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Sissejuhatus 
 

Käesolev dokument sisaldab ennetavat tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate riskide 

vähendamiseks Eestis (1. peatükk) ja gaasi tarnehäirega toimetuleku kava (2. peatükk).  

 

Nimetatud kavad lähtuvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 994/2010 

(edaspidi „määrus 994/2010“) nõuetest, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise 

meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ (ELT L 295, 

12.11.2010, lk 1–22). Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon on kavad oma 29. mai 2013 kirjaga 

nr 1-7/181-4 kooskõlastanud. 

 

Käesolevas dokumendis kasutatakse kavade nimetustes edaspidi selguse mõttes määruse 

994/2010 kohast terminoloogiat. Ennetav tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate 

riskide vähendamiseks on määruse 994/210 mõistes „Ennetav tegevuskava“ ja tarnehäiretega 

toimetuleku kava „Gaasitarne hädaolukorra lahendamise kava“.  

Määrus 994/2010 sätestab kõigile EL liikmesriikidele ühtsed gaasi varustuskindluse 

miinimumnõuded, mis riigi ja piirkonna eripära arvesse võttes peavad soodustama vajaliku 

infrastruktuuri ehitamist ja parandama tarnehäirele reageerimise valmisolekut. Vajaduse ja 

võimaluse korral näeb määrus 994/2010 ette piirkondlike ühiskavade koostamist, et 

gaasiettevõtjad ja tarbijad saaksid tarnehäire korral võimalikult kaua toetuda turumeetmetele.  

Üldised õiguslikud alused hädaolukordadeks valmistumiseks, nende lahendamiseks ja 

elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks tulenevad hädaolukorra seadusest. Seejuures 

on gaasivarustuse toimimine üheks elutähtsaks teenuseks. Elutähtsa teenuse osutajad 

koostavad hädaolukorra seaduse alusel gaasivarustuse toimimise tagamiseks teenuse 

riskianalüüsi ja toimepidevuse plaani. Antud dokument käsitleb gaasivarustuse toimimise 

tagamist riiklikul tasemel ehk kõikide teenuseosutajate üleselt, seega antud dokument 

täiendab hädaolukorra seaduse raamistikku üleeuroopaliste ühtsete nõuetega gaasivarustuse 

toimimise tagamiseks ega ole üldiste hädaolukordade ennetamise ja lahendamise 

põhimõtetega vastuolus.  

Käesolevas dokumendis esitatud ennetava tegevuskava ja gaasitarne hädaolukorra 

lahendamise kava eesmärk on määrata kindlaks meetmed, mis tagavad määruses 994/2010 

sätestatud infrastruktuuri- ja varustuskindluse normide täitmise ning on seotud nõudluse 

reguleerimise, gaasitarnete ja –tarneteede mitmekesistamisega, et kindlustada Eesti tarbijate 

gaasiga varustamine raskete ilmastikutingimuste ja võimaliku tarnehäire korral. Kavad on 

koostatud eelneva riskihindamise tulemuse põhjal, arvestades määruses 994/2010 sätestatud 

ühtseid varustuskindluse nõudeid ja tarnehäire kriisitasemeid.  

Ennetava tegevuskava ja gaasitarne hädaolukorra lahendamise kava koostamisel on käsitletud 

2011. aasta jaanuaris Euroopa Komisjonile esitatud Eesti gaasivarustuse riskianalüüsi ja 2012. 

aasta septembris heaks kiidetud Balti riikide ühise gaasivarustuse riskianalüüsi tulemusi. 

Kuna võrreldes eelnevate riskianalüüside tulemustega on alates 2012. aasta sügisest Eesti 

gaasivõrgu maksimaalne tehniline võimsus suurenenud, on käesolevate kavade koostamisel 

lähtutud muutunud olukorrast. Eesti gaasivõrgu maksimaalse tehniline võimsus on paranenud 

Venemaa loodeosas Narva–Peterburgi gaasitorustikus tehtud rekonstrueerimistööde tõttu, mis 

võimaldab alates 2012. aasta sügisest saada Narva ühenduse kaudu Venemaalt vajadusel kuni 

3,0 miljonit m
3
 gaasi päevas, mistõttu praeguses olukorras täidab Eesti infrastruktuurinormi.  
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Tulenevalt maagaasiseaduse (edaspidi „MGS“) § 37 lõike 3 punktist 22 täidab määruse 

994/2010 artiklis 3 pädevale asutusele pandud kohustusi Konkurentsiamet, kes tagab 

määruses 994/2010 ette nähtud meetmete rakendamise ja kava väljatöötamise.  

Vastavalt MGS § 26
3
 lõikes 1 sätestatule esitab Konkurentsiamet määruse 994/2010 kohase 

ennetava tegevuskava ning gaasitarne hädaolukorra lahendamise kava Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumile. MGS § 26
3
 lõike 2 kohaselt kinnitab Majandus- ja 

Kommunikatsiooniminister käskkirjaga nimetatud kavad ning selleks, et tagada eelnimetatud 

kavade kooskõla hädaolukorra seaduse alusel koostatud kavadega, kooskõlastatakse need 

enne ministri poolt kinnitamist Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoniga.  

Kinnitatud kavad avaldab Konkurentsiamet oma veebilehel ning teavitab kavadest Euroopa 

Komisjoni. 

 

Määruse 994/2010 artikli 4 lõikes 2 ette nähtud pädevate asutuste konsultatsioonid 

naaberriikidega enne ajakohastatud kava vastuvõtmist on läbi viidud Läti ja Leedu pädevate 

asutustega Balti riikide gaasi varustuskindluse regionaalse töögrupi raames ühise riskianalüüsi 

koostamise käigus. Samuti on kavade koostamisel konsulteerutud gaasiettevõtjatega. 

 

Määrus 994/2010 sätestab, et riiklikke ja piirkondlikke ühiseid ennetavaid tegevuskavasid ja 

gaasitarne hädaolukorra lahendamise kavasid ajakohastatakse iga kahe aasta möödudes alates 

käesolevate kavade kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui seda tuleb muutunud asjaolusid 

arvestades teha tihedamini. Samuti kajastatakse nendes kavades ajakohastatud riskihindamist.  
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I. Ennetav tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate riskide 

vähendamiseks 

 

Ennetav tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate riskide vähendamiseks (edaspidi 

ennetav tegevuskava) määrab kindlaks riskihindamisel väljaselgitatud varustuskindlust 

mõjutavate riskide ennetamiseks või leevendamiseks kasutatavad meetmed, et tagada Eesti 

tarbijate gaasiga varustamine raskete ilmastikutingimuste ja võimaliku tarnehäire korral. 

 

Määruse 994/2010 artikkel 5 lõike 1 kohaselt sisaldab ennetav tegevuskava:  

 

1. riskihindamise tulemusi;  

 

2. meetmeid, mahtusid, võimsusi ja tähtaegu, mis on vajalikud artiklites 6 

(infrastruktuurinorm) ja 8 (varustuskindluse norm) sätestatud infrastruktuuri- ja 

varustuskindluse normide täitmiseks, sh vajaduse korral ulatust, millisel määral 

suudetakse nõudlusega seotud meetmetega piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada 

tarnehäiret, nagu on osutatud artikli 6 lõikes 2, üksiku suurima ühist huvi pakkuva 

gaasiinfrastruktuuri kindlaksmääramine artikli 6 lõike 3 kohaldamise korral ja mis 

tahes suurema varustuskindluse norm artikli 8 lõike 2 kohaselt;  

 

3. maagaasiettevõtjatele ja teistele asjakohastele organitele pandud kohustusi, sh 

kohustusi gaasisüsteemi ohutuks käitamiseks;  

 

4. muid ennetavaid meetmeid väljaselgitatud riskide kõrvaldamiseks, et säilitada 

gaasivarustus kõikidele tarbijatele võimalikult suures ulatuses;  

 

5. mehhanisme, mida kasutatakse vajaduse korral teiste liikmesriikidega koostööks 

artikli 4 lõikes 3 osutatud ühiste ennetavate tegevuskavade ja ühiste gaasitarne 

hädaolukorra lahendamise kavade ettevalmistamisel;  

 

6. teavet, mis käsitleb olemasolevaid ja tulevikus vajaminevaid ühendusi, sh selliseid 

ühendusi, mis võimaldavad juurdepääsu liidu gaasivõrgule, piiriüleseid voogusid, 

piiriülest gaasihoidlatele juurdepääsu ning gaasi mõlemasuunalise edastamise 

tegelikku võimsust (edaspidi „kahesuunaliste voogude läbilaske võimsus”), eelkõige 

gaasitarne hädaolukorras;  

 

7. teavet kõikide gaasivarustuse kindlusega seotud avalike teenuste osutamise 

asjakohaste kohustuste kohta. 

 

 

1.1. Riskihindamise tulemused  
 

1.1.1. Eesti gaasivarustuse kindluse riskihindamise tulemused 
 

Tehniliselt on Eesti gaasitarned sõltuvuses gaasi ülekanderõhust riigipiiril.  

Väljaspool Eesti gaasisüsteemi toimunud tarnehäire tagajärg on madal rõhk Läti või Venemaa 

gaasi ülekandevõrgus, mille tulemusena sisendrõhud langevad alla piiri, mis tagaks Eestile 

vajaliku koguse lähtuvalt sõlmitud tarnelepingutest. 
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Eesti gaasivarustuse kindluse riskihindamisel analüüsiti erinevaid stsenaariume võimalike 

tarnehäirete korral ülekandetorustikes ning kokkuvõttes toodi varustuskindluse tagamise 

võimalused. 

Tarnehäired väljaspool Eesti gaasisüsteemi: 

1.1.1.1. Gaasivarustuse katkemine ülekandetorustikul Izborsk–Värska GMJ –Tartu–

Rakvere  

Gaasivarustuse katkemine ei põhjusta Eesti gaasitarbijatele varustuskindluse häireid, 

kuna Vireši–Tallinn ülekandetorustik tagab Eesti gaasivarustamise. Olukord lahendatakse 

koostöös Läti süsteemihalduriga. 

 

1.1.1.2. Gaasivarustuse katkemine ülekandetorustikul Inčukalns–Vireši –Karksi GMJ-–

Tallinn  

Gaasivarustuse katkemine põhjustab Eesti gaasitarbijatele varustuskindluse häireid. 

Värska kaudu saab varustada Eestit ööpäevase kogusega, mis sõltub sisendrõhust Värska 

mõõtejaamas. Olukorra lahendamine toimub koostöös Venemaa süsteemihalduriga 

täiendavate tarnete tagamiseks Narva ühenduse kaudu. 

