puiatu-Navesti) põhjal.
Töörõhk aga ei ole ajas püsiv väärtus, vaid sõltub torustiku isolatsiooni seisukorrast ja defektide
korrosiooni kiirusest. Defektid vahemikus 54-57 barg muutuvad remonti vajavaks (ehk lubatav töörõhk
langeb alla 54 barg) üldjuhul 2-3 aasta jooksul – hindamine toimub PIMS arvutusmudelite ja reaalsete
toru lahtikaevamiste ehk šurfide alusel.
Kriitilisemalt on uuritud torustiku osa alates Eesti-Läti riigipiirist kuni 2019 aasta lõpus tööd alustanud
Kiili gaasirõhu reguleerjaamani (GRJ Kiili), kuna sellel torustiku osal peame tagama
kompressorjaamade täisvõimsusel töötamise võimaldamiseks torustiku töörõhuks 54 barg. Kiili GRJ-st
edasi Tallinna poole peame tagama esialgu rõhu vähemalt 38 barg, kuid diagnostikate läbiviimisel on
Vireši-Tallinn torustik ühendatud kraanidega üheks tervikuks, Kiili GRJ-st mööda, mistõttu pikas
perspektiivis vaatame kogu Vireši-Tallinn torustikku siiski kui ühtset 54 barg gaasisüsteemi.
Torustike diagnostika andmete analüüsi/arvutuste ja PIMS programmi hindamismudeli alusel on välja
valitud remondimeetodid ja mahud, et tagada vajatavad minimaalsed töörõhud torustike ja nende
torulõikude lõikes. Et saavutada maksimaalne torustiku läbilaske võimsus, siis on vajalik tagada selle
suurim lubatav töörõhk. Käesoleva investeeringute kava põhjal Vireši-Tallinn torustiku täisvõimsus on
tagatud 2022.a lõpuks, ehk Karksi LKS/GMJ kuni Kiili LKS/GRJ vahemikus võib torustik töötada 54 barg
töörõhul. Et seda tagada on remondikavasse sisse toodud nii üksikute torude välja vahetamised uutele,
väiksemate defektide korral komposiitmuhvide paigaldamine korrodeerunud kohtadele koos toru
täieliku üleisoleerimisega ja mittevastavate keevisliidete tugevdamine peale keevitatava terasest
remondimuhviga ning samuti terve toru välise metallpinna inspekteerimine koos üleisoleerimisega.
Eeltoodust tulenevalt on 2021-2022 aastate remondikavasse sisse toodud Vireši-Tallinn torustikul
järgmised tegevused:
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-

Torude väljavahetamisi uutele torudele 7 kohal, erinevatel torulõikudel: kokku 8 toru,
pikkuses ca 100 m;
Vaida-Urge maantee all toru väljavahetamine: 4 toru ca 48 m pikkuses;
Terasest keevismuhvide paigaldamised keevisliidetele - 35 tk koos toru üleisoleerimisega:
kokku ca 420 m;
528 m ulatuses torude järjest üleisoleerimist ja 800 m ühes lõigus välja vahetamine Puiatu
kompressorjaama järgsel torulõigul Puiatu LKS/KJ – Navesti LKS: need tööd on oluline
teostada, kuna kõige suurema stressi all töötab torustik ca 5 km kahele poole
kompressorjaama – tsüklilised rõhumuutused, lisaks oluliselt kõrgem temperatuur (tavapärase
0-10°C asemel 40-50°C), mis halvendab olemasoleva isolatsiooni olukorda ning kiirendab
korrosiooni protsessi.

Täiendava teabena: 2019 aastal torustiku remonditööde läbiviimiste käigus on inspekteeritud kõiki
torustikust välja lõigatud või muhvidega remonditud defekte, mille käigus on leitud biokorrosioonist
tulenevat metalset pulbritaolist sadet, mis on moonutanud mõnevõrra magnetsignaali, mistõttu
defekti sadest puhastamisel on defekt osutunud mõnevõrra suuremaks kui algselt diagnostikal saadud.
Need defektide inspekteerimise tulemused on saadetud diagnostikat läbiviinud ettevõttele (ROSEN),
kes asub neid läbi töötama (uuendatud tulemused saame 2020 aasta jooksul) ja kelle esialgsel hinnagul
võivad mitmed (selguvad andmete töötlemisel) täna teadaolevalt üle 54 barg töörõhku tagavad
defektid osutuda väiksema rõhuvaruga ning vajavad täiendavalt (või muudatusettepanekutena)
olemasolevale kavale töösse võtmist.
Torustiku üheks töökindluse tagamise eelduseks ettenähtud (üldjuhul 50 – 60 aastat) eluea jooksul on
selle kaitsmine korrodeerumise eest. Terastoru kaitseb korrodeerumise eest eelkõige sellele kantud
isolatsioon, katoodkaitse on samuti oluline, kuid katoodkaitse ülesandeks on mitte niivõrd otsene
kaitse kui kaudne ehk protsessi aeglustav tegur. Toru isolatsiooni korrashoidmine vähendab
korrodeerumisest tekkivaid defekte ja nende remondikulusid ning gaasivarustuse katkestusi torustiku
kasutamiseks. Seetõttu on suurt tähelepanu investeeringute kavas pööratud halva isolatsiooniga
(määratakse isolatsiooni- ja katoodkaitsemõõtmistega) torude üleisoleerimisele.
Et vähendada kulutusi torustike defektide remontimiseks on alates 2021 kavas alustada suuremas
mahus torude üleisoleerimist. Torude üleisoleerimine on käesolevaga kõige odavam tööolukorra
taastamise meede. Nii uut toruisolatsiooni, komprosiitmaterjalist remondimuhve kui ka terasest
keevismuhve on võimalik paigalda töötaval kuid normaaltingimustest vähendatud (kuni 25 barg)
töörõhul, mis aga ei võimalda opereerida kompressorjaamasid ning tähendab siiski piiranguid
turuosalistele.
Sarnaselt Vireši-Tallinn torustikul diagnostika andmete põhjal läbiviidavatele töödele on kavas läbi
viia 10 aasta kava kohaselt diagnostikad kõikidel gaasivõrgu peatorustikel ning saadavate andmete
põhjal korrigeeritakse olemasolevat kava või lisatakse täiendavad tööd olemasolevasse kavasse.
Tabel 4. Diagnostikate (kas sise-või välis) läbiviimised 10 aasta investeeringute kava raames
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
T1 Vireši-Tallinn
T2 Vändra-Pärnu
T4 Tallinn-Jõhvi (Haljala-Jõhvi)
T4 Tallinn-Jõhvi (Haljala-Tallinn)
T5 Jõhvi-Narva
T6 Irboska-Tartu
T7 Tartu-Rakvere
T8 Pihkva-Riia I
T9 Pihkva-Riia II
T10 Kiili-Paldiski
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3.3.1.2 Kraanisõlmed
Gaasitorustikel gaasivoogude katkestamiseks, jaamade/sõlmede välja lülitamiseks, gaasivoogude
torustikes ümber suunamiseks, rõhupiiride hoidmiseks, diagnostikate läbiviimiseks on gaasitorustikel
välja ehitatud vastavat tegevust võimaldava konfiguratsiooniga kraanisõlmed. Vastavalt standardile
EVS 884:2017 ei tohi toruliini sulgevate kraanisõlmede omavaheline vahekaugus olla üle 25 km.
Detailne, 2020-2024 aastate kohane, investeeringute kava näeb ette gaasitorustikel paiknevate
kraanisõlmede rekonstrueerimist prioriteetidega. 1. Vireši-Tallinn torustiku töökindlus; 2.
diagnostikate läbiviimise tagamine torustikel; 3. kraanide kaugjuhtimise tõhustamine – tagab
väiksemad tööjõukulud lülitustele ja ohutuse opereerimisel.
-

-

-

Investeeringute kavas nähakse ette amortiseerunud kraanisõlmede asendamist uutega
samadel asukohtadel, näiteks Õisu liinikraanisõlme asendamine Vireši-Tallinn torustikul,
Luhamaa liinikraanisõlme asendamine Pihkva-Riia 2. liinil ning täiendava liinikraanisõlme
välja ehitamine ka 1. liinil. Luhamaa kraanisõlmed on ühtlasi Euroopa Liitu siseneva torustiku
eralduspunktideks.
Investeeringute kavasse on sisse toodud mitmetele olemasolevatele tehniliselt heas
seisukorras olevatele kraanisõlmedele kaugjuhtimise võimekuse väljaehitamine. Suurima
prioriteetsusega on Värska gaasijaotusjaama hargnemisel paikneva liinikraanisõlmele
automaatse sulgemise funktsiooni lisamine, mis töötaks koostöös Värska gaasimõõdujaamaga
(GMJ). Värska liinikraanisõlm paikneb torustikul 3,8 km kaugusel Värska GMJ-st. Eesmärk on
tagada Eesti gaasisüsteemi ohutus – Värska GMJ-s mõõdetakse gaaskromatograafidega Eestisse
siseneva gaasi koostist ning selle standardiga kehtestatud piirnormidele mittevastavuse korral
Värska GMJ sulgub. Samal sulgumise hetkel peaks sulguma sama signaali alusel ka järgnev
kraanisõlm ehk Värska liinikraanisõlm, et välistada mittevastava gaasi edasi kandumine kogu
gaasivõrku.
Koos sondisõlmede väljaehitamisega (Ühendussõlme kraanisõlm, Loo sondisõlm, Karksi
sondisõlm) parendatakse ka olemasolevate kraanisõlmede funktsionaalsust – asendatakse
olemasolevad kraanid kaasaegsetega, lisatakse kaugjuhtimise automaatika jm.
Tabel 5 Liinikraanisõlmed ja gaasijaamade kaitsekraanid
2019 aasta lõpp