 

1.1.1.3. Üheaegne gaasivarustuse katkemine ülekandetorustikel Izborsk- Värska GMJ –

Tartu–Rakvere ja Inčukalns– Vireši -Karksi GMJ-–Tallinn  

Sellise ulatusega gaasivarustuse katkemine tekitab gaasisüsteemis gaasitarne 

hädaolukorra, kuid tegelikkuses on sellise olukorra esinemise võimalus vähetõenäoline. 

Olukorra leevendamiseks on vajalik võtta kasutusele gaasikasutuse piiramist lubavad 

meetmed ning koostöös Venemaa süsteemihalduriga täiendavate tarnete tagamiseks 

Narva ühenduse kaudu. 

Eesti gaasisüsteemis ei ole seni sellise ulatusega tarnehäireid ning nendest põhjustatud 

gaasitarne hädaolukordi esinenud. 

 

1.1.1.4. Gaasivarustuse katkemine ülekandetorustikul Tallinn – Rakvere – Jõhvi – Narva  

Sellise ulatusega gaasivarustuse katkemine võib tekitada varustuskindluse lokaalse häire. 

 

Infrastruktuurinormi N-1  

 

Määrus nr 994/2010 artikkel 6 punkt 1 sätestab gaasi infrastruktuuri normi N-1 kriteeriumi, 

mille kohaselt hiljemalt 3. detsembriks 2014 peab iga riigi gaasi infrastruktuuri toimepidevus 

olema tagatud ka juhul, kui juhtub häire gaasi infrastruktuuri suurima elemendi tööst 

väljalangemisel 20 viimase aasta suurima gaasinõudluse maksimaalkoormuse režiimis.  
N-1 kriteeriumina käsitletakse olukorra hinnangut, kui üks suurim ühendus gaasi tarnimiseks 

katkeb. Kui katkemise korral on võimalik tarned ümber korraldada nii, et varustuses häireid ei 

teki, on N-1 kriteerium täidetud. N-1 kriteerium loetakse täidetuks, kui tulemus on vähemalt 

100%. 

2011. aasta jaanuaris Euroopa Komisjonile esitatud Eesti gaasivarustuse riskianalüüsi ja 2012. 

aasta septembris allkirjastatud Balti riikide ühise riskianalüüsi dokumendi kohaselt ei täitnud 

Eesti infrastruktuurinormi. Sel ajal ei saanud arvestada Narva ühendust Venemaaga, kuna see 

võeti kasutusse vaid erandjuhul. Eesti infrastruktuurinorm oli 59,7% , mis arvutati vastavalt 

määruse Lisas I esitatud valemile järgmiselt: 
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, 

 

kus 

EPm – importtorustiku (ühenduste) tehniline läbilaskevõime: Karksi ühendus Lätiga 7 mln 

m
3
/ päevas + Värska ühendus Venemaaga 4 Mm

3
/ päevas. Kokku oli Eesti ülekandevõrgu 

läbilaskevõime (sisenev võimsus) on kuni 11,0 mln m
3
/päevas; 

Pm – gaasi toodangu tehniline maht: 0 mln m
3
/päevas; 

Sm – gaasihoidlast maksimaalne väljastamismaht. Kuna gaasihoidla asub väljaspool Eesti 

territooriumi ja limiteerivaks saab ühendustorustike võimsus, siis N-1 kriteeriumi puhul Läti 

mahutist meie gaasi või meile reserveeritud gaasi ei saa arvestada: 0 mln m
3
/päev; 

LNGm – veeldatud maagaasi terminali tehniline väljastamismaht: 0 mln m
3
/päevas; 

Im – gaasivõrgu suurima lüli (ühenduse) tehniline võimsus: Karksi ühendus Lätiga 7 mln 

m
3
/päevs; 

Dmax – maagaasi maksimaalne tarbimine viimasel 20 aastal: 6,7 mln m
3
/päev (19.01.2006.a). 

 

 

1.1.2. Eesti, Läti ja Leedu ühise gaasivarustuse kindluse riskianalüüsi tulemused  
 

Määrus 994/2010 lubab riikliku infrastruktuurinormi N-1 kriteeriumi asendada piirkondliku 

N-1 kriteeriumiga juhul, kui ühist huvi pakkuv üksik suurim gaasiinfrastruktuur on ühise 

riskihindamise kohaselt suure tähtsusega kõigi asjaomaste liikmesriikide gaasitarnete jaoks. 

Kuna Eesti ja Läti sõltuvad täielikult ning Leedu erandjuhtudel osaliselt ühise suure 

infrastruktuuri Inčukalns gaasihoidla tööst, koostati ühine gaasivarustuse kindluse 

riskihindamise analüüs, mis valmis 2012. aasta septembris (vt. 

http://www.konkurentsiamet.ee/?id=23348) ja mille peamine järeldus oli, et Balti riigid 

ühiselt täidavad määruse 994/2010 kohase infrastruktuurinormi. 

 

Balti riikide ühine N-1 kriteerium 129,7 % leiti vastavalt määruse Lisas I esitatud valemile 

järgmiselt:  

 

 
 

kus 

EPm – ühenduste tehniline läbilaskevõime Venemaalt: Eesti 4 Mm
3
 /päev + Läti 20 Mm

3
 

/päev + Leedu 31 Mm
3
 /päev kokku on 55 mln m

3
/päev; 

Pm – gaasi toodangu tehniline maht: 0 mln m
3
/päev; 

Sm – gaasihoidlast maksimaalne väljastamismaht: Läti Inčukalns gaasihoidla 

väljastamisvõimsus on 24 mln m
3
 /päev; 

LNGm – veeldatud maagaasi terminali tehniline väljastamismaht: 0 mln m
3
/päev; 

Im – gaasivõrgu suurima lüli (ühenduse) tehniline võimsus: torujuhe Minsk – Vilnius võimsus 

on 31 mln m
3
/päev; 

Dmax – maagaasi maksimaalne tarbimine viimase 20 aastal: Eesti 6,7 Mm
3
 /päev + Läti 12 

Mm
3
 /päev + Leedu 18 Mm

3
 /päev kokku on 36,7 mln m

3
/päevas. 

 

 

 

 

http://www.konkurentsiamet.ee/?id=23348
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Balti riikide ühise riskihindamise tulemusena toodi välja 4 kõige olulisemat riskistsenaariumi: 

 

1. gaasivarustuse katkemine Inčukalnsi gaasihoidlast; 

2. gaasivarustuse katkemine Kotlovka ühendusel (Leedu-Valgevene ühendus); 

3. gaasivarustuse katkemine Kotlovka ühendusel (Leedu-Valgevene ühendus) ja Izborsk 

ühendusel (Vene-Eesti ja Vene-Läti ühendused); 

4. gaasivarustuse katkemine Inčukalnsi gaasihoidlast ja Kotlovka või Izborsk ühendusel. 

 

Nimetatud riskistsenaariumitest mõjutavad Eesti gaasivarustust stsenaariumid 1 ja 4, mis on 

seotud võimaliku gaasivarustuse häiretega juhul, kui Karksi ühenduse kaudu ei ole võimalik 

gaasi tarnida. Seda riski on võimalik vähendada üksnes täiendavate gaasitarnetega 

olemasolevate Värska ja Narva ühenduste kaudu või uute tarnekanalite lisandumisega 

Eestisse või Läänemere piirkonda. Väljaselgitatud riskide leevendamise meetmeid käsitleb 

täpsemalt punkt 1.4.1. 

 

1.1.2.1. Gaasi tarbimine  

 

Viimastel aastatel on Eestis toimunud gaasitarbimise oluline langus (2006. aastal 1009 mln 

m
3
, 2010. aastal 701 mln m

3
, 2011. aastal 632 mln m

3
). Eeskätt on see seotud maagaasi hinna 

kasvutrendiga, mis on kaasa toonud tööstusettevõtete töömahtude vähenemise, mõnede 

ettevõtete tegevuse lõpetamise ja kütteks maagaasi kasutavate soojuse tootjate ülemineku 

kohalikele taastuvatele kütustele.  

Tänu külmale talvele on 2011. aasta tarbimine mõnevõrra tõusnud 677 mln m
3 

ning Eesti üks 

suurimaid maagaasitarbijaid Nitrofert AS andis Konkurentsiametile novembris 2012.a (peale 

riskihindamise kinnitamist) teada oma tootmise taastamise kavatsustest. 22.11.2012.a alustas 

AS Nitrofert gaasitarbimist uuesti, mistõttu võib 2013.aastal oodata gaasitarbimise mõningast 

kasvu (prognoositav Nitrofert AS aastatarbimine kuni 180 mln m
3
/aastas).  

 

Gaasitarbimise muutused aastate lõikes on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1 Eesti gaasitarbimine aastate lõikes 

 

Aasta 

Import 

Eesti Gaas 

AS, mln m
3
 

/aasta 

Import 

Nitrofert 

AS, mln m
3
 

/aasta 

Kogu 

tarbimine, 

mln m
3
 

/aasta 

2001 789 76 865 

2002 675 48 724 

2003 732 106 838 

2004 749 213 962 

2005 774 216 991 

2006 794 215 1008 

2007 796 208 1004 

2008 748 215 963 

2009 633 22 655 
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2010 703 0 703 

2011 632 0 632 

2012 658 19 677 

 

Eesti maksimaalne päevane gaasi tarbimine viimase 20 aasta jooksul oli 19.01.2006.aastal 6,7 

mln m
3
. 

Viimase kuue aasta jooksul ei ole tegelik päevane gaasi tarbimine kordagi ületanud 6 mln m
3
 

ja tarbimine üle 5 mln m
3
/päevas on olnud talveperioodi üksikutel päevadel: 

 

 2007-2008. a – 2 ööpäeva, maksimaalne tarbimine 5,1 mln m
3
/päev; 

 2008-2009. a – 0 ööpäeva;  

 2009-2010. a – 4 ööpäeva, maksimaalne tarbimine 5,3 mln m
3
/päev; 

 2010-2011. a – 1 ööpäev, maksimaalne tarbimine 5,2 mln m
3
/päev; 

 2011-2012. a – 5 ööpäeva, maksimaalne tarbimine 5,7 mln m
3
/päev; 

 2012-2013. a – 1 ööpäev, maksimaalne tarbimine 5,4 mln m3/päev. 

 

Võttes arvesse gaasitarbimise vähenemise tendentsi viimastel aastatel ning vähest tõenäosust, 

et maksimaalne gaasitarbimine Eestis lähiaastatel kordub, jõuti Balti riikide ühise 

riskihindamise koostamisel järeldusele, et Eesti puhul on riskide hindamisel mõistlik lähtuda 

maksimaalsest talvisest tarbimisest 6 mln m
3
/päev. 