Liinikraanisõlmede arv
kokku (tk)

Kaugelt suletavaid
(tk)

Kaugjuhtimise
võimekusega (tk)

Ainult käsitsi
juhitavaid (tk)

51

21
3
27
2020-2024 aasta plaan vastavalt investeeringute eelarvele
Liinikraanisõlmede arv
Kaugelt suletavaid
Ainult käsitsi
Kaugjuhitavaid (tk)
kokku (tk)
(tk)
juhitavaid (tk)
51
20
16
15
Ohutusautomaatikaga sulgevaid gaasijaamade harutorustike kaitsekraane aastaks 2024:

3 tk

Selgitused tabelile 5:
-

-

Kaugelt suletav kraanisõlm – kaugelt ehk juhtimiskeskusest on võimalik sulgeda
kraanisõlmedes paiknevaid kraane, mis on varustatud elektriliste ja Scada süsteemiga
ühendatud ajamitega. Avada on neid kraane võimalik ainult siis, kui kahel pool kraani ei ole
rõhulang suurem kui 1 barg. See on seadistatud ohutuse eesmärgil, et mitte liiga kiire/suure
gaasivoolu mahuga gaasi avades toru ei vigastataks. Kraanidele paigaldatud ajameid ei ole
võimalik juhtimiskeskusest osaliselt avada või sulgeda ehk gaasi voolu juhtida – vajavad välja
vahetamist teist tüüpi ajami vastu.
Kaugjuhitavad – võimalik juhtimiskeskusest nii avada kui sulgeda sujuvalt täies ulatuses.
Kaugjuhtimise võimakus tuleneb liinikraani ees- ja taga rõhkude ühtlustamisega selle
23

möödaviigu ehk bypassliini sulgeseadmete (reguleeritava vooga siibrid või ventiilid) juhtimise
abil.
Pikemat perioodi (10 aastat) vaatlevas investeeringute kavas on ette nähtud kõikidel kraanisõlmede
rekonstrueerimistel paigaldada liinikraanide möödaviigu ehk bypass-kraanidele gaasivoo juhtimise
võimekusega ajamid. Samuti on eesmärgiks välja arendada automaatne kraanide sulgemise võimekus
koostöös võrgu modelleerimisega, kus liinikraan saab süsteemist info suurest rõhulangust (eeldatav
toru purunemine) ja liinikraanid (liinikraanid kahel pool avariilist lõiku) hakkavad sulguma
automaatselt.
3.3.1.3 Gaasijaotusjaamad
Gaasijaotusjaamade rekonstrueerimiste plaanis on ette nähtud seadmete vahetused, mille ressurss
on lõppenud ja mille edasine kasutamine võib põhjustada häiringuid jaama töös:
Tabel 6 Gaasijaotusjaamade tööd 2020-2024

Gaasijaotusjaamade tööd 2020-2024
Gaasijaotusjaama täielik renoveerimine

Investeeringute Investeeringute
2019
eelarves
eelarves
Kokku (GJJ),
(tk seadet)
(GJJ - jaam)
Kokku seadmeid (tk)
5
36

Gaasijaotusjaama liinide välja
vahetamine (osaline rekonstrueerimine)
Kiirsulgekraanide asendamine liinil
Küttesüsteemi katelde välja vahetamine
Kütteautomaatika asendamine
Elektri peajaotuskeskuse asendamine
Reserv elektritoite generaatorite
asendamine

4

88

10
14
7
3

7
7
3

82
31 GJJ / 56 katelt
31
36

10

10

33

Selgitused tabelis 6 toodu lahti mõtestamiseks:
Eleringi gaasivõrgu koosseisu kuulub 2019 aasta lõpu seisuga:
-

36 gaasijaotusjaama (GJJ), milles paikneb kokku 88 reguleerliini, 82 liini on varustatud
kiirsulgekraanidega, 6 liini on varustatud heitkaitseklappidega.

Gaasijaotusjaamas kasutatakse küttesüsteemi üldjuhul gaasi eelsoojendamiseks reguleerliinidel.
Küttesüsteemi koosseisu kuuluvad: soojusvaheti reguleerliinil, soojussõlm, katel (üldjuhul 2 tk: tööja reservkatel, mis tipukoormustel töötavad koos. Osades jaamades täna 1 katel, aga
rekonstrueerimisel paigaldatakse teine juurde) ja kõigi küttesüsteemi osade omavahelist tööd
koordineeriv kütteautomaatika – 1 tk GJJ kohta. 36-st 5-s GJJ (vanemas, mis on plaanitud
rekonstrueerida 5 a. kavas) toimub gaasi soojendamine veel avatud leegi meetodil (PGA seadmed),
nendes 5 GJJ-s katelseadmed ja soojussõlm puuduvad. Elektri peajaotuskeskusi on igal GJJ-l 1 tk, 3s GJJ (vanemas, mis on plaanitud rekonstrueerida 5 a. kavas) puudub reservtoide.
-

2 gaasimõõtejaama (GMJ): Värska GMJ ja Karksi GMJ, milles paikneb kokku 7 mõõteliini, 4
reguleerliini, 4 gaasi kromatograafi, gaasipuhastusseadmed ning juhtautomaatika.

Karksi GMJ on täielikult rekonstrueeritud ehk ehitatud uuena olemasoleva asendusena ning alustas
tööd 2019 aasta oktoobri kuus ja lõppenud on edukalt jaama 2 kuuline testperiood.
Värska GMJ rekonstrueerimisel säilitati olemasolevad mõõduliinid ja jaama torustikuga ühendav
kraanisõlm. Värska GMJ rekonstreerimistööd lõpetati novembris 2017.
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-

1 gaasireguleerjaam (GRJ): Kiili GRJ, milles paiknevad kombineeritult 2 reguleer-mõõduliini,
gaasi eelsoojendussüsteem, gaasipuhastusseadmed, juhtautomaatika.

Täielikult uuena ehitatud jaam. Jaama põhifunktsioon on kahe erineva rõhuklassiga süsteemi ohutuks
eraldamiseks 54 barg/38 barg, aga annab palju suuremad võimalused tulevikus tekitada erinevaid
rõhurežiime gaasitorustikel tööde läbiviimisteks ja paremini jälgida gaasisüsteemi bilanssi.
Kõik GJJ, GMJ ja GRJ jaamad töötavad 2019 aasta lõpust alates täisautomaatses ja/või kaugelt
juhtimise režiimis, mehitamatult.
Seoses suurte töömahtudega torustikel töökindluse tagamisega on 2020-2024 investeeringute eelarves
gaasijaamade rekonstrueerimisi aastate lõikes edasi tõstetud. Suurendatud on ka gaasijaotusjaamade
rekonstrueerimise eeldatavaid maksumuste prognoose. Maksumuste suurenemisel on mitmed
põhjused: seadmete modifitseerimisel on tehastes hinnad tõusnud, tööjõukulude suurenemine
töövõtjate poolt, kütuste hinna tõus jm – mistõttu kokkuvõttes on teenuste ja materjalide hinnad
kallinenud. Kallinemine tuleneb ka suuremast gaasijaamade automatiseerimise vajadusest, mis aga
omakorda vähendab kulusid kontrollkäikudele ja tõstab töökindlust parema jälgitavuse ja
kaugjuhitavuse tõttu.
3.3.1.4 Katoodkaitse
Gaasitorustike katoodkaitse ehk katoodkaitse süsteem koosneb katoodjaamadest või tugevdatud
drenaažjaamadest, mõõtepunktidest gaasitorustikel (käesolevaga torustikel üle 1300 mõõtepunkti) ja
neid ühendavatest kaablitest. Loob torustikele kaitsepotentsiaali ja vähendab uitvoolude mõju (vt.
joonis 11).

Joonis 11 Gaasitorustike katoodkaitsesüsteem
Katoodkaitse jaam koosneb:
-

muundurist (sisaldab toiteplokki, reguleeritavat alaldit, töörežiimi jälgimist võimaldavaid
mõõteriistu ja montaažkilpi koos kaitsemaandusega),
anoodmaandusest,
mõõtepunktist,
madalpinge kaablitest (ühendavad muundurit ,toru ja anoodmaandust),
elektrienergia toitekaablist.
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Tugevdatud drenaažjaam (TD) koosneb :
-

muundurist (sisaldab toiteplokki, reguleeritavat alaldit, töörežiimi jälgimist võimaldavaid
mõõteriisu ja montaažkilpi koos kaitsemaandusega),
mõõtepunktist,
madalpinge kaablitest (ühendavad muundurit ,toru ja elektrifitseeritud rööbasteed),
elektrienergia toitekaablist.

Katoodkaitse osas jätkatakse 2017. aasta lõpus alustatud programmiga välja vahetada katoodkaitse
jaamade muundurid kaugjuhitavateks – 2020 aasta kava kohaselt asendatakse 10 jaama muundurid.
Katoodjaamade üleviimisel kaugjuhtimisele vähenevad kulud kontrollkäikudele ja hooldustöödele,
paraneb toru kaitsmine korrosiooni vastu, mis omakorda vähendab võimalike kulutusi toru
remonttöödele tulevikus.
Katoodjaamade kaugjuhitavaks ehitamise programmi raames on 65 katoodjaama välja vahetamise
tööd jaotatud 2017-2023 perioodil tabelis 7 toodud mahus.
Tabel 7 Katoodjaamade välja vahetamine kaugjuhitavateks
Katoodjaamade asendamine kaugjuhitavateks (tk)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

9

10

10

12

13

6

Kokku
jaamu
70 / 68

Neist kaugjuhitavaid 2023
65

Selgitus tabelile 7: 2019 aasta lõpu seisuga töötab gaasivõrgus 68 katoodjaama. 2 jaama on välja
lülitatud ja nende vajalikkus selgub kõikide katoodjaamade kaugjuhitavaks ehitamise käigus. Tänu
kaugjuhtimisele üleminekul saame veelgi tõhustada katoodkaitset ja lisaks 3 jaama välja lülitada ehk
kokku on vajadus kaugjuhitavaks ehitada kokku 65 katoodjaama. Välja lülitatud 5 katoodkaitsejaama
me ei likvideeri koheselt vaid jäävad esialgu konserveeritult seisma – torustiku isoleerkatte
halvenemisel või muul põhjusel võib tekkida tulevikus vajadus siiski ka need jaamad või osa neist
tööle lülitada või ehitada nende asemel mõnel teisel kohal uus jaam – selgub programmi lõppedes
2024/2025 aastal.
Katoodkaitse pidevate investeeringute alla kuuluvad näiteks katoodjaamade anoodide
maandusväljakute rekonstrueerimine. Anoodid töötavad täielikult läbi sõltuvalt gaasitorustiku
isolatsiooni kvaliteedist, pinnase eritakistusest aga ka anoodide tootjast 15-25 aastaga, mistõttu on
igal aastal vajalik asendada ca 3-4 anoodide väljakut koos jaama ühendava (üldjuhul 100-300 m
pikkuses) kaabelliiniga.
3.3.2

Tallinn-Narva torustike võimalikud arengud

Tallinn-Narva koosneb torustike lõikudest Tallinn-Kohta-Järve I (DN200), Tallinn-Kohtla-Järve II
(DN500) ja Kohtla-Järve-Narva (DN 350/400).
1. Kohtla-Järve-Narva gaasitorustiku välised uuringud on näidanud, et torustik on heas seisukorras.
Väljavahetamise peamine argument on torustiku vanus – 64 aastat. Seisukorra täiendavaks uuringuks
on investeeringute kavas ettenähtud välisdiagnostika tööd (2021 aastal ja korduvalt/täiendavalt 2026
aastal), et saada täiendavaid andmeid PIMS programmi jaoks, mille abiga hinnata torustiku seisukorda.
Plaanitud on läbi viia Kohtla-Järve-Narva torustiku sotsiaal-majanduslik hindamine, selgitamaks
torustiku perspektiivid, vajatav töörõhk ja läbilaskevõime. Torustiku tehnilise seisukorra ja
sotsiaalmajandusliku hindamiste alusel otsustatakse torustiku renoveerimise vajadus.
2. Tallinn-Kohtla-Järve II (DN500) torustiku tehnilise seisukorra hindamiseks on planeeritud
sisediagnostika läbiviimine aastatel 2020 – 2024. viiakse läbi kahes osas: Haljala-Jõhvi (2020 aasta
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sügisel) ja Haljala-Tallinn (2024 aastal). Haljala-Tallinn suunal sisediagnostika läbiviimise eelduseks
on gaasitorustiku lõikude väljavahetamised Loobu ja Valgejõe jõgede alt läbiviikudel, Viitna järve
orus ning sondide vastuvõtmise sõlme ehitamine Ühendussõlme kraanisõlme juures.
3.3.3

PIMS (Pipeline Integrity Management System)

Elering on juurutanud torustike terviklikkuse juhtimissüsteemi PIMS, mille eesmärk on läbi
asjakohaste ohutusaspektide haldamise tagada ülekandevõrgu turvaline ja töökindel opereerimine.
Ohutu ja töökindla opereerimise üheks meetodiks on ettevõtte varade käitamisega seotud riski
haldamine. Riskihalduse esimeseks sammuks on riskimudeli konstrueerimine (joonisel 12).

Joonis 12 Riskimudel
Mudeli loomise esimeseks sammuks on süsteemile ohtu kujutavate aspektide selgitamine.
Terviklikkusele võivad mõju avaldada:
-

Väline korrosioon
Sisemine korrosioon
Kolmanda osapoole tekitatud kahjustused
Seadmete seisukord
Keskkonnaohud (maalihe, üleujutus, erosioon jv.)
Opereerimisvead
Materjalide tootmiskvaliteet
Väsimuspragunemine
Keevitus- ja ehitusvead

Euroopa kontekstis on peamised rikete põhjustajad toodud joonisel 13:
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Rikete põhjustajad [%]
6,6
7,4

16,7

48,4

4,8
16,1

Kolmas osapool
Maalihked
Ebaõnnestunud remont (hot taping)

Ehitusviga, materjali kahjustus
Korrosioon
Muu

Joonis 13 Rikked Euroopas 1970-2010 [8th Report of the European Gas Pipeline Incident Data
Group]
Rikke põhjuste kaardistamisele järgneb rikkestsenaariumite ja nende esinemise tõenäosuse leidmine.
Iga rike või kombinatsioon riketest gaasivõrgus võib viia ohtliku tagajärjeni, mis on lihtsustatult
esitatud joonisel 14.

Joonis 14 Sündmuste võimalikud tagajärjed
Stsenaariumi realiseerumisega kaasnevad alati mõjutatud osapooled. Gaasitorustike rikke korral võib
olla mõjutatud nii süsteemioperaator, lähedal asuvad hooned, elanikkond, infrastruktuur ning samuti
ümbritsev keskkond.
Riskimudeli rakendamisel määratakse mis, millal, kes ja kus; ehk siis ressurss ja tegevusvaldkonnad
riski minimeerimiseks. Tegevusvaldkonnad terviklikkuse juhtimisel jagunevad järgmiselt:
28

-

Riskihinnang
Inspekteerimine/hooldus
Seire
Testimine
Remont/parendus
Analüüs

Varade seisukorra selgitamiseks teostab süsteemioperaator erinevaid tegevusi. Nimetatud tegevused
on näiteks torustike sisediagnostika (joonis 15), katoodkaitse monitooring ja kontroll, lekete
tuvastamine, torustike isolaatsioni seisukorra mõõtmine ja visuaalne kontroll. Tegevuste nimekiri ei
ole ammendav ja kujuneb välja vastavalt vajadusele.

Joonis 15 Torustike sisediagnostika
Selliselt on võimalik rakendada varade riskipõhiseks käitamiseks Demingi ringi ehk planeeri, tee,
kontrolli ja tegutse (PDCA – Plan, Do, Control, Act), mille eesmärk on tagada gaasitaristu ohutu ja
töökindel kasutamine kogu selle ekspluatatsioonilise eluea jooksul.

3.4 Ülekandevõrguga liitumised
Gaasivõrguga liitumine on reguleeritud õigusaktidega, milleks on maagaasiseadus ja selle alusel
majandus- ja taristuministri poolt kehtestatud määrus „Gaasituru toimimise võrgueeskiri“. Lisaks
tuleb gaasivõrguga liitumisel lähtuda Eleringi gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimustest ning gaasi
ülekandevõrgu liitumistasu arvestamise metoodikast.
Elering võttis omapoolselt liitumisprotsessi reeglite välja töötamisel eesmärgiks tagada
liitumisprotsessis selged tehnilised ja protseduurilised nõuded, mis tagavad asjaajamise selguse ja
lihtsuse. Samuti viib Elering koostöös kliendiga läbi tasuta liitumise eeluuringu, et nõustada kliente
parimate liitumisvõimaluste leidmisel.
Gaasitarbimine on viimastel aastatel püsinud sarnasel tasemel, kuid võrreldes kümne aasta taguse
perioodiga olnud langustrendis. Samasugused trendid on valitsenud ka liitumiste valdkonnas, kus
klientide eelmiste aastate huvi gaasi ülekandevõrguga liitumiseks ei ole realiseerunud uue
võrguühenduse rajamisena. 2019. aastal esitati Eleringi gaasivõrguga ühendamiseks üks
tarbimissuunaline liitumistaotlus, kuid millele väljastatud liitumislepingu pakkumist klient kahjuks ei
sõlminud. Paraku ei realiseerunud ka 2018 aastal sõlmitud liitumisleping, mis lõpetati enne
võrguühenduse ehituse algust. Viimaseks Eleringi gaasivõrguga liitumiseks oli Elering AS Kiisa AREJ
ühendamine 2013. aastal.
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Samas on järgneval kümnel aastal planeeritud mitu projekti, mis suurendavad oluliselt ülekandevõrgu
läbilaskevõimsust ja varustuskindlust. 2020 aastal suureneb tehniline läbilaskevõime võrreldes 2019
aastaga 76% võrra, s.o. 147-lt GWh-lt/päevas 259,7-ni GWh-ni/päevas. Samuti näitavad viimastel
aastatel liitumisete eeluuringute raames koostatud võrguanalüüsid, et erinevalt elektrivõrgust on
gaasivõrgus piisavalt vaba ülekandevõimsust ka suurte liitumisprojektide realiseerimiseks, vajamata
liitumistasust kaetavaid täiendavaid investeeringuid ülekandevõrgu läbilaskevõime suurendamiseks.
Seetõttu on võrgu olukord liitumiseks soodne ning soovitame tehniliste võimaluste olemasolul kaaluda
elektrivõrguga liitumise asemel gaasivõrguga liitumist.
Eleringi hinnangul tuleks liitumisvõimaluste analüüsil arvesse võtta ka gaasituru elavnemist, mida
soodustab Eesti ja Soome vahelise gaasiühenduse, Balticconnectori valmimine.