 

Balti riikide ühise riskihindamise järeldused  

 

 Eesti peab ennetavas tegevuskavas leidma lahendusi infrastruktuurinormi N-1 

täitmiseks; 

 Gaasitarne hädaolukorra lahendamise kavas tuleb leida leevendused 

riskistsenaariumitele, kui toimub gaasivarustuse katkemine Inčukalnsi gaasihoidlast ja 

Kotlovka või Izborsk ühendusel või gaasivarustuse katkemine Inčukalnsi gaasihoidlast 

ja Izborsk-Värska ühendusel. 

 

 

1.2. Infrastruktuurinorm ja varustuskindluse norm  

 

1.2.1. Infrastruktuurinormi täitmine  
 

Määruse 994/2010 artikkel 6 lõige 1 sätestab liikmesriikidele kohutuse võtta kasutusele 

vajalikud meetmed, et hiljemalt 3. detsembriks 2014 oleks üksiku suurima 

gaasiinfrastruktuuri häire korral allesjäänud infrastruktuuri võimsus võimeline rahuldama 

piirkonna gaasi kogunõudluse erandlikult suure gaasinõudlusega päeval, nagu juhtub 

statistiliste andmete kohaselt üks kord iga 20 aasta jooksul. 

 

Euroopa Komisjonile esitatud riskihindamine näitas, et Eesti ei täida infrastruktuuri normi  

(N-1 = 59,3%). Puudu jääb 40,3% ehk 2,7 mln m
3
/päev. Põhjuseks oli asjaolu, et kuni 2012. 

aasta sügiseni ei saanud arvestada Narva ühenduse ülekandevõimsusega. Narva ühenduse 

võimsus on seotud gaasirõhkudega Loode -Venemaal. Narva ühenduses oli varem reeglina 

gaasirõhk 20-22 bar, mis oli tingitud tehniliste probleemidest Narva –Peterburgi vahelises 

gaasitorustikus.  
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Alates 2010. aastast ei ole Narva ühendus kasutuses mitte ainult avarii- või eriolukorras, vaid 

on töös suveperioodil vähemalt 5-6 kuud aastas. 2012. aasta sügisel viis Venemaa lõpule rea 

rekonstrueerimistöid, mistõttu olukord Peterburgi-Narva torustikus on oluliselt paranenud ja 

gaasirõhk süsteemis on tõusnud kuni 29 barini. Vastavalt kirjalikule kinnitusele OOO 

Gazprom Transgaz Sankt-Peterburgiga on võimalik tänase seisuga tarnida Narva ühenduse 

kaudu vajadusel gaasi kuni 3 mln m
3
/päev (tehniline võimsus).  

 

 

 
Joonis 1 Eesti ülekandevõrgu skeem. 

 

Arvestades Eesti ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja kasutamise nõudeid, on tehniline 

võimsus, mida süsteemihaldur saab pakkuda Eesti gaasivõrgu kasutajatele (gaasi 

importijatele) on järgmine:  

 

 Karksi ühenduses Lätiga, Dn
1
 700, MT

2
 55 bar – võimsus 7,0 mln m

3
/ päev,  

 Värska ühenduses Venemaaga, Dn 500, MT 55 bar – võimsus 4,0 mln m
3
/ päev,  

 Narva ühenduses Venemaaga, Dn 400, MT 38 bar - võimsus 3,0 mln m
3
/ päev.  

 

Kokku Eesti ülekandevõrgu läbilaskevõime (sisenev võimsus) on kuni 14,0 mln m
3
 ööpäevas. 

 

Seega leitakse Eesti infrastruktuurinorm N-1 alljärgneva arvutuse alusel: 

 

 
kus 

                                                 
1
  Dn – torustiku läbimõõt millimeetrites; 

2
  MT – maksimaalne töörõhk 
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EPm – importtorustiku (ühenduste) tehniline läbilaskevõime: Karksi ühendus Lätiga 7 mln 

m
3
/ päev + Värska ühendus Venemaaga 4 Mm

3
/ päev + Narva ühendus Venemaaga 3 mln m

3
/ 

päev = 14 mln m
3
/ päev ; 

Pm – gaasi toodangu tehniline maht: 0 mln m
3
/ päev; 

Sm – gaasihoidlast maksimaalne väljastamismaht. Kuna gaasihoidla asub väljaspool Eesti 

territooriumi ja limiteerivaks saab ühendustorustike võimsus, siis N-1 kriteeriumi puhul Läti 

mahutist meie gaasi või meile reserveeritud gaasi ei saa arvestada: 0 mln m
3
/ päev; 

LNGm – veeldatud maagaasi terminali tehniline väljastamismaht: 0 mln m
3
/ päev; 

Im – gaasivõrgu suurima lüli (ühenduse) tehniline võimsus: Karksi ühendus Lätiga 7 mln m
3
/ 

päev; 

Dmax – maagaasi maksimaalne tarbimine viimase 20 aastal: 6,7 mln m
3
/ päev (19.01.2006.a). 

 

Kokkuvõte 

 

Narva–Peterburgi gaasitorustikus tehtud rekonstrueerimistööde tulemusel on riskianalüüsi 

läbiviimise ajaga võrreldes olukord muutunud ning alates 2012. aasta sügisest on Narva 

ühenduse kaudu võimalik aastaringselt saada Venemaalt vajadusel kuni 3,0 miljonit m
3
 gaasi 

päevas. 

Seega on tänases situatsioonis Eesti infrastruktuurinorm 104,5% ja Eesti täidab 

määruse 994/2010 artikkel 6 sätestatud infrastruktuurinormi.  

 

1.2.2.Turupõhised ja mitte-turupõhised meetmed gaasivarustuse kindluse 

tagamiseks  

 
Määruse 994/2010 Lisa II toob näitliku ja mittetäieliku loetelu turupõhistest ja 

mitteturupõhistest gaasivarustuse kindluse tagamise meetmetest, mida võetakse võimalusel 

arvesse ennetava tegevuskava ja gaasitarne hädaolukorra kava koostamisel. 

 

 

1.2.2.1. Turupõhised meetmed gaasivarustuse kindluse tagamiseks 
 

Gaasi pakkumisega seotud meetmed:  

  suurem paindlikkus tootmisel;  

  suurem paindlikkus importimisel;  

  taastuvatest energiaallikatest saadud gaasi gaasivõrgu infrastruktuuri integreerimise 

hõlbustamine;  

  gaasi kaubanduslik hoidmine – hoidlate väljundvõimsus ja hoidlates oleva gaasi 

maht;  

  veeldatud maagaasi terminalide võimsus ja suurim väljundvõimsus;  

  gaasitarnete ja -tarneteede mitmekesistamine;  

  vastassuunavood;  

  ülekandesüsteemi haldurite poolt kooskõlastatud tarnimine;  

  pika- ja lühiajaliste lepingute kasutamine;  

  investeeringud infrastruktuuri, sealhulgas kahesuunaliste voogude läbilaske 

võimsusesse;  

  kokkulepped gaasivarustuse kindluse tagamiseks.  

 

Gaasinõudlusega seotud meetmed: 
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  tarnekatkestusi lubavate lepingute kasutamine;  

  teistele kütuseliikidele ülemineku võimalused, sh alternatiivsete asenduskütuste 

kasutamine tööstuskäitistes ja elektrijaamades;  

  vabatahtlik püsikoormuse jagamine;  

  tõhustamine;  

  taastuvate energiaallikate laiem kasutus. 

 

Gaasi pakkumisega seotud meetmetest on Eesti gaasiturul praeguses olukorras võimalik 

kasutada: 

- vastavalt kehtivale lepingule AS Eesti Gaasi ja OAO Gazprom vahel on võimalik Eestisse 

tarnida kuni 7,0 milj m
3 
maagaasi ööpäevas; 

- gaasi tarneteede mitmekesistamist. Alates 2012 aasta sügisest on võimalik kasutada 

Narva ühendust aastaringselt, mis annab võimaluse täiendavalt tarnida kuni 3 miljonit m
3 

gaasi päevas; 

- kokkuleppeid naaberriikide süsteemihalduritega gaasivoogude ümbersuunamiseks 

gaasivarustuse kindluse tagamiseks; 

- vastavalt MGS muudatusele on loodud võimalus anda gaasivõrku prügilagaasi ja 

biomassist saadud gaasi (biometaani), kui need vastavad gaasi kvaliteedinõuetele ning 

neid saab tehniliselt ja ohutult sisestada gaasivõrku ja selle kaudu edastada.  

 

Gaasinõudlusega seotud meetmetest on praeguses gaasituru olukorras võimalik kasutada: 

-  teistele kütuseliikidele ülemineku võimalust, sh alternatiivsete asenduskütuste 

kasutamist; 

- taastuvate energiaallikate laiem kasutus.  

 

 Maagaasi osatähtsus Eesti kütusebilansis on 9,5% ning gaasi kasutatakse eelkõige tööstuslikul 

otstarbel ja soojuse tootmiseks. Seetõttu sätestab kaugkütteseaduse kehtiv redaktsioon 

reservkütuse nõude soojusettevõtjale, kelle tootmise prognoositav maht aastas ületab 500 000 

MWh võrgupiirkonna kohta, tagada soojuse tootmiseks reservkütuse kasutamise võimaluse, 

mis kindlustaks soojusvarustuse kolme ööpäeva jooksul.  

 Sisuliselt sätestab seadus nõude, et Tallinna kaugküttesüsteemi soojusega varustavad tootjad 

peavad tagama reservkütuse kasutamise võimaluse ning gaasivarustuse häirete korral minema 

üle reservkütusele. Tänase seisuga kuulub sellise tootmismahuga ettevõtete hulka, kes 

paeavad omama kolme päeva ereservkütuse varu, ainult AS Tallinna Küte. 2011 aasta 

andmetel moodustas AS Tallinna Küte gaasi tarbimine talveperioodil ca 22% ööpäeva 

kogutarbimisest.  

Taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine soojuse tootmisel on üks suurimaid viimaste 

aastate gaasitarbimise vähenemise põhjusi. Mitmed varem kütteks maagaasi kasutavad 

soojuse tootjad (Pärnu Fortum, Anne Soojus) on üle läinud kohalikele taastuvatele kütustele, 

AS Eesti Energia Iru Elektrijaam on vähendanud oma gaasitarbimist seoses uue 

prügipõletusploki käikuandmisega 2013.a kevadel. Paraku on taastuvatest energiaallikatest 

soojatootmise loogika selline, et taastuvatest kütustest toodetakse baaskoormust ja 

tipunõudluse rahuldamiseks kasutatakse lisaks gaasikatlaid. Seega külmal talveperioodil 

nende katlamajade gaasitarve kasvab. 

Elektrienergia tootmiseks kasutatava gaasi osakaal on vaid 2,3%. Kuna Eesti on elektrienergia 

eksportija riik, siis on gaasi tarnehäire korral võimalik kogu elektri toomine katta ilma 

maagaasita. 
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1.2.2.2. Mitteturupõhised meetmed gaasivarustuse kindluse tagamiseks 

 

Gaasi pakkumisega seotud meetmed:  

 gaasi strateegilise varu kasutamine;  

 alternatiivkütuste varude kohustuslik kasutus (nt kooskõlas nõukogu 14. septembri 

2009. aasta direktiivi 2009/119/EÜ (millega kohustatakse liikmesriike säilitama 

toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid) ( 1 ) sätetega);  

 muudest allikatest kui gaasist toodetud elektri kohustuslik kasutus;  

 gaasi tootmise kohustuslik suurendamine;  

 hoidlate väljundmahu kohustuslik suurendamine.  

Gaasinõudlusega seotud meetmed:  

 mitmesugused meetmed nõudluse kohustuslikuks vähendamiseks, sealhulgas  

 kohustuslik teistele kütuseliikidele üleminek;  

 tarnekatkestusi lubavate lepingute kohustuslik kasutamine, kui neid ei kasutata täiel 

määral turumeetmete osana;  

 kohustuslik püsikoormuse jagamine. 

 

Juhul kui turupõhiste meetmete kasutamine ei anna piisavat tulemust varustuskindluse 

tagamisel või ilmneb täiendav varustuskindlust ohustav tegur, oht inimeste elule ja tervisele 

või võrgu säilimisele, teavitab süsteemihaldur sellest Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning Konkurentsiametit ja teeb ettepaneku mitteturupõhiste 

meetmete kasutuselevõtuks. Ministeerium analüüsib koostöös Konkurentsiametiga 

süsteemihaldurilt saadud ettepanekut ja teeb vajaduse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku 

alljärgnevate meetmete rakendamiseks varustuskindluse tagamisel:  

 

1) piirata gaasiga varustatust isikutel, kes kasutavad gaasi muul otstarbel kui soojuse 

tootmine; 

2) lubada piirata soojust tootvate ettevõtjate gaasiga varustamist; 

3) lubada alandada elamute kütteks väljastatava vee temperatuuri; 

4) kohustada soojust tootvat ettevõtjat kasutama kütusena reservkütust. 

 

 

1.2.3. Varustuskindluse normi täitmine  
 

 

Määruse 994/2010 artikkel 8 lõige 1 sätestab, et pädev asutus kohustab tema poolt määratud 

maagaasiettevõtjaid võtma meetmeid, et tagada liikmesriigi kaitstud tarbijatele gaasitarned 

järgmistel juhtudel:  

 

a) äärmuslik temperatuur seitsmel järjestikusel tippnõudlusega päeval, nagu juhtub 

statistiliste andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul;  

 

b) erandlikult suur gaasinõudlus vähemalt 30-päevasel ajavahemikul, nagu juhtub 

statistiliste andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul ning  

 

c) üksiku suurima gaasiinfrastruktuuri häired vähemalt 30- päevasel ajavahemikul 

keskmistes talvistes ilmastikutingimustes. 
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Vastavalt MGS § 26
1
 lõikele 2 on kaitstud tarbija, kelle suhtes rakendatakse määruse 

994/2010 artiklis 8 sätestatud varustuskindluse normi: 

 

1. kodutarbija, kelle tarbijapaigaldis on ühendatud jaotusvõrguga; 

2. eluruumide kütteks soojust tootev ettevõtja, kellel ei ole võimalik kasutada kütusena 

muud kütust kui gaas. 

 

Tabelis 2 on toodud Eesti gaasitarbimise ja ülekandesüsteemi läbilaskevõime muutused 

aastatel 2001 kuni 2012. 

 
Tabel 2. Gaasi tarbimine ja ülekandesüsteemi läbilaskevõime 

Aasta 

Tippkoormus, 
Süsteemi max 

läbilaskevõime, 

mln 

m
3
/p 

MW 
mln 

m
3
/p 

MW 

2001 5,4 2099 7,0 2721 

2002 5,0 1944 7,1 2760 

2003 5,5 2138 7,8 3032 

2004 5,1 1982 8,3 3226 

2005 5,2 2021 10,4 4043 

2006 6,7 2604 10,5 4081 

2007 6,4 2488 10,7 4159 

2008 5,2 2021 10,9 4237 

2009 4,3 1671 11,0 4276 

2010 5,3 2060 11,0 4276 

2011 5,2 2021 11,0 4276 

2012 5,7 2215 14,0 5442 

 

Viimase 20 aasta kõige kõrgem päevatarbimine oli jaanuaris 2006.a, mil registreeriti 

tipukoormuseks 6,7 mln m
3
/ päev. Tabelis 3 on toodud 2006. aasta jaanuarikuu, kui viimase 

20 aasta kõige suurema tarbimisandmed. 

 
Tabel 3. Gaasitarbimine jaanuaris 2006 (viimase 20 a kõige suurem tarbimine) 

Tarbijagrupid 

Klientide 

arv seisuga 

01.01.06 

Tarbimine 2006 

Kokku 

jaanuar, 

mln m
3
 

Kaitstud 

tarbijad 

jaanuar, 

mln m
3
 

Kaitstud 

tarbijad 

jaanuar, 

mln 

m
3
/päevas 

I KODUTARBIJAD 57 845 4,8 4,8 0,16 

  1.1 Lokaalküte   3,6 3,6 0,12 

  1.2 Gaasipliidid   0,6 0,6 0,02 

  1.3 Ülejäänud   0,6 0,6 0,02 
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II KOMMERTSTARBIJAD 1 115 6,8 6,4 0,2 

  2.1 Lokaalküte   6,4 6,4 0,2 

  2.2 Teised   0,5 0,0 0,0 

            

III TÖÖSTUS 248 24,5 0,0 0,00 

  3.1 RESERVKÜTUSETA   17,9 0,0 0,00 

  s.h. tehnol. protsessideks   15,6 0,0 0,00 

   lokaalküte   2,2 0,0 0,00 

  3.2 RESERVKÜTUSEGA   6,6 0,0 0,00 

            

IV KAUGKÜTE 57 73,1 14,4 0,47 

  4.1 RESERVKÜTUSETA   14,4 14,4 0,47 

  4.2 RESERVKÜTUSEGA   58,7 0,0 0,00 

            

V ELEKTRI TOOTMISEKS 5 2,4 0,0 0,00 

            

VI 

TEISED 

VÕRGUETTEVÕTTED 

KLIENTIDELE MÜÜGIKS 

27 4,6 4,6 0,15 

            

KOKKU MÜÜK 59 297 116,2 30,2 0,98 

            

VII Nitrofert AS 1 20,2 0,0 0,00 

VIII TSO OMATARVE 1 0,2 0,2 0,01 

          0,00 

KOKKU TARBIMINE  59 299 136,6 30,4 0,98 

 

 

a) Nõudlus äärmusliku temperatuuriga seitsmel järjestikusel tippnõudlusega päeval, nagu 

juhtub statistiliste andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul. 

 

Kaitstud tarbijate suurim päevatarbimine 2006. aasta jaanuaris oli tabel 3 alusel 0,98 mln 

m
3 

. 

7 päeva tarbimine: 7 * 0,98 = 6,86 mln m
3
 

 

Võttes arvesse, et Eesti saab Inčukalnsi gaasihoidlast gaasi 6 mln m
3
/päevas, on 7 päeva 

tarbimine:  

7 * 6 mln m
3
 = 42,0 mln m

3
 

 

Kaitstud tarbijate vajadus moodustab 6,86/42,0 * 100 = 16,3% tarnitavast gaasikogusest 

 

b) Kaitstud tarbijate erandlikult suur gaasinõudlus vähemalt 30-päevasel ajavahemikul, nagu 

juhtub statistiliste andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul, on tabel 3 andmetel 30,4 mln 

m
3
. 

Võttes arvesse, et Eesti saab Inčukalnsi gaasihoidlast päevas gaasi 6 mln m
3 

päevas, on 30 

päeva tarbimine: 

6 mln m
3
/ päev * 30 päeva = 180,0 mln m

3
. 
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Seega kaitstud tarbijate vajadus moodustab 30,4/180,0*100 = 16,9% tarnitavast 

gaasikogusest. 

  

c) Kaitstud tarbijate varustamine üksiku suurima infrastruktuuri häire korral vähemalt 30-

päevasel ajavahemikul keskmistes talvistes ilmastikutingimustes.  

 

Tabel 3 alusel oli kaitstud tarbijate suurim kuutarbimine 2006. aasta jaanuaris 30,4 mln m
3
.  

Üksiku suurima gaasiinfrastruktuuri (Vireši-Tallinn ühendus) häire korral jätkab tööd Irboska-

Värska-Tartu-Rakvere ühendus maksimaalse läbilaskevõimega 4 mln m
3
/ päev ehk 30- 

päevase gaasi tarnehäire korral 120 mln m
3
 ja Narva ühendus 3 mln m

3
/ päev ehk 30 päevase 

katkestuse korral 90 mln m
3
.  

Talvel 30 päeva jooksul moodustab kaitstud tarbijate tarbimise osakaal üksiku suurima 

gaasiinfrastruktuuri häire korral järelejäävasse süsteemi läbilaskevõimesse 

30,4/(120+90)*100 = 14,5%. 

 

Võrguettevõtja tagab eelkirjeldatud olukordades kaitstud tarbijate tavapärase gaasiga 

varustamise.  

Kaitstud tarbijate gaasitarneid on võimalik tagada, kui võrguettevõtja on gaasitarne 

hädaolukorraks eelnevalt kavandanud mitte-kaitstud tarbijatele rakendatavad meetmed ning 

koostanud mitte-kaitstud tarbijate piiramise kava juhuks, kui turumeetmeid ei ole võimalik 

rakendada. 

 

Meetmed varustuskindluse normi täitmiseks  

 

Varustuskindluse normi täitmine tagamiseks võimalikud meetmed on: 

- soojusettevõtja, kelle tootmise prognoositav maht aastas ületab 500 000 MWh 

võrgupiirkonna kohta, üleminek reservkütusele; 

- piirkondliku koostöö raames gaasivoogude ümbersuunamine;  

- koostöös Venemaa süsteemihalduriga täiendavate tarnete tagamine Narva ühenduse kaudu. 

 

Kokkuvõte  

 

Arvestades gaasitarbimise vähenemist võrreldes 2006. aastaga, on Eesti on suuteline täitma 

määruse 994/2010 artiklis 8 sätestatud varustuskindluse normi tagades kaitstud tarbijate 

gaasivarustuse. 