3.5 Biometaan
Biogaas on gaasiline kütus, mis on saadud anaeroobse kääritamise teel. Vajadusel saab seda toota ka
tehislikult, luues selleks sobilikud tingimused. Biogaasi saab toota põllumaal kasvavast biomassist kui
ka tootmises tekkivast biomassist. Põllumajanduslikult kasvavaks biomassiks on biomass kasutamata
maadelt ja poollooduslikelt kooslustelt ning energiakultuurid. Põllumajandustootmise jääkideks võib
olla sõnnik, sealäga ja muud põllumajanduslikud jäägid. Lisaks saab toota biometaani tööstuslike
protsesside jäätmetest, prügilagaasist ja olmejäätmetest .8
Kui biogaasi puhastada, saab sellest toota keskkonnasõbralikku taastuvkütust - biometaani. Biogaasi
puhastamise käigus vähendatakse süsinikdioksiidi ja teiste ebavajalike ainete osa ja tõstetakse
metaani sisaldust biogaasis. Samuti tõuseb puhastamise käigus biogaasi kütteväärtus ja väheneb
korrosiooni tekke võimalus süsteemides. Eestis kasutatava maagaasi metaani sisaldus on ligi 97%.
Biometaani segamisel maagaasiga või selle sisestamisel gaasivõrku peab metaani sisaldus biometaanis
olema sarnases suurusjärgus nagu maagaasis ja vastama gaasisüsteemi sisestava gaasi
kvaliteeditingimustele. Kui biometaani kvaliteet vastab maagaasi omale, siis võib seda kasutada
kõikjal, kus kasutatakse maagaasi.
Tulenevalt EL taastuvenergia direktiivist 2009/28/EÜ on Eestil kohustus 2020. aastaks saavutada
transpordisektoris taastuvenergia osakaaluks 10% sektoris tarbitud energiakogusest. 2016. aastal oli
Eesti taastuvenergia osakaaluks transpordisektoris 0,4 %, mis on ELi liikmesriikidest kõige madalam. 9
Transpordikütuseid tarbitakse Eestis kokku üle 9,1 TWh10, millest ligi kaks kolmandikku moodustab
diislikütus ja ülejäänud bensiin. LPG, elektri ja biokütuste tarbimine transpordisektoris on senini
olnud marginaalne. Selleks, et tõsta biokütuste tarbimise hulka Eestis on riik otsustanud toetada
kohalikul toormel põhinevat biometaani tootmist ja selle laialdast kasutamist transpordisektoris. Riik
on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2020 peaks gaasivõrgus olevast gaasist moodustama ca 4%
biometaan, mis on ligikaudu 20 miljonit m 3 biometaani aastas. Kui antud kogus biometaani tarbitaks
transpordisektoris, siis kataks biometaan ligi 2% transpordisektoris kasutatavatest kütustest.
Biometaani potentsiaal ja tootmine Eestis
Eesti Arengufondi andmetel on Eesti biometaani tootmise potentsiaal hinnanguliselt 4.7 TWh (=450
mln m3)11 biometaani aastas, mille tooraineks oleks valdavalt biomass rohumaadelt,
põllumajandustootmise jäägid, aga ka biolagunevad jäägid tööstusest, prügilagaas ja reoveepuhastite
olmejäätmed. Biometaani valdkonna arendamine aitab mitmekesistada Eesti energiatarbimist ja
parandada energiajulgeolekut. Samuti annab taastuvkütuse kasutamine transpordi- ja
tööstussektorile võimaluse vähendada kasvuhoonegaaside emissioone.

8 Arengufondi analüüs – Eesti biometaani ressursside kasutuselevõtu analüüs 2015,
http://www.arengufond.ee/wp-content/uploads/2015/10/Eesti_biometaani_ressursside_kasutuselev%C3%B5tu_anal%C3%BC%C3%BCs.pdf
9 Eurostat, 2016
10 Eurostat, 2015
11 Arengufondi aruanne – Eesti energiamajandus 2015, http://www.arengufond.ee/wp-content/uploads/2015/11/EAF._Eesti_energiamajandus_2015.pdf
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Eestis alustati biometaani tootmist 2018. aasta aprillis. Esimesena alustas biometaani tootmist Kundas
Lääne-Viru maakonnas asuv Rohegaas OÜ, kes toodab biometaani reoveesettest. 2018. juulis alustas
tootmist ka teine tootja Biometaan OÜ, kes toodab biometaani sõnnikust ja biomassist Koksveres
Viljandi maakonnas. 2018. aastal toodeti biometaani kokku 39 993 MWh, millest 35 865 MWh-i toodeti
reoveesettest ja ülejäänud 4128 MWh-i sõnnikust ja biomassist. 2019 aastal toodeti kokku 63 080 MWh
biometaani, millest 50 834 MWh toodeti reoveesettest ja 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist. Kogu
2018 ja 2019. aastal toodetud biometaan tarbiti ära transpordisektoris autokütusena.
Tabel 8 Biometaani toodetud kogused
Tootmisperiood
2019
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember
KOKKU

Toodetud biometaani
kogus (MWh)
5095
730
2903
659
4924
856
5116
900
4571
1041
2460
998
4061
1197
2958
1194
4431
1195
4649
1231
4921
1173
4745
1072
63080

Biometaani tooraine

Toodetud biometaani
kasutusvaldkond

reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass
reoveesete
loomne sõnnik ja biomass

Transpordisektor

Transpordisektor

Biometaani tootmise käivitumine on toonud gaasiturule juurde uue kohalikul toorainel põhineva
varustusallika ja avanud gaasitarbimise osas transpordisektoris uue valdkonna.
Biometaani regulatsioon ja toetused
Biometaani tõendamist päritolutunnistustega reguleerib Eesti maagaasiseadus (MGS). MGS seab
tingimused päritolutunnistusele ja paneb Süsteemihaldurile kohustuseks luua päritolutunnistuste
haldamiseks elektrooniline andmebaas ning avaldada väljastatud päritolutunnistuste kohta teavet
oma veebilehel.12 Gaasisüsteemi sisestatava biometaani kvaliteeditingimused ja päritolutunnistusel
esitatavate andmete loetelu on kehtestatud gaasituru toimimise võrgueeskirjaga. 13

12
13

https://www.riigiteataja.ee/akt/12796948?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129072017006
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Biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamiseks kehtestati 13. septembril 2017 „Biometaanituru
arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ toetusmäärus 14. Antud määruse alusel
maksab Süsteemihaldur toetust biometaani tootjale tõendatud biometaani tarne eest alates 1.
jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2023 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite
lõppemiseni. Toetusmeedet rahastatakse CO2 kvoodi müügist laekuva tuluga. Toetuse suurus sõltub
tõendatud biometaani kasutusviisist. Kui biometaani tarbitakse transpordisektoris, siis on toetuse
suurus tootjale 100 eurot ühe megavatt-tunni kohta, millest lahutatakse maagaasi jooksva kuu
keskmine turuhind. Kui biometaan tarbitakse ära gaasisüsteemi kaudu mõnel muul otstarbel (v.a.
transport), siis on toetuse suurus 93 eurot ühe megavatt-tunni kohta, millest lahutatakse maagaasi
jooksva kuu keskmine turuhind.
Lisaks biometaani tootjatele suunatud toetusele on võimalik taotleda toetust Keskkonna
Investeeringute Keskuselt (KIK) surumaagaasi ja -biometaani müüdavate gaasitanklate
arendamiseks.15 Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja
tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas. 2019. aasta novembri seisuga on Eestis
kokku 17 gaasitanklat ning lähima paari aasta jooksul on valmimas 11 uut gaasitanklat.16
Eleringi roll
Elering AS ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sõlmisid 2017 aasta detsembrikuus
koostöölepingu, mille alusel hakkab Elering AS administreerima biometaani toetuste väljamaksmist,
haldama biometaani päritolutunnistuste registrit ja korraldama turuosaliste teavitamist. Leping
põhineb 2017. aasta septembrikuus kehtestatud biometaani toetusmäärusel „Biometaanituru
arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord.“
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:
-

-

Luua tootjatele efektiivsed tingimused gaasivõrguga liitumiseks ja nõustada tootjaid
liitumisvõimaluste leidmisel.
Rakendada biometaani kvaliteedinõudeid ja tekitada võimekus mõõta ja monitoorida
ülekandevõrku vastuvõetava biometaani koguseid ja kvaliteeti.
Võimaldada tanklatel kiirelt ühineda olemasolevate ja uute gaasitrassidega.
Hallata gaasipäritolutunnistuste süsteemi gaasi päritolu tõendamiseks tarbijatele, mis hõlmab
ka võrguga mitteühenduses olevate tootjate poolt toodetud biometaani arvestust. Lisaks aitab
vastav süsteem Eesti riigil arvestust pidada tarbitud taastuvenergia allikatest pärineva
transpordikütuste osas.
Maksta välja toetust biometaani tootjatele kustutatud (tarbitud) päritolutunnistuste alusel.
Korraldada turuosaliste teavitamist ja tagada biometaaniga seonduva informatsiooni
kättesaadavus kõigile turuosalistele vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
ja Eleringi vahel sõlmitud koostöölepingule.
Uurida gaasi transpordivõimalusi ja võrku vastuvõtmist biometaani off-grid tootmisjaamade
korral.

3.6 LNG
LNG (liquefied natural gas) on veeldatud maagaas, mis saadakse läbi maagaasi jahutamise alla tema
aurustumistemperatuuri (-162°C) atmosfäärirõhul. LNG on krüogeenne (st. gaas, mille
aurustumistemperatuur on -150°C või madalam) lõhnatu, värvitu, mittemürgine ja mittekorrodeeriv
vedelik. Vedelaks olekus on maagaasi ruumala ligikaudu 600 korda väiksem kui gaasilises olekus, tänu

14

https://www.riigiteataja.ee/akt/115092017009?leiaKehtiv
https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/biometaani-tootmine-ja-transpordisektoris-tarbimine
16
https://www.biometaan.info
15
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millele on seda võimalik ökonoomsemalt hoiustada ja transportida asukohtadesse, kuhu ei ulatu
gaasivõrk ja kuhu ei ole mõistlik gaasivõrku ehitada.
LNG väärtusahel

Joonis 16 LNG väärtusahel
LNG väärtusahel koosneb maagaasi tootmisväljast, ülekandest, veeldamistehasest, transpordist, LNG
vastuvõtu ja hoiustamise mahutist ja/või terminalist, taasgaasistamise jaamast.
Maagaas siseneb veeldamistehasesse tüüpiliselt otse maagaasi ülekandevõrgust. Veeldamistehases
maagaas puhastatakse, eemaldades erinevad komponendid (näiteks vesi, süsihappegaas, kõrgemad
süsivesinikud), mis LNG jaoks vajalikul temperatuuril (-162°C) muidu jäätuksid. Peale puhastamist
suunatakse maagaas edasi jahutamisprotsessi, kus maagaasi temperatuur alandatakse kuni selle
veeldumistemperatuurini.
Peale veeldamist transporditakse LNG peamiselt suurte LNG tankerlaevadega regioonidesse, kus on
LNG järgi nõudlus. LNG laevad on varustatud spetsiaalsete krüogeensete mahutitega, kus LNG-d
hoiustatakse meresõidu ajal. Sihtkohta jõudes saadetakse LNG laevalt vastuvõtuterminali.
Vastuvõtuterminali ülesanne on LNG vastuvõtmine, LNG hoiustamine, LNG laadimine ja edastamine
näiteks raudtee- või autotsisternidesse või LNG punkerlaeva või LNG taasgaasistamine ning
sisestamine gaasivõrku. Osadel LNG tankerlaevadel on olemas taasgaasistamise võimekus ning nad
suudavad sadamas otse gaasi edasi gaasivõrku suunata.
3.6.1

LNG Eestis

Viimaste aastate jooksul on toimunud mitmed arengud LNG kasutamisega Eestis. Rajatud on mitmed
lokaalsed LNG jaamad üle Eesti, mis varustavad põhiliselt tööstusettevõtteid ja energiatootjaid, kellel
puudub ühendus maagaasitorustikuga.17 2019.a on ehitatud esimene LNG tankla Jüris mis tekitas
võimaluse LNG veokite kasutamisele Eestis. 18
Eesti ja Soome vahel sõidab LNG kütusel töötav reisilaev, mida hetkel punkerdatakse autotsisternide
abil. Lähitulevikus peaks lisanduma veel üks LNG kütusel töötav reisilaev ning LNG punkerlaev, millega
saab punkerdada regioonis sõitvaid LNG kütusel töötavaid laevu. 19
Tänu LNG-le on võimalik tagada gaasivõrgu klientide varustuskindlus. Näiteks 2018.aastal ei olnud
ülekandevõrgust võimalik planeeritud remonttööde tõttu maagaasiga varustada Järvakandi
gaasijaotusjaama 72 tunnise perioodi jooksul. Gaasi varustuse tagamiseks organiseeris Eesti Gaas AS
alternatiivse gaasivarustuse kasutades LNG autotsisterne ja mobiilset regasifitseerimisüksust. LNG
taasgaasistati ja sisestati Järvakandi jaotusvõrku.

17

https://jetgas.ee/jetgas
https://www.alexela.ee/et/gaasilised-kutused/alexela-avas-maailma-laiema-kutusevalikuga-tankla
19
https://www.tallink.ee/et/blogi/-/blogs/tallink-tellib-tallinna-helsingi-liinile-veel-teisegi-uue-kiirlae-1
18
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3.7 Regiooni arengud
3.7.1

ENTSOG TYNDP 2018 põhisõnumid

Kogu regiooni ja Euroopa gaasitaristu suurematest arengutest annab ülevaate Euroopa gaasivõrgu
kümne aasta arengukava TYNDP (Ten-Year Network Development Plan). ENTSOG (Euroopa maagaasi
ülekandesüsteemi haldurite võrgustik) uuendab arengukava iga kahe aasta tagant. Arengukava
koostamise kohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest nr 715/2009.
Arengukava koostamise raames on välja töötatud erinevad stsenaariumid, arvestades Euroopa
kliimaeesmärke ning erinevate trendidega arenguid kaugema vaatega kuni 2040 aastani. TYNDP 2018 20
arengustsenaariumid on välja töötatud ühiselt koos ENTSO-E ja ENTSO-G arengukavadega, et
arvestada elektri ja gaasi koosmõjusid ja suurendada stsenaariumite relevantsust. Arengukava annab
visiooni kliimaeesmärkidega seotud väljakutsetest ja varustuskindlust arvestava visiooni tuleviku
taristu arendustest.
ENTSOG TYNDP 2018-s järeldub, et Euroopa gaasitaristul on oluline roll Euroopa kliimaeesmärkide
saavutamisel ja süsinikuvaba tuleviku rajamisel. Järjest enam on vajalik vaadata erinevate
energiakandjate ja taristute koosmõju ja sidusust, et luua veelgi efektiivsem võrk ja tehnilised
lahendused tuleviku vajaduste rahuldamiseks. Sidudes gaasi infrastruktuuri elektri ja soojuse
infrastruktuuridega, on võimalik dekarboniseerida Euroopa Liidu energiasüsteemi kulu tõhusalt ja
teostataval viisil. TYNDP 2018 võib järeldada, et tuleviku gaasi infrastruktuur saab olema veelgi
paremini ühendatud ning tagab piisava varustuskindluse taseme ja parema turu toimimise. 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 ühishuvi projektide nimekirjas
(Projects of common interest, PCI)21 ning plaanide kohaselt valmivad lähiaastate jooksul.
3.7.2

Regiooni suurprojektid

Plaanis on tugevdada Läti ja Leedu vahelist ühendust, ühendada Balti ja Soome gaasisüsteem Euroopa
gaasisüsteemiga (GIPL) ning moderniseerida Inčukalnsi maagaasihoidlat. Lisaks on regioonis
arendamisel 4 uut regionaalse mõõduga LNG terminali. Joonis 17 annab ülevaate regiooni
arendusprojektidest.

20
21

ENTSOG TYNDP 2018 https://www.entsog.eu/sites/default/files/2018-12/ENTSOG_TYNDP_2018_Executive%20Summary_web.pdf
Ühishuvi projektid - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
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Joonis 17 Regioonis arendamisel olevad suurprojektid (Allikas: ENTSOG 22)

22

TYNDP 2018 projektide kaart –
https://www.entsog.eu/sites/default/files/2018-12/ENTSOG_TYNDP_2018_A0_1189x841_FULL_080.pdf
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3.7.3

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 planeeritav käiku andmine on aastal 2022. Täpsemat informatsiooni projekti
kohta saab projekti kodulehelt23.
3.7.4

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. Algne projekt näeb ette uue torulõigu ehitust
Riiast Leedu piirini, kogupikkusega 93 km ja Leedu territooriumil asuva Kiemenai GMJ
läbilaskevõimsuse suurendamist. Kaalumisel on ka teised lahendused, näiteks rõhu tõstmine
olemasolevatel torulõikudel või Klaipeda ja Liepaja vahelise uue torulõigu ehitamine. Antud projekt
sõltub oluliselt ka teistest regiooni projektidest (nt. GIPL ja Balticconnector) ja regiooni tarbimisest.
Selleks, et leida optimaalne lahendus Läti-Leedu lävilaskevõimsuse suurendamise osas, viivad Läti ja
Leedu gaasi süsteemihaldurid läbi täiendavad uuringud. 24
3.7.5

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. Projekti raames plaanitakse paigaldada uus kompressor
maagaashoidlasse, tänu millele on võimalik hoidlast rohkem gaasi väljastada isegi kui hoidlas on vähe
gaasi ja madal rõhk. Lisaks on projekti raames ette nähtud erinevad hoidla renoveerimistööd.25
3.7.6

Regionaalsed LNG terminalid

Balti riikides töötab hetkel üks LNG terminal– Klaipeda LNG terminal ning arendamisel on kolm
regionaalsete mõõtmetega LNG terminali. Kaks neist asuvad Eestis (Paldiski LNG terminal ja Tallinn
LNG terminal) ja üks Lätis (Skulte LNG terminal). Kõik kolm terminali on mõeldud regionaalse Balti ja
Soome gaasituru teenindamiseks ja varustuskindluse suurendamiseks. Soomes on arendamisel mitmeid
väiksemate mõõtmetega LNG projekte, mida ei planeerita ühendada gaasi ülekandevõrguga.26 Poolas
on arendamisel, lisaks olemasolevale Swinoujscie LNG terminalile, uus FSRU Polish Baltic Sea Coast
nimeline LNG terminal. LNG terminalid annavad regioonile uue varustusallika ning seeläbi tõstetakse