 

1.3. Kohustused gaasi varustuskindluse tagamiseks ja 
gaasisüsteemi ohutuks käitamiseks  

 

MGS § 14 sätestab süsteemihalduri kohustuse tagada sõlmitud lepingute kohaselt igal hetkel 

gaasisüsteemi varustuskindlus ja bilanss. 

MGS § 26
1
 lõike 1 kohaselt tuleb tarnehäire korral lähtuda varustuskindluse tagamisel EL 

määrusest nr 994/2010 nõuetest. 

Määruse 994/2010 artikkel 3 lõige 4 sätestab, et määruses sätestatud meetmete rakendamisel 

määrab pädev asutus asjaomaste asutuste ülesanded ja kohustused viisil, millega tagatakse 

kinnipidamine MGS §-s 14 sätestatud süsteemihalduri kohustusest. 
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Vastavalt määrusele 994/2010 vastutavad gaasivarustuse kindluse eest oma 

tegevusvaldkondade ja pädevuse piires ühiselt maagaasiettevõtjad, liikmesriigid oma pädevate 

asutuste kaudu ja Euroopa Komisjon. Ühise vastutuse osas teevad maagaasiettevõtjad, pädev 

asutus ja liikmesriik tihedat koostööd. 

Võrguettevõtja kohustused  

 Võrguettevõtja tagab määruses 994/2010 sätestatud infrastruktuurinormi ja 

varustuskindluse normi täitmise. 

Süsteemihalduri kohustused 

 Süsteemihaldur osaleb riiklike ja piirkondlike gaasivarustuse kindluse riskide hindamisel, 

ennetava tegevuskava ja gaasitarne hädaolukorra lahendamise kava koostamisel; 

 tarnehäire või tarnehäire ohu korral teavitab süsteemihaldur tarbijaid, gaasiettevõtjaid, 

bilansihaldureid ja naaberriikide süsteemihaldureid võimalikust tarnehäire tasemest ja 

oma kavandavatest meetmetest; 

 tarnehäire korral selgitab süsteemihaldur koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega 

gaasisüsteemi tehnilisi võimalusi gaasirõhu tõstmiseks Eesti gaasisüsteemis ja 

gaasivoogude ümbersuunamise võimalusi täiendavate gaasikoguste ülekandmiseks Eesti 

riigipiirini; 

 tarnehäire korral selgitab süsteemihaldur gaasi importijatega täiendavate gaasikoguste 

sisseostu võimalusi Eesti gaasisüsteemi; 

 tarnehäire korral käivitab süsteemihaldur eriolukorras tegutsemise kava, mis on 

gaasivarustuse kui elutähtsa toimepidevuse tagamise plaan; 

 süsteemihaldur kutsub kokku kriisikomisjoni ning hindab, millised määruse 994/2010 

lisas II toodud turupõhised meetmed (p. 1.2.2.1) aitavad tarnehäirega toime tulla või seda 

leevendada.  

 

Konkurentsiameti kohustused 

 

 MGS § 37 lõike 3 punkt 22 alusel täidab Konkurentsiamet määruse 994/2010 artiklis 3 

pädevale asutusele pandud kohustusi vastutades määruses sätestatud varustuskindluse 

meetmete rakendamise eest. 

 teeb riiklike ja piirkondlike ühiste ennetavate ja gaasitarne hädaolukorra kavade 

koostamisel koostööd maagaasiettevõtjate, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning naaberriikide pädevate asutustega;  

 avaldab ennetava tegevuskava ja gaasitarne hädaolukorra kava oma veebilehel ulatuses, 

mis tagab tundliku äriteabe konfidentsiaalsuse; 

 tagab riiklike ja piirkondlike ühiste ennetavate tegevuskavade ajakohastamise iga kahe 

aasta tagant, välja arvatud juhul, kui seda tuleb muutunud asjaolusid arvestades teha 

tihedamini. Kava sisaldab määruse 994/2010 artiklis 9 sisaldava riskihindamise 

ajakohastamist;.  

 teeb ennetava tegevuskava ja ajakohastatud riskihindamise versioonid kättesaadavaks 

Euroopa Komisjonile; 

 väljastab MGS alusel maagaasiettevõtjale tegevusloa, kui ettevõtjal on tehnilised 

võimalused ja vajaliku oskustega personal nõuetekohaseks tegutsemiseks tegevusalal. 

Seega üheks tegevusloa väljastamise põhjendatuse hindamise kriteeriumiks on ettevõtja 
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tehnilised võimalused ja vajaliku oskustega personali olemasolu gaasisüsteemi ohutuks 

käitamiseks. Nimetatud kriteeriumid on toodud küttegaasi ohutuse seaduses. 

 

Tehnilise Järelevalve Ameti kohustus  

 

Riiklikku järelevalvet gaasipaigaldiste ohutuse üle tavaolukorras teostab Tehnilise Järelevalve 

Amet ja küttegaasi ohutuse seadusega kehtestatud tehnilist kontrolli viib läbi Inspecta Estonia 

OÜ. 

 

Kokkuvõte 

  

Maagaasiseaduse ja küttegaasi ohutuse seaduse koosmõjus on tagatud gaasiettevõtjatele ja 

muudele asjakohastele asutustele seadusandlik raamistik, mis tagab gaasisüsteemi ohutu 

käitamise ja ennetava tegevuskava meetmete rakendamise. 

 

1.4. Muud ennetavad meetmed väljaselgitatud riskide 
kõrvaldamiseks  

 
Balti riikide ühise riskihindamise tulemusena toodi välja 4 kõige olulisemat riskistsenaariumi, 

milledest 1 ja 4 mõjutavad Eesti gaasivarustust. Nimetatud stsenaariume on korrigeeritud 

vastavalt uuele situatsioonile, kus Narva ühenduse võimsuseks on 3 mln m
3
/päev. 

Stsenaarium 1 – gaasivarustuse katkemine Inčukalns gaasihoidlast talvel, mis toob kaasa 

joonisel 2 esitatud gaasivoogude ümbersuunamise. 
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Joonis 2 Gaasivarustuse katkemine Inčukalns gaasihoidlast talvel 

 

Balti riikide ühises riskihindamises, mida korrigeeritakse muutunud olukorraga Narva 

ühendusel, leitakse gaasivoogude muutus stsenaariumi 1 puhul vastavalt tabelile 4. 

 
Tabel 4 Gaasivoogude muutus Balti riikides stsenaariumi 1 järgi 

Riik 

Tarbimine, 
Puudujääk katkemise 

korral, 

Tarbimine katkemise 

korral, 

 mln m
3
 mln m

3 
mln m

3
 

1 päev 
3 

päeva 
15 päeva 1 päev 

3 

päeva 

15 

päeva 

1 

päev 

3 

päeva 

15 

päeva 

Leedu 18 54 216 0 0 0 18 54 216 

Läti 12 36 144 -3 -9 -23 9 27 121 

Eesti 6 18 72 -1 -3 -6 5 15 66 

Kaliningrad 7 21 84 0 0 0 7 21 84 

Kokku 43 129 516 -4 -12 -29 39 117 487 

 

Stsenaariumi 1 gaasivoogude ümbersuunamise eelduseks on Venemaa kirjalik kinnitus 

sisestada Izborski kaudu Balti riikide gaasisüsteemi 6 mln m
3
/päev ja Narva kaudu 3 mln 

m
3
/päev. Normaalse tarbimisrežiimi korral Venemaa tarbib Lätist Izborski kaudu 6 mln 

m
3
/päev.  
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Stsenaarium 4 – gaasivarustuse katkemine Inčukalns gaasihoidlast ja Izborsk ühendusel 

talvel, mis toob kaasa joonisel 3 esitatud gaasivoogude ümbersuunamise. 

 
Joonis 3 Gaasivarustuse katkemine Inčukalns gaasihoidlast ja Izborsk ühendusel talvel 

Balti riikide ühises riskihindamises leiti gaasivoogude muutus stsenaariumi 4 puhul vastavalt 

tabelile 5. 

 
Tabel 5 Gaasivoogude muutus Balti riikides stsenaariumi 4 järgi 

Riik 

Tarbimine, 
Puudujääk 

katkemise korral, 
Tarbimine 

katkemise korral, 

mln m3 mln m3 Mln m3 

1 
päev 

3 
päeva 

15 
päeva 

1 
päev 

3 
päeva 

15 
päeva 

1 
päev 

3 
päeva 

15 
päeva 

Leedu 18 54 216 -2 -6 -24 16 48 192 

Läti 12 36 144 -4 -12 -48 8 24 96 

Eesti 6 18 72 -2 -6 -24 4 12 48 

Kaliningrad 7 21 84 -2 -6 -24 5 15 60 

Kokku 43 129 516 -10 -30 -120 33 99 396 
 

Kokkuvõte  

 

Stsenaariumi 1 ja 4 tagajärgede kõrvaldamiseks on järgmised võimalused: 

 olemasolevate ühenduste läbilaskevõime suurendamine;  
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 koostöös naaberriikide süsteemihalduritega gaasivoogude ümbersuunamise võimaluse 

leidmine; 

 täiendavate gaasitarnete leidmine.  

 

1.4.1 Olemasolevate ühenduste läbilaskevõime suurendamine 
 

1.4.1.1. Karksi ühendus 

 

Karksi ühenduse läbilaskevõimsus on 7 mln m
3
/päev tingimustel, kui gaasirõhk piiril on 42 

bar. Tegelik lubatud maksimaalne töörõhk (MOP) Vireši-Tallinn ülekandetorustikus (millel 

asub Karksi GMS), on 55 bar ja opereerimisrõhk maks 50 bar, mida tegelikkuses ei eksisteeri 

alltoodud põhjustel. 

Karksi ühendus ei tööta täna suurema rõhuga järgmistel põhjustel: 

 tulenevalt süsteemi seisukorrast on Läti ülekandevõrgu rõhku alandatud ning selle 

lubatud maksimaalne töörõhk on 45 bar, mis talveperioodil tähendab Eesti piiril rõhku 

35-36 bar; 

 tulenevalt Tallinn - Kohta-Järve - Narva torustiku seisukorrast on lubatud 

maksimaalne töörõhk 30 bar. 

 

Karksi ühenduse läbilaskevõimet on võimalik parandada, kui Läti tõstab oma gaasisüsteemi 

töörõhku 50-53 bar-ini. Sel juhul tuleb Tallinnasse ehitada rõhu alandamise jaam 50-53/30 bar 

(ajutine GRJ, niikaua kui Tallinn - Kohta-Järve - Narva vana torustik ei ole väljavahetatud). 