23

Amber Grid - https://www.ambergrid.lt/en/projects/gas-interconnection-poland-lithuania-gipl
Conexus Baltic Grid - http://www.conexus.lv/ipgk-modernizacijas-projekti-eng/latvijas-lietuvas-starpsavienojuma-jaudaspalielinasana-latvijas-dala
25
Conexus Baltic Grid - http://www.conexus.lv/ipgk-modernizacijas-projekti-eng/pci-projekts-824-kapitalieguldijumupieprasijums-incukalns-ugs-attistibai
26
BEMIP GRIP 2017
https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/GRIPs/2017/entsog_BEMIP_GRIP_2017_Main_web_s.pdf
24

36

ka regiooni varustuskindlust. Läbi LNG terminali on võimalik saada osa globaalsest LNG turust ja
seeläbi suurendada konkurentsi kohalikul gaasiturul.
-

-

Paldiski LNG terminali hoiustamise võimekus oleks 160 000 m3 veeldatud maagaasi (LNG-d)
ja terminal suudaks gaasivõrku edastada 37.6 GWh/päevas;27
Tallinna LNG terminali, mis asuks Muugal, hoiustamise võimekus oleks kuni 320 000 m3
veeldatud maagaasi (LNG-d) ja terminal suudaks gaasivõrku edastada 44.4 TWh/aastas;28
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 lähedalasuvasse Inčukalnsi maa-alusesse gaasihoidlasse, kus toimuks
LNG hoiustamine gaasistatud kujul. Terminal suudaks gaasivõrku edastada 5.55
TWh/aastas.29
FSRU Polish Baltic Sea Coast – planeeritud ujuv LNG terminal Poolas, mis suudaks gaasivõrku
edastada 50-100 TWh/aastas. Projekti planeeritav valmimistähtaeg on 2020. aasta. 30

27

Paldiski LNG terminal - https://baltigaas.eu/uhisprojektid/
Tallinn LNG - http://www.tallinnlng.com/documents/
29
Skulte LNG terminal - https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/projects/project-187.html
30
ENTSOG TYNDP 2017 https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/TYNDP/2016/TYNDP053-161021_ProjectsDetails.pdf
28
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4 Varustuskindluse hinnang


2019. aastal oli kõikide tarbijate gaasiga varustamine ning bilansihaldurite tarned tagatud,
sealhulgas remonttööde ajal.
Järgneva kümne aasta investeeringud aitavad suurendada varustuskindlust, sealhulgas
vastavust varustuskindluse kriteeriumile N-1, mis paraneb oluliselt peale Balticconnectori
kasutusele võttu 2020.a.



4.1 Tagasivaade varustuskindlusele
Ülevaade füüsilistest gaasivoogudest ja tehnilisest võimsustest piiripunktides
Eesti gaasiülekandevõrgul oli 2019.aastal kolm sisendpunkti, piiriülene kaubandus toimus Karksi ja
Värska sisendpunktide kaudu. Allpool on ära toodud ülevaade maksimaalsetest füüsilistest
gaasivoogudest aastal 2019 kuude kaupa ning kuus keskmiselt piiripunktides kasutada olnud
ülekandevõimsustest.
Tabel 9 Eesti gaasiülekandevõrgu piiripunktide maksimaalsed gaasivood ja ülekandevõimsused
aastal 2019
Karksi GMJ

Värska GMJ

Narva ühendus

Kuu

Max.
gaasivoog
päevas
MWh

Keskmine
ülekandevõimsus
MWh

Ülekandevõimsuse
kasutus
%

Max.
gaasivoog
päevas
MWh

Keskmine
ülekandevõimsus
MWh

Ülekandevõimsuse
kasutus
%

Max.
gaasivoog
päevas
MWh

Keskmine
ülekandevõimsus
MWh

Ülekandevõimsuse
kasutus
%

Jaanuar

19 048

61 309

16,7

26 846

37 019

41,1

0

0

0,0

Veebruar

25 687

63 770

18,3

19 887

30 617

27,9

0

0

0,0

Märts

24 790

68 017

24,2

14 897

31 887

5,4

0

0

0,0

Aprill

7 382

48 873

6,5

12 548

28 303

30,8

0

0

0,0

0
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0,0

13 678

11 055

80,4

0

0

0,0

Juuni

355

95

33,9

8 474

12 468

45,4

0

0

0,0

Juuli

409

2 033

6,2

6 497

28 312

20,9

0

0

0,0

August

6 303

2 396

40,8

6 447

5 868

95,8

0

0

0,0

September

1 246

2 395

11,6

13 649

27 603

30,0

0

0

0,0

Oktoober

18 930

48 119

18,9

11 599

34 143

10,5

0

0

0,0

November

21 880

58 236

24,1

11 323

29 533

6,5

0

0

0,0

Detsember

27 464

62 797

24,3

6 589

33 793

10,5

0

0

0,0

Mai

Tehnilisest võimsusest madalamat tegelikku võimsust piiridel tingis vähesest gaasi nõudlusest tingitud
tavapärane gaasivarustuse rõhurežiim piiridel. Tipupäev maksimaalse gaasi tarbimisega 34 885 MWh
oli 22.jaanuaril, kui tipu katmiseks oli vajalik ka täiendav tarne Karksi GMJ-st. Maksimaalne
tunnitarbimine oli sel päeval 1 779 MW. Põhiline gaasivarustus oli Värska sisendpunkti kaudu ja Värska
GMJ kasutatud võimsuse tipp oli 24.jaanuaril 26 846 MWh päevas, Karksi GMJ-s aga 22.veebruaril
25 687 MWh päevas ning 18.detsembril 27 464 MWh päevas seoses Balticconnectori katsetustega.
Gaasitarbimise miinimum oli 23.juunil, kui tarbiti vaid 4 161 MWh päevas.

38

Lisaks Gazpromilt imporditavale gaasile tarniti täiendavalt määratud tarnetena 2019.a. teiste
turuosaliste poolt 27,6 % kogu tarnest, toimusid ka börsitehingud läbi GET Baltic gaasibörsi.
Olulisi ülekandevõrgu rikkeid ja avariisid, mis oleksid põhjustanud tarbijate gaasivarustuse katkemist,
ei olnud. Seega ei olnud aastal 2019 ka andmata gaasikoguseid.

4.2 Vastavus n-1 kriteeriumile aastal 2019 ning hinnang aastale 2020
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2017/1938 kirjeldatakse valemiga N-1
gaasitaristu tehnilisest võimsusest tulenevat suutlikkust rahuldada suurima eraldi vaadeldava
gaasitaristu häire korral arvutuspiirkonnas gaasi kogunõudlus erandlikult suure gaasinõudlusega
päeval, mida esineb statistiliste andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul:

N  1 %  

EPm  Pm  S m  LNGm  I m
 100% ,
Dmax

N  1  100%

EPm – kõikide süsteemi sisendpunktide võimsus (mln m 3/päevas)
Pm – sisemaine tootmisvõimsus (mln m 3/päevas)
Sm – sisemaiste gaasihoidlate tarnitav kogus (mln m3/päevas)
LNGm – sisemaiste veeldatud maagaasi terminalide tarnitav võimsus (mln m 3/päevas)
Im– suurima võrguelemendi läbilaskevõime (mln m 3/päevas)
Dmax – gaasi päevane kogunõudlus arvestuspiirkonnas erandlikult suure gaasinõudlusega päeval, mis
esineb statistilise tõenäosuse kohaselt üks kord iga 20 aasta jooksul (mln m 3/päevas)
Eesti gaasiülekandevõrk on ühendatud Venemaa ülekandevõrguga Värskas ja Narvas ning Läti
ülekandevõrguga Karksis. Eesti gaasiülekandevõrgu suurima läbilaskevõimega võrguelement on Karksi
gaasimõõtejaam. Seega 2019 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 = 7 mln m³/päevas (Karksi – Tallinn)
Dmax = 6.7 mln m³/päevas (2006. a)
Vastavalt sellele oli Eesti gaasisüsteemi N-1 kriteerium tavatingimustel järgmine:

N  1 % 

(10.6)  0  0  0  6
 100%  68.7%
6.7

2019.a. valmis uus Karksi GMJ, mille võimsuseks on 10 mln.m3/päevas. 2020 a. algul valmib ka
Balticconnector, mis lisab Eestile ühenduse Soome ülekandevõrguga. Seoses sellega on ka oluliselt
paranenud Eesti gaasisüsteemi N-1 kriteerium:
EPm = 24,7 mln m³/päevas
Pm = 0 mln m³/päevas
Sm = 0 mln m³/päevas
LNGm = 0 mln m³/päevas
Im = 10 mln m³/päevas
Dmax = 6.7 mln m³/päevas (2006. a)
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N  1 % 

( 24.7)  0  0  0  10
 100%  219,4%
6.7

Allpool toodud tabel 10 annab ülevaate piiripunktide läbilaskevõimetest eri tingimustel ja sellest
sõltuvalt vastavusest N-1 kriteeriumile.
Tabel 10 Eesti gaasiülekandevõrgu piiripunktide läbilaskevõime ja N-1 kriteeriumi hinnang 2019
2019 alguse
tehniline
läbilaskevõime
(mln m³/päevas /
GWh/päevas)
gaasi rõhk
ühenduspunktis
(bar)
Karksi GMJ - 40-42
Värska GMJ – 40-42
Narva – 28-30

2019 alguse
läbilaskevõime
tavatingimustel
(mln m³/päevas /
GWh/päevas)
gaasi rõhk
ühenduspunktis
(bar)
Karksi GMJ – 34-36
Värska GMJ – 34-36
Narva – 22-24

2019 alguse
minimaalne
läbilaskevõime
(mln m³/päevas /
GWh/päevas)
gaasi rõhk
ühenduspunktis
(bar)
Karksi GMJ – 24-26
Värska GMJ – 24-26
Narva – 18-20