  

1.4.1.2. Värska ühendus 

 

Värska ühenduse läbilaskevõimsust on võimalik tõsta analoogselt Karksi ühendusele, kui Läti 

tõstab oma gaasisüsteemi töörõhku 50-53 bar-ini. Sel juhul tuleb Haljalasse ehitada rõhu 

alandamise jaam 50-53/30 bar (ajutine GRJ, niikaua kui Tallinn - Kohta-Järve - Narva vana 

torustik ei ole väljavahetatud). 

 

1.4.1.3. Narva ühendus 

 

Süsteemihalduri ja OOO ”Gazprom Transgaz Sankt-Peterburg” vahel toimuvad 

eelläbirääkimised Narva ülekandetorustiku rekonstrueerimise ja läbilaskevõimsuse 

suurendamise osas. Peterburg–Narva ülekandetorustiku rekonstrueerimise eel-

projekteerimistöödega on OOO ”Gazprom Transgaz Sankt-Peterburgi” poolt juba alustatud.  

Süsteemihaldur on alustanud ka Narva jõe ülemineku ja Kohtla-Järve–Narva 

ülekandetorustiku (Dn 350/400, MOP 38 bar) rekonstrueerimistööde eeluuringuid, kuna 

torustiku ehitusaasta on 1960. Planeeritud on vahetada torud uute torude vastu (DN 700, MOP 

55 bar), et aastatest 2016-2018 oleks võimalik tarnida Eestisse Narva ühenduse kaudu 

vähemalt 4 mln m
3
/päev gaasi. 

Narva ühenduse gaasivarustuse skeemi kasutuselevõtmine on suurendanud Inčukalns 

gaasihoidla täitmise kiirust, kuna gaasi kogus, mida tarnitakse läbi Narva ühenduse, tuli 

varem Värska kaudu Läti hoidlasse pumbatava gaasi kogusest. Selline gaasivarustuse skeemi 

kasutus suurendab opereerimise paindlikkust ning parandab kogu piirkonna tarnekindlust. 

Narva ühenduse läbilaskevõimsuse suurendamise korral on Eestil kasulikum kasutada Narva 

ühendust püsiühendusena ning Karksi ühendust mitte talviseks pidevtoiteks nagu praegu 

kasutusel, vaid teiste EL riikide praktika kohaselt gaasi importijate või süsteemihalduri Läti 

gaasihoidlas reserveeritud gaasi tipukoormuse katmiseks. 
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1.4.2 Täiendavate gaasitarne võimaluste lisandumine  
 

Euroopa Komisjoni eestvedamisel on algatatud Läänemere regiooni energiaturu integratsiooni 

ja arendamise kava (BEMIP) eesmärk gaasiturgude osas on ühendada Balti riikide ja Soome 

ja gaasiturud EL ühtsesse gaasivõrku, mitmekesistada gaasi tarneallikad ning suurendada EL 

varustuskindlust.  
Projekt, mis võimaldaks Baltimaades ja Soomes gaasi varustuskindluse suurendamist, 

gaasiturgude ühendamist teiste Euroopa riikide gaasi ülekandevõrkudega ning piirkonna 

tarneallikate mitmekesistamist hõlmab järgmiste projektide ühtset rakendamist: 

 

 regionaalse veeldatud gaasi terminali ehitamist Soome või Eestisse; 

 regionaalse veeldatud gaasi terminali ühendamist Soomet ja Eestit ühendava 

gaasitorustiku Balticconnector ehitamist 

 Poolat ja Leedut ühendava gaasitorustiku GIPL ehitamist; 

 Läti gaasihoidla laiendamiskava.  

 

 

Kokkuvõte  

 

Eesti peab eelnimetatud projektide rakendamist nii Eesti kui regiooni varustuskindluse 

tagamise seisukohalt väga oluliseks. Siiski ei ole ükski eelnimetatud projektidest realiseeritav 

lähema kahe aasta perspektiivis, mistõttu jääb Eesti gaasivarustus ka lähitulevikus 

haavatavaks gaasivarustuse katkemise suhtes Inčukalns gaasihoidlast talveperioodil. 

 

 

1.4.3. Ülekandevõrgu kaugjälgimise ja –juhtimise süsteemid  
 

1.4.3.1.Ülekandevõrgu kindla ja turvalise toimimise tagamiseks on ülekandevõrgu kõik 

olulised punktid (gaasimõõtejaamad, gaasijaotusjaamad, liinikraanisõlmed) ühendatud ühtse 

sidesüsteemiga juhtimiskeskuse kaugjälgimise süsteemiga. Sidesüsteem kujutab ennast 

mitmekanalist andmeedastussüsteemi, mis tagab side katkematu toimimise ka avariiolukorras.  

Liinikraanisõlmede kaugjuhtimist on rakendatud ülekandevõrgu 15-s olulisemas 

liinikraanisõlmes, mis võimaldab operatiivselt: 

 

 reguleerida gaasitranspordirežiimi; 

 eraldada ülekandevõrgu lõike avariikoha lokaliseerimiseks;  

 peatada gaasivool plaaniliste ehitus- või remonditööde ajaks. 

 

1.4.3.2.Oluliste objektide haavatavuse analüüsi tulemusena on rakendatud elektroonilise valve 

meetmeid suure rünnakuriskiga objektidele. Kõik gaasimõõte– ja jaotusjaamad on 

lepinguliselt turvaettevõtete alalise kaitse all, varustatud asjakohase alarmsüsteemiga ning 

kindlustusettevõttes kindlustatud.  
 

1.4.4.Võimalike häire- või hädaolukordade korral tegutsemise kavad  
 

Võimalike häire- või hädaolukordade lahendamiseks Eesti gaasisüsteemis on süsteemihaldur 

EG Võrguteenus koostatud järgmised dokumendid, mida süsteemihaldur võtab vajadusel 

kasutusele: 
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 Avariiolukorras tegutsemise kord, mis sätestab võrguettevõtte tegevuse üldreeglid ja 

põhimõtted. 

 EGV eriolukorras tegutsemise kava (mis on sisuliselt gaasivarustuse, kui elutähtsa 

teenuse, toimepidevuse tagamise plaan) käsitleb süsteemihalduri ja teiste 

gaasituruosaliste ühistegevust avariist või tarnehäirest põhjustatud gaasivarustushäire 

korral. Olukorra lahendamine toimub süsteemihalduri juhtimisel, vajadusel 

moodustatakse ettevõttesisene kriisikomisjon ja teavitatakse Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ja Konkurentsiametit tulenevalt käesoleva kava 

peatükis 2 esitatud hädaolukorra tasemest. 

 D-kategooria gaasitorustiku hädaolukorra lahendamise tegevuskava, s.h 

torulõikude väljalülitamise skeemid ja gaasivarustuse alternatiivvariandid. 

 GJJ-de avariiolukorra tegutsemisjuhised. 

 

1.5. Mehhanismid, mida kasutatakse vajadusel teiste riikidega 
koostöös 

 
Tehniliselt on Eesti gaasitarned sõltuvuses gaasi ülekandevõrgu sisendrõhust riigipiiril, kuna 

Eesti gaasisüsteemil puudub oma kompressorjaam ning Eesti gaasisüsteemis gaasi ülekandeks 

vajalik rõhk tagatakse kas Venemaa ülekandesüsteemis asuvate kompressorjaamadega või 

talveperioodil Lätis asuvast Inculkansi gaasihoidlast. 

 

Väljaspool Eesti gaasisüsteemi toimunud avarii tagajärjeks on madal rõhk Läti või Venemaa 

ülekandevõrgus, mille tulemusena sisendrõhud Värska ja Karksi gaasimõõtejaamades ja 

rõhud Eesti gaasisüsteemi olulistes punktides (Tallinn ja Rakvere) võivad langeda või 

langevad alla minimaalse, et tagada Eestile vastavalt sõlmitud lepingutele vajalik gaasi kogus.  

 

Gaasisüsteemi varustuskindluse tagamiseks tarnehäire korral on Eesti süsteemihalduri 

juhtimiskeskus koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega võimeline korraldama vajalikke 

ülekandevõrgu gaasivoogude ümbersuunamisi gaasivarustuse toimepidevuse tagamiseks ning 

selgitama koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega tehnilisi võimalusi gaasirõhu tõstmiseks 

riigipiiril.  

Eesti, Venemaa ja Läti süsteemihaldurite juhtimisteenistuste vahel on koostatud koostöökava, 

mis sisaldab tegevusjuhiseid gaasivarustuse häire korral tegutemiseks. Ühine kava käsitleb 

detailselt gaasivoogude ümbersuunamist, torulõikude sulgemise skeeme ja alternatiivse 

gaasivarustuse rakendamist.  

Gaasisüsteemi varustuskindluse tagamiseks tarnehäire korral korraldab Eesti süsteemihalduri 

juhtimiskeskus koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega vajalikke ülekandevõrgu 

gaasivoogude ümbersuunamisi gaasivarustuse toimepidevuse tagamiseks ning selgitab 

koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega tehnilisi võimalusi gaasirõhu tõstmiseks riigipiiril. 

Ühise kava alusel toimub ka käesoleva ennetava kava joonistel 2 ja 3 gaasivoogude 

ümbersuunamine. 

Lisaks ühisele kavale vahetavad kolme riigi juhtimisteenistused igapäevaselt operatiivinfot 

gaasisüsteemi töö parameetrite ja planeeritavate tööde osas. 

 

 

1.6. Kahesuunaliste voogude läbilaske võimsuse tagamine  
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Määruse 994/2010 artikkel 6 punkt 5 sätestab süsteemihalduritele kohustuse hiljemalt 

3.detsembriks 2013 tagada kõigis piiriülestes ühendustes nõude tagada liikmesriikide vahel 

alaline kahesuunaliste voogude läbilaske võimsuse, välja arvatud tootmiskäitiste, LNG 

terminalide ja jaotusvõrkude ühenduste korral või määruse artiklis 7 tehtud erandi korral.  

Määruse 994/2010 artikkel 7 lõige 1 sätestab kahesuunaliste voogude läbilaskevõimsuse 

tagamise nõude, millest võib taotleda ka erandi tegemist. 

 

Määruse 994/2010 artikkel 7 lõige 2 sätestab, et vastassuunavoogude läbilaske võimsuse 

tagamine või taotlus erandite tegemiseks põhinevad turunõudluse hinnangul, nõudluse ja 

pakkumise prognoosidel, tehnilisel teostatavusel ja vastassuunavoogude läbilaske võimsuse 

kuludel, hõlmates ka sellest tulenevat ülekandesüsteemi tugevdamist. 