2020 tehniline
läbilaskevõime
(mln m³/päevas /
GWh/päevas)
gaasi rõhk
ühenduspunktis
(bar)
Karksi GMJ - 40-42
Värska GMJ – 40-42
Narva – 28-30
BC – 68-70 bar

Narva ühendus

3 / 31.5

1.2 / 12.6

0.8 / 8.4

3 / 31.5

Värska GMJ

4 / 42.0

3.4 / 35.7

2.2 / 23.1

4 / 42.0

Karksi GMJ

7 / 73.5

6.0 / 63.0

4.0 / 42.0

10 / 105

Ühenduspunkt

BC, Soome
Kokku
N-1 (%)
valemi järgi

7.7/81.2
14 / 147.0

10.6 / 111.3

7.0 / 73.5

24,7 / 259.7

104.4

68.7

44.8

219.4

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

rõhkudel

Läbilaskevõime tavatingimustel on arvutuslik torustike läbilaskevõime tavapärastel rõhkudel
sisendpunktides.
Minimaalne läbilaskevõime on
sisendrõhkudel sisendpunktides.

arvutuslik

torustike

läbilaskevõime

erakordselt

madalatel

Ülaltoodud tabelist on näha, et arvutades N-1 kriteeriumit eri tingimustel, võib hinnang
varustuskindlusele olla drastiliselt erinev. Lähtudes tehnilisest läbilaskevõimest oli varustuskindlus
tagatud ka 2019.a. alul, ent gaasiülekandevõrk talitleb pigem optimaalsetel väiksematel töörõhkudel
(avariiolukorras on tõenäolised ka minimaalsed rõhud), mille puhul ei kaetud N-1 olukorras
arvestuslikku tarbimise tippu (kaitstud tarbijate gaasivarustus on siiski tagatud). Alates 2020.a.
kasutusele võetava Balticconnectoriga on N-1 kriteerium täiesti tagatud.
Alates 2016.a. sügisest on Gazpromi tarne ettenähtud põhiliselt Värska sisendpunkti kaudu ja vaid
erandolukorras ka Läti TSO vahendusel Karksi sisendpunktist. Ülejäänud turuosalised impordivad gaasi
vastavalt varustusskeemile Karksi ja ka Värska ühenduspunkti kaudu teistelt tarnijatelt.
Narva ühendus pole alates 2019.a. kasutatav Gazpromi poolt teostatava renoveerimise tõttu. Gazprom
on kinnitanud küll Narva ühenduspunkti vajadust nii Vene kui ka Eesti tarbijate varustuskindluse
tagamiseks eri- ja avariiolukordades. Ühenduse sihipäraseks kasutamiseks ja tarnekindluse tagamiseks
aga on vajalik teostada rekonstrueerimistöid piiril ja Venemaa ülekandevõrgus.
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2020.a. lisanduva uue piiriülese ühenduspunktiga Soome ülekandevõrguga - Balticconnectori (BC)
valmimisega paraneb oluliselt Eesti varustuskindlus ja ka N-1 kriteeriumile vastavus on tagatud.

4.3 Varustuskindlus 2020-2029
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 (tänaseks teostatud) koos Tallinn-Vireši torustiku
renoveerimisega suurendab Karksi GMJ läbilaskevõimet 105 GWh-ni/päevas. 2020 aasta alguseks
valminud Balticconnectori merealune torustik ja Kiili-Paldiski maismaa torustik annavad Eestile uue
ühenduspunkti Soomega, mille võimsus on 81,2 GWh/päevas. Joonis 18 annab ülevaate
varustuskindlusest aastani 2029.

Varustuskindluse hinnang aastani 2029
N-1 [%]
200,0
180,0
160,0
140,0
Balticconnectori projekti ja
Eesti-Läti ühenduse
tugevdamise projekti
valmimine

120,0

N-1 [%] 100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Joonis 18 Varustuskindluse hinnang aastani 2029
Hinnang varustuskindlusele 2020-2029
Balticconnectori rajamine ja Karksi GMJ rekonstrueerimisprojekt viib N-1 kriteeriumi üle 100% 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
Elering AS on läbi viinud siseauditi gaasivarustuskindluse tagamise ja talituspidevuse korraldamise
osas. Süsteemihalduri koostatud riskianalüüsis on gaasivarustust puudutavaid riske täiendavalt
määratletud ja hinnatud elutähtsa teenuse toimepidevuse riskikategooria all. Riskikaartidel on
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väljatoodud gaasivarustust puudutavad erinevad riskid, kokkulepitud ennetavad ja maandavad
järeltegevused ning määratud vastutajad tegevuste rakendamise eest. Ohtude realiseerumise
põhjuseid on kirjeldatud ja analüüsitud lähtudes statistikast, uuringutest ja eksperthinnangutest.
Tuvastanud on põhilised elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise (ehk Eesti gaasisüsteemi
toimimise tagamise) seisukohalt olulised riskid ja töötatud välja ennetavad meetmed.
Piiriüleste gaasitarnete vähenemine alla minimaalselt vajalikku taset või katkemine
Potentsiaalsed riski käivitavad sündmused on piiriüleste gaasitarnete katkestamine või vähendamine
Eestisse või Balti riikidesse üldiselt. Samuti võivad nimetatud riski käivitada avariidest põhjustatud
eriolukorrad Venemaa või Läti ülekandetorustikul, millega kaasneb gaasivarustuse ulatuslik katkestus
(üle 72 tunni) või eestisisese gaasinõudluse hüppeline kasv talvisel külmaperioodil (temperatuuridel
alla -20°C). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 2017/1938 kuulub Eesti
idapoolsete gaasitarnete piirkondlikesse riskirühmadesse, mida arvestatakse ennetavas tegevuskavas
ja hädaolukorra lahendamise kavas.
Riski realiseerumine tähendab praktikas seda, et rõhk Eesti gaasi ülekandevõrgu sisendpunktides
(Värska, Karksi, Narva ja Paldiski) langeb alla minimaalselt vajaliku taseme, mille tõttu rõhud Eesti
ülekandevõrgu olulistes punktides võivad langeda või langevad alla minimaalselt vajaliku 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 ja võtta kasutusele kaitstud tarbijate gaasivaru.
Riski maandamiseks on süsteemihalduril sõlmitud koostöökokkulepped naabersüsteemihalduritega
tegutsemiseks avariiolukordades. On tagatud kaitstud tarbijate varu olemasolu piisavas mahus ning
välja töötatud meetmed gaasitarbimise piiramiseks ning kaitstud tarbijate varu kasutuselevõtmiseks.
Kuna Eesti gaasisüsteem on ühendatud Läti, Venemaa ja Soome gaasisüsteemidega, siis on elutähtsa
teenuse toimepidevuse tagamiseks oluline ka gaasisüsteemi operatiivse planeerimise ja
juhtimisealane koostöö eelpool nimetatud gaasisüsteemide süsteemihalduritega. Selle tegevuse
korraldamiseks on eelpool nimetatud riikide süsteemihalduritega sõlmitud vastavad lepingud.
Eestisisese gaasivarustuse katkemine
Potentsiaalsed riski käivitavad sündmused on avariid gaasimõõtejaamades, ülekandevõrgus ja
gaasijaotusjaamades. Samuti füüsiline ülekoormus pikaajalise erakordselt külma ilma tõttu.
Risk võib realiseeruda:
-

mitmesuguste väliste sündmuste nagu loodusõnnetuste, torustiku füüsilise ülekoormuse,
terrorismi, vandalismi jms. tagajärjel
mitmesuguste gaasivõrgust lähtuvate sündmuste nagu torustiku korrosioonikahjustustest
tekkinud vigastused, ühenduste ja seadmete leke, maa-aluse gaasitoru purunemine
tulekahju ja/või plahvatuse tagajärjel gaasijaotusjaamades või gaasimõõtejaamades
gaasisüsteemi sisestatava gaasi kvaliteedi mittevastavusel kvaliteeditingimustele
inimtegevusest tulenevate ohtude tõttu, alates inimlikust eksimusest kuni ründeni
gaasisüsteemi tehnilise juhtimissüsteemi SCADA mittetoimimise ja andmeside häirete korral
küberturvalisusega seotud ohtude realiseerumisel kompressorjaamade, mõõtejaamade või
juhtimissüsteemi SCADA süsteemis

Riski maandamiseks on süsteemihalduril sõlmitud lepingupartneritega avariide kõrvaldamise
koostegevuse lepingud ning viiakse läbi regulaarseid avariitreeninguid, on koostatud eriolukorras
tegutsemise kava, Eesti gaasisüsteemi avariitalituse juhtimise juhend ning on kasutusel meetmed
oluliste objektide toimimise tagamiseks ka mitte tavapärases olukorras. SCADA süsteemid ja
sidelahendused on dubleeritud.
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Gaasivarustuskindluse seotus elektrivarustuskindlusega
Gaasi- ja elektrisüsteemid on omavahel tihedalt seotud. Sellest tulenevalt mõjutab ühe süsteemi
varustuskindlus ka teise süsteemi varustuskindlust. Ka toimub nende juhtimine ühtsest SCADA
süsteemist. 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 ka gaasijaotusjaamade ja gaasimõõtejaamade
elektrivarustus. Samas on elektrivarustuse katkemisest tingitud riskid maandatud elektrisüsteemist
sõltumatute 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 UPS-ga. Liinikraanisõlmedes on SCADA põhise
andmeedastuse katkematus tagatud akudega reserveeritud elektritoitega. Kui kaugjuhitav
liinikraanisõlm asub generaatoriga reserveeritud jaama vahetus läheduses, on ka kaugjuhtimisel
kasutatud reserveeritud elektrivarustust. Reeglina elektritoite kadumine ei tingi gaasivarustuse
häireid, küll aga võib põhjustada liinikraanisõlmede juhtimise häiringuid. Gaasisüsteemi lisanduvate
Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade elektrivarustus rajatakse keskpingel ja nende üheaegse
elektrikatkestuse risk on väike.