 

Gaasivoo suund läbilaskevõimsusega kuni 7 mln m
3
/päevas (2721 MW) on Lätist Eestisse, 

kuna Eesti saab talveperioodil tarbitava gaasi Lätis asuvast Inčukalns gaasihoidlast, siis 

toimub gaasi mõõtmine Karksi gaasimõõtejaamas ainult ühesuunaliselt Lätist Eestisse. 

Avariiolukorra puhul Läti gaasisüsteemis on võimalik varustuskindluse tagamiseks suunata 

gaasivood Eestist Lätisse ilma mõõtmiseta Karksi gaasimõõtejaama möödaviigu (by-pass) 

kaudu. Praktikas ei ole sellist vajadust olnud. Eestist Lätisse gaasitranspordi võimsus sõltub 

gaasirõhust Eesti gaasisüsteemis, mis omakorda sõltub sisendrõhkudest Värska ja Narva 

piiriületuskohtades. 

 

Eesti esitas Euroopa Komisjonile ja Läti pädevale asutusele erandi tegemise taotluse, kuna 

enne, kui reaalselt ei ole võimalik juhtida gaasi alaliselt Eestist Läti suunas (mis on võimalik 

siis, kui regionaalne LNG terminal tuleb Eestisse või Soome), ei ole majanduslikult 

otstarbekas teostada suuremahulisi investeeringuid Karksi gaasimõõtejaama 

rekonstrueerimiseks alaliseks kahesuunaliseks mõõtmiseks. Plaanid täiendada Eesti – Läti 

piiril asuvas Karksi gaasimõõtejaama alalise kahesuunalise mõõtmisega, sõltuvad Balti riikide 

gaasisüsteemide arengust – eelkõige regionaalse LNG terminali ehitamist Soome lahe 

piirkonda. Karksi gaasimõõtejaama rekonstrueerimine on võrgu arengukava kohaselt plaanis 

teha hiljemalt 2016. aastaks, kui otsuse regionaalse LNG terminali ja Eesti-Soome 

ühendustorustiku BalticConnector ehitamise kohta on langetatud ja nende ehitamise plaanid 

selged. 

 

1.7. Teave gaasivarustuse kindlusega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustuste kohta  

 

Teave kõikide gaasivarustuse kindlusega seotud avalike teenuste osutamise asjakohaste 

kohustuste kohta on toodud alljärgnevas seadusesätete loetelus. 

 

 Gaasiettevõtja peab tagama tarbija varustamise vastavavuses käesoleva seaduse, 

tegevusloa tingimuste ja sõlmitud lepinguga (MGS § 8 lõige 1). 

 

 Võrgupiirkonnas suurimat turuosa omav gaasi müüja on kohustatud müüma gaasi 

vastavalt võrgu tehnilistele võimalustele kõigile selles võrgupiirkonnas võrguühendust 

omavatele kodutarbijatele, kui tarbija seda soovib (MGS § 9 lõige 1). 
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 Kui võrguettevõtja ei ole ise müüja, nimetab ta oma võrgupiirkonnas müüja juhul, kui 

seal puuduvad teised gaasi müüjad, kellelt tarbija võiks gaasi osta (MGS § 22 lõige 

1
1
).  

 

 Süsteemihaldur tagab gaasisüsteemi varustuskindluse (MGS § 16 lõige 1 punkt 1) ja 

planeerib ning juhib gaasivarustust gaasisüsteemis, gaasi jaotamist võrgus ning gaasi 

tarbimist, arvestades seejuures gaasisüsteemi tehnilisi piiranguid (MGS § 16 lõige 1 

punkt 2). 

 Varustuskindluse tagamisel tarnehäire korral tuleb lähtuda Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 994/2010 sätestatud nõuetest (MGS § 26
1
 lõige 1). 

 Kaitstud tarbija, kelle suhtes rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 994/2010 artiklis sätestatud varustuskindluse normi, on kodutarbija, kelle 

tarbijapaigaldis on ühendatud jaotusvõrguga ning eluruumide kütteks soojust tootev 

ettevõtja, kellel ei ole võimalik kasutada kütusena muud kütust kui gaas (MGS § 26
1
 

lõige 2). 

 

 Süsteemihaldur tagab ülekandevõrgule juurdepääsu kolmandatele isikutele Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 715/2009 ülekandevõrgu haldurile sätestatud 

nõuete kohaselt (MGS § 16 lõige 1 punkt 2
2
). 

 

 Süsteemihaldur tagab koostöö naaberriikide gaasisüsteemidega, arvestades nende 

süsteemide tehnilisi piiranguid reaalajas (MGS § 16 lõige 1 punkt 3). 

 

 Süsteemihalduril on õigus anda turuosalistele täitmiseks kohustuslikke korraldusi 

tarbijate selliseks gaasitarbimise piiramiseks või katkestamiseks, mis on vajalik 

tarnehäire mõju leevendamiseks. Korralduste aluseks peab olema tarbijaga sõlmitud 

gaasitarbimise piiramist ja katkestamist lubav leping või Vabariigi Valitsuse otsus 

gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kohta (MGS § 17 lõige 2) .  

 

 Riketest põhjustatud gaasivarustuse katkestuse järjestikune kestus ei või olla pikem 

kui 72 tundi ja aastane summaarne katkestuse kestus pikem kui 130 tundi. Katkestuse 

kestuse üle peab arvestust võrguettevõtja (MGS § 26
1
 lõige 5). 
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II. Gaasi tarnehäirega toimetuleku kava 
 

Gaasi tarnehäirega toimetuleku kava käsitleb meetmeid gaasi tarnehäire kõrvaldamiseks või 

leevendamiseks. 

 

Gaasitarne hädaolukorra lahendamise kava tugineb määruse 994/2010 artikkel 10 lõikes 3 

sätestatud järgmistele kriisitasemetele:  

 

a) varajase hoiatamise tase (varajane hoiatamine): on olemas konkreetne, tõsiseltvõetav 

ja usaldusväärne teave, et võib toimuda sündmus, mille tagajärjel tarneolukord 

märkimisväärselt halveneb ja mis võib viia häire- või gaasitarne hädaolukorra taseme 

väljakuulutamiseni; varajase hoiatamise mehhanism võib käivitada varajase hoiatamise 

taseme;  

 

b) häireolukorra tase (häireolukord): on tekkinud tarnehäire või erandlikult suur 

gaasinõudlus, mille tagajärjel halveneb tarneolukord märkimisväärselt, kuid turg suudab 

kõnealuse häire või nõudlusega toime tulla ilma mitteturupõhiste meetmete 

kasutuselevõtuta;  

 

c) hädaolukorra tase (hädaolukord): kui esineb erandlikult suur gaasinõudlus, 

märkimisväärne tarnehäire või tarneolukorra muu märkimisväärne häire ning kui 

turumeetmed ei taga piisavat gaasivarustust, mistõttu tuleb täiendavalt kasutusele võtta 

mitteturupõhised meetmed, et kindlustada gaasitarned eelkõige kaitstud tarbijatele. 

 

 

Määruse 994/2010 artikkel 10 lõike 1 kohaselt sisaldab gaasitarne hädaolukorra lahendamise 

kava: 

 

 Gaasiettevõtjatele ja teistele asjakohastele organitele pandud ülesandeid ja kohustusi, 

võttes arvesse, millises ulatuses gaasi tarnehäire neid mõjutab, nende koostöö asjaomaste 

pädevate asutustega iga kriisitaseme korral;  

 

 pädeva asutuse ülesandeid ja kohustusi, samuti nende organite ülesandeid ja kohustusi, 

kellele on delegeeritud pädeva asutuse ülesandeid iga kriisitaseme korral; 

 

 meetmeid, et gaasiettevõtjatel ja gaasitarbijatel oleks piisavalt võimalusi reageerimiseks 

igal kriisitasemel; 

 

  meetmeid ja tegevusi, mis leevendavad gaasi tarnehäire võimalikku mõju kaugküttega 

varustamisele ja gaasist toodetud elektrienergia varustamisele;  

 

 süsteemihalduri üksikasjalikke meetmeid ja menetlusi, sh teabevahetuse skeemi iga 

kriisiastme korral;  

 

 süsteemihalduri kriisikomisjoni moodustamist ja komisjoni ülesandeid;  

 

 hinnangut, millised määruse 994/2010 lisas II toodud turupõhised meetmed aitavad 

häireolukorraga toime tulla või seda leevendada;  
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 hinnangut, milliseid määruse 994/2010 lisas III loetletud mitte-turupõhiseid meetmeid 

kavandatakse rakendada gaasitarne hädaolukorra puhul ja milline on nende mõju ning 

määratletakse nende rakendamise kord, kusjuures võetakse arvesse asjaolu, et mitte-

turupõhiseid meetmeid kasutatakse ainult siis, kui turupõhistest meetmetest üksi enam ei 

piisa tarnete tagamiseks, eelkõige kaitstud tarbijatele tarnete tagamiseks;  

 

 iga kriisitaseme puhul rakendatavaid mehhanisme, mille alusel tehakse koostööd teiste 

liikmesriikidega;  

 

 

Tulenevalt määruse 994/2010 artikkel 10 lõike 7 sätestatust järgitakse gaasitarne hädaolukorra 

lahendamise kava koostamisel järgmisi põhimõtteid: 

 

a) ei võeta kasutusele meetmeid, mis piiravad põhjendamatult mis tahes ajal gaasivooge 

siseturul;  

 

b) ei võeta kasutusele meetmeid, mille kasutuselevõtt võib tõenäoliselt kahjustada 

gaasivarustuse olukorda teises liikmesriigis;  

 

c) nii kaua kui võimalik, säilitatakse tehniliste ja ohutusalaste võimaluste piires piiriülene 

juurdepääs infrastruktuurile kooskõlas määruse (EL) nr 715/2009 nõuetega. 

 

Siseriiklikult reguleeritakse varustuskindluse tagamist tarnehäirete korral MGS § 26
2
 ja 

hädaolukorra seaduse vastavate sätetega.  

 

Riiklikke ja piirkondlikke ühiseid gaasitarne hädaolukorra lahendamise kavasid 

ajakohastatakse iga kahe aasta tagant, välja arvatud juhul, kui seda tuleb asjaolusid arvestades 

teha tihedamini ning neis kajastatakse ka ajakohastatud riskihindamist. 

 

 

2.1. Varajase hoiatamise tase  
 

Vastavalt määruse 994/2010 artikkel 10 lõike 3 punktile (a) on varajase hoiatamise taseme 

korral olemas konkreetne, tõsiseltvõetav ja usaldusväärne teave, et võib toimuda sündmus, 

mille tagajärjel halveneb tarneolukord tõenäoliselt märkimisväärselt ja mis toob tõenäoliselt 

kaasa häire- või gaasitarne hädaolukorra taseme väljakuulutamise. 