4.5 Kaitstud tarbijad
Kaitstud tarbija definitsioon
Vastavalt Maagasiseaduse § 261 Varustuskindluse miinimumnõuded, punktile (2) on kaitstud tarbija,
kelle suhtes rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1938 artiklis 6
sätestatud varustuskindluse normi: 1) kodutarbija, kelle tarbijapaigaldis on ühendatud jaotusvõrguga
ja 2) eluruumide kütteks soojust tootev ettevõtja, kellel ei ole võimalik kasutada kütusena muud
kütust kui gaas.
Kaitstud tarbijate varu
Vastavalt Maagasiseaduse § 264 Gaasivaru, moodustab ja haldab Elering
gaasivaru koguses, mis tagab Eesti kaitstud tarbijate gaasitarned Euroopa
määruse (EL) nr 2017/1938 artikli 6 punktis 1 nimetatud juhtudel. Varu
põhjendatud kulud kannab võrguteenuse kasutaja võrguteenuse hinna
korraldatakse viisil, mis tagab tarnehäire korral varu kättesaadavuse.

AS, kui süsteemihaldur
Parlamendi ja Nõukogu
haldamisega kaasnevad
kaudu. Varu hoidmist

Kaitstud tarbijate varu suuruse kohta talvisel perioodil on Elering AS viinud läbi korduva analüüsi
vajaliku gaasivaru suuruse hindamiseks kasutades lisaks ka Elering AS hallatava AVP andmeid ja
määranud kindlaks kaitstud tarbijate arvu ning neile vajaliku gaasitarnete mahu. Kaitstud tarbijate
varu kogus on määratud kindlaks igaks kuuks eraldi. Talveperioodil on maksimaalselt vajalik kaitstud
tarbijate varu kogus 129.2 GWh/kuus (12.3 milj.m3/kuus), sellest 105 GWh/kuus (10.0 milj.m3/kuus)
tagatakse optsioonilepingutega ja ülejäänu 24.2 GWh/kuus (2.3 milj.m3/kuus) hoitakse Elering AS-le
kuuluva mahuvarugaasi hulgas. Kaitstud tarbijate gaasivaru tagamiseks on Elering AS korraldanud
riigihankeid ja sõlminud hanke võitnutega maagaasi varu hoiustamise, tagamise ja müügi
optsioonilepinguid. Maagaasi varude aktiveerimine toimub kütteperioodil, mis on 1. oktoober – 30.
aprill, hiljemalt 24 tunni jooksul ja ülejäänud perioodil, 1. mai – 30. september, hiljemalt 1 nädala
jooksul. Kaitstud tarbijate varu on olnud tagatud määratud mahus. Kaitstud tarbijate varu võib
hoiustada ka Euroopa liikmesriigis. Seega on võimalik kasutada osaliselt mahuvarugaasi hulgas olevat
gaasi ja põhiliselt Läti süsteemihalduri Inčukalnsi maagaasihoidlas (MGH) olevat gaasivaru. Samuti on
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võimalik kasutada Leedus asuva LNG terminali varu. Mahuvarugaasi hulgas olev gaas on vajalik
optsioonilepinguga tagatud koguste aktiveerimiseks kuluval ajal gaasivarustuse tagamiseks kaitstud
tarbijatele. Võimalike gaasitarnete mitmekesisus vähendab otsest sõltuvust konkreetsest gaasi
allikast. Kaitstud tarbijate gaasivaru 2019.a. oli tagatud mitme lepinguga. Alates aprillist sõlmiti
leping uuel korraldatud riigihankel võitnud lepingupartneriga. Tagatava gaasikoguse kohta on esitatud
aruanded vastavalt lepingutingimustele. Antud lepingud on seotud ärisaladusega ja info ei kuulu
avalikustamisele. 2020.a. esimeses kvartalis korraldatakse uus riigihange järgmise perioodi
tagamiseks.
Kaitstud tarbijate varu kasutamine
Varu kasutatakse tarnehäire korral kaitstud tarbija varustuskindluse tagamiseks. Varustuskindluse
tagamisel pärast Maagaasiseaduse § 262 lõikes 3 nimetatud gaasinõudluse vähendamise meetme
kasutuselevõtmist analüüsib süsteemihaldur kaitstud tarbijate varustuskindlust ja vajadusel võtab
varu kasutusele teavitades sellest Konkurentsiametit ja avaldades otsuse oma veebilehel selle
vastuvõtmise päeval.
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5 Gaasiturg



1. jaanuarist 2020 alustab tegevust Eesti-Läti ühine bilansitsoon, lihtsustades turuosaliste
tegutsemist regioonis ning suurendades konkurentsi gaasiturul.
1. jaanuarist 2020 alustab samuti tegevust Soome-Eesti-Läti ühine turupiirkond, kus
gaasitariifid on harmoniseeritud ning tegutseb ühine gaasibörs GET Baltic.

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 (entryexit) tsooni loomine aastaks 2020. Kokkuleppe deklaratsioon allkirjastati kolme Balti riigi
gaasivaldkonna eest vastutava ministri poolt 9. detsembril 2016.
Kontseptsiooniliselt lepiti kokku ühendada Balti-Soome gaasiturud ühiseks bilansitsooniks, kus
kaubeldakse ühises keskses virtuaalses kauplemispunktis, läbi mille võrdsustub tsoonis gaasi hulgihind.
Selline korraldus tähendab, et gaas saab liikuda vabalt tsooni sees ilma lisatasudeta või võimsuse
broneerimise ja nomineerimise nõudeta tsooni sisse jäävatel kahe riigi vahelistel piiridel. Ühise turu
eesmärk on suurendada võrgukasutajate kauplemisvõimalusi, konkurentsi ja varustuskindlust
regioonis.
Süsteemihaldurite poolt veetava koondtöörühma poolt valmisid 2018. aasta sügiseks ühised
võrgureeglid, mis sisaldavad virtuaalse kauplemiskeskuse ligipääsureegleid ja võrgule ligipääsu
reegleid, ning koostöös välise konsultandiga ka ühiseid bilansireegleid. Kui ühise virtuaalse
kauplemispunti loomisel saab oluline roll olema regionaalsel gaasibörsil kui kesksel
kauplemisplatvormil, siis süsteemi koordineeritud bilansihalduse teostamine saab vähemalt esimeses
faasis toimuma süsteemihaldurite koostööna läbi ühise IT platvormi.
2018. aastal teostati regulaatorite töörühma poolt uuring analüüsimaks erinevaid Euroopa Komisjoni
tariifi võrgueeskirjas välja toodud tariifistruktuuri mudeleid ja nende sobivust Balti-Soome ühisele
sisend-väljund tsoonile. Vastav raport koostati konsultatsiooniettevõtte Baringa poolt ja see valmis
sügisel 2018. Uuringus analüüsiti kolme erinevat lähtehinna mudelit, mille põhjal uuring annab
soovituse Balti-Soome piirkonnas rakendada postage stamp lähtehinna meetodit. Uuringus leiti lisaks,
et sisend-väljund tariifi metoodikad ei pea olema täielikult harmoniseeritud ja jäävad iga riigi
regulaatori kohalikku otsustuspädevusse. Uuring soovitab kasutada igas riigis eraldi postage stamp
metoodikat ning seejärel võrdsustada sisendtariifid regiooni sisendpunktides.
12. veebruaril 2019 sõlmisid Eesti, Soome ja Läti süsteemihaldurid tariifimetoodikaga kaasneva
süsteemihaldurite vahelise kompensatsioonimehhanismi (inter TSO compensation - ITC) lepingu.
Kompensatsioonimehhanismi ettepaneku ühine väljatöötamine tõi regioonis esile mitmed
eriarvamused kulude kompenseerimise põhimõtete osas, mille tulemusena liitusid ITC lepinguga Eesti,
Läti ja Soome ning ei liitunud Leedu.
1. jaanuarist 2020 alustab tegevust Eesti-Läti ühine bilansitsoon, millega eesmärkide järgi teises
etapis aastast 2022 liituvad ka Soome ja Leedu. Ühine Eesti-Läti bilansitsoon tähendab, et Eesti ja
Läti tsoonis toimub ühine bilansihaldus ning turuosalisel on võimalik gaasiturul tegutseda suheldes
ainult ühega kahest süsteemihaldurist – Eleringiga või Conexus Baltic Grid-iga. Samal ajal alustab
tegevust Soome-Eesti-Läti ühine turupiirkond. See tähendab, et antud regioonis on gaasitariifid
harmoniseeritud ning gaasiga saab kaubelda samal gaasibörsil. Gaasi ülekandetasud on regiooni
sisenemisel samad (ca 0,39 €/MWh) ja gaasi liikumisel kolme riigi vahel ülekandetasud ei rakendu.
Sisuliselt on gaasibörsil GET Baltic tehinguid tehes Soome-Eesti-Läti piirkonnas gaasi hind sama.
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Soome siseriikliku gaasituru avamine on seatud samuti 1. jaanuariks 2020 koos Balticconnectori
valmimisega rakendades esimeses faasis siseriiklikud reeglid ning tehes järjepidevat koostööd
ülejäänud süsteemihalduritega ühise tsooniga liitumise eesmärki silmas pidades.
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