Süsteemihalduri metoodika kohaselt käsitletakse võimaliku tarnehäirena juhtumit, kui ilmneb 

oht kaotada rohkem kui 20% bilansiperioodi prognoositust gaasitarnest.  

 

MGS § 26
2
 lõige 1 sätestab, et kui süsteemihalduril on usaldusväärne teave, et võib toimuda 

sündmus, mille tagajärjel võib tarneolukord märkimisväärselt halveneda, teavitab 

süsteemihaldur sellest ning tema rakendatavatest turumeetmetest Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ja Konkurentsiametit. 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsib koos Konkurentsiametiga saadud 

teavet ning süsteemihalduri rakendatavaid turumeetmeid ning teeb otsuse, kas on põhjust 

välja kuulutada kriisi varajase hoiatamise tase. 
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Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Konkurentsiametiga jõuavad 

järeldusele, et on põhjust varajase hoiatamise tase välja kuulutada, siis Konkurentsiamet, kui 

pädev asutus, kuulutab välja kriisi varajase hoiatamise taseme ja teavitab sellest viivitamata 

Euroopa Komisjoni ja esitab talle kogu vajaliku teabe, eelkõige meetmete kohta, mida 

kavatsetakse ette võtta. 

 
Gaasiga varustamine jätkub tavapäraselt.  

 

2.1.1. Tegevused varajase hoiatamise taseme väljakuulutamise korral  

 

Varajase hoiatamise taseme väljakuulutamise korral teostatakse järgmised toimingud: 

 

1) olukorra lahendamist juhib süsteemihaldur, kes tegutseb kooskõlastatud infologistika 

juhendi järgi, mis korraldab läbi juhtimiskeskuse liikuva teabe edastamist ja teabe 

vahetamist, täpsustab kontaktanded; 

1) olukorra lahendamiseks moodustab süsteemihaldur kriisikomisjoni, mida juhib EG 

Võrguteenus tegevjuht või teda asendav või tema poolt määratud isik. Kriisikomisjoni 

liikmeteks on peamised gaasi importijate esindajad;  

2) kriisikomisjon hindab, millised määruse 994/2010 lisas II toodud turupõhised 

(p.1.2.2.1) meetmed aitavad häireolukorraga toime tulla või seda leevendada; 

3) süsteemihaldur teavitab igapäevaselt kriisikomisjoni, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ja Konkurentsiametit olukorrast Eesti 

gaasisüsteemis, võimalikest muutustest gaasiturul ja kavandatavatest meetmetest; 

4) süsteemihaldur teavitab tarbijaid, gaasiettevõtjaid, bilansihaldureid ja naaberriikide 

süsteemihaldureid võimalikust tarnehäire tekkimise ohust ja oma kavandavatest 

meetmetest;  

5) süsteemihaldur selgitab gaasi importijatega täiendavate gaasikoguste sisseostu 

võimalusi Eesti gaasisüsteemi; 

6) süsteemihaldur selgitab koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega gaasisüsteemi 

tehnilisi võimalusi gaasirõhu tõstmiseks Eesti gaasisüsteemis ja täiendavate 

gaasikoguste ülekandmiseks Eesti riigipiirini; 

7) Konkurentsiamet teavitab igapäevaselt Euroopa Komisjoni ja naaberriikide pädevaid 

asutusi olukorrast Eesti gaasisüsteemis, võimalikest muutustest gaasiturul ja 

kavandatavatest meetmetest. 

 

2.2. Häireolukorra tase  
 

Vastavalt määruse 994/2010 art 10 lõike 3 punktile (b) on häireolukorra tasemel tekkinud 

tarnehäire või erandlikult suur gaasinõudlus, mille tagajärjel halveneb tarneolukord 

märkimisväärselt, kuid turg suudab kõnealuse häire või nõudlusega toime tulla ilma, et oleks 

vaja kasutada mitteturupõhiseid meetmeid.  

Süsteemihalduri metoodika kohaselt käsitletakse võimaliku häireolukorrana juhtumit, kui 

tarne on vähenenud 20% või rohkem bilansiperioodi prognoositust gaasitarnest. 

 

MGS § 26
2
 lõige 1 sätestab, et kui tarnehäire on tekkinud, teavitab süsteemihaldur sellest ning 

tema rakendatavatest turupõhistest meetmetest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
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ja Konkurentsiametit. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsib koos 

Konkurentsiametiga saadud teavet ning süsteemihalduri rakendatavaid turumeetmeid ning 

otsustab kas on põhjust välja kuulutada häireolukorra kriisitase. 

 

Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Konkurentsiametiga jõuavad 

järeldusele, et on põhjust häireolukord välja kuulutada, siis Konkurentsiamet, kui pädev 

asutus, kuulutab välja häireolukorra taseme ja teavitab sellest viivitamata Euroopa Komisjoni 

ning esitab talle kogu vajaliku teabe, eelkõige kavandatavate turumeetmete osas. 

 

 

2.2.1. Tegutsemine häireolukorra taseme väljakuulutamise korral 

 

Häireolukorra taseme väljakuulutamise korral teostatakse järgmised toimingud: 

 

1) Süsteemihaldur teavitab tarbijaid, gaasiettevõtjaid, bilansihaldureid ja 

naaberriikide süsteemihaldureid võimalikust tarnehäire tasemest ja oma 

kavandavatest meetmetest; 

2) süsteemihaldur selgitab koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega 

gaasisüsteemi tehnilisi võimalusi gaasirõhu tõstmiseks Eesti gaasisüsteemis ja 

gaasivoogude ümbersuunamise võimalusi täiendavate gaasikoguste 

ülekandmiseks Eesti riigipiirini; 

3) süsteemihaldur selgitab gaasi importijatega täiendavate gaasikoguste sisseostu 

võimalusi Eesti gaasisüsteemi; 

4) süsteemihalduri kriisikomisjon hindab, millised määruse 994/2010 lisas II 

toodud turupõhised meetmed (p. 1.2.2.1) aitavad häireolukorraga toime tulla või 

seda leevendada;  

5) käivitab EG Võrguteenus eriolukorras tegutsemise kava, mis on gaasivarustuse 

kui elutähtsa toimepidevuse tagamise plaan. 

 

Sellist olukorda on võimalik lahendada gaasivoogude ümbersuunamisega (turupõhine meede) 

koostöös Läti ja Venemaa süsteemihalduriga.  

Eesti ülekandetorustiku võimalike häiringute korral tegutsetakse vastavalt väljatöötatud 

stsenaariumitele lähtudes süsteemihalduri koostatud järgmistest dokumentidest: 

 

 Avariiolukorras tegutsemise kord, mis sätestab võrguettevõtte tegevuse 

üldreeglid ja põhimõtted. 

 EGV eriolukorras tegutsemise kava, mis sätestab gaasivarustuse, kui 

elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise plaan. Kava käsitleb süsteemihalduri ja 

teiste gaasituruosaliste ühistegevust avariist või tarnehäirest põhjustatud 

gaasivarustushäire korral.  

 

1) Kui häireolukord on Eesti gaasivõrkudes, siis süsteemihaldur: 

  selgitab kaugjälgimisvahenditega välja võimaliku rikkekoha, määratleb 

kriisitaseme ja võtab viivitamatult kasutusele abinõud häireolukorra 

lokaliseerimiseks ja gaasitarnehäirete minimeerimiseks; 

  alustab häireolukorra lokaliseerimist, vajadusel sulgedes kaugjuhtimise teel 

vajalikud LKS-d; 
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 informeerib eriolukorrast bilansihaldureid/gaasimüüjaid ja AS EG Ehitus 

tegevjuhti
3
, kes omakorda korraldab vajalike seadmete, materjalide ja masinate 

toimetamise ja tööjõu saabumise avariikohale lepingus kokkulepitud ajaks ning 

alustab avariitööd.  

2) Süsteemihalduri kriisikomisjon koostab hiljemalt 6 tunni jooksul häireolukorra 

lahendamise plaani, mis on kohustuslik kõikidele häireolukorra lahendamises 

osalejatele. Kriisikomisjoni otsusega määratakse töid juhtiv isik, kelle otsused on 

kohustuslikud kõikidele töödes osalejatele. Korraldused gaasivõrkude käitamisel 

häireolukorras peavad olema mittediskrimineerivad ja kõigile turuosalistele võrdsed, 

arvestama tarbija tarbimise iseloomu ning mõju gaasisüsteemile; 

3) süsteemihalduri nõudmisel peab bilansihaldur rakendama turupõhiseid 

meetmeid oma klientide suhtes, milline tegevus peab tasakaalustama bilansihalduri 

bilansi. Vastavalt MGS § 12
1
 lõikele 4 peab bilansihaldur sõlmima gaasi tarnelepingud 

tingimustel, mis võimaldavad igal ajahetkel tema bilanssi tagada;  

4) süsteemihaldur informeerib mittekaitstud tarbijaid ja gaasiettevõtjaid, et 

olukorra halvenemisel rakendatakse mitteturupõhiseid meetmeid nõudluse 

vähendamiseks, mis võib kaasa tuua tarbija gaasivarustuse vähenemise või katkemise; 

5) süsteemihaldur teavitab olukorra muutumist ja kavandatavatest meetmetest 

Eesti gaasisüsteemis iga 6 tunni tagant kriisikomisjoni, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumit ja Konkurentsiametit;  

6) Konkurentsiamet teavitab igapäevaselt Euroopa Komisjoni ja naaberriikide 

pädevaid asutusi olukorrast Eesti gaasisüsteemis, võimalikest muutustest gaasiturul ja 

kavandatavatest meetmetest. 

 

Kuna käesoleval ajal kasutab Eesti peamine gaasivarustaja OAO Gazprom Eesti, Läti ja 

Loode-Venemaa talviseks gaasivarustuseks Inčukalnsi gaasihoidlas hoiustatud gaasi, siis on 

Eestil gaasi pakkumisega seotud turumeetmete kasutamiseks minimaalsed võimalused. 

Tarnehäire korral on olukorda võimalik lahendada või leevendada gaasivoogude 

ümbersuunamisega (turupõhine meede) koostöös Läti ja Venemaa süsteemihalduriga või 

tulevikus täiendavate tarneallikate lisandumisega gaasisüsteemi. Küll on võimalused olemas 

arendada nõudlusega seotud turumeetmeid.  

Praeguses turusituatsioonis võib mitmete ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel kujuneda 

olukord, et tarnehäiret ei ole võimalik piisavalt ja õigeaegselt tasakaalustada asjakohaste 

turupõhiste meetmetega s.t. bilansihaldur ei suuda tagada bilanssi, mistõttu võib tekkida 

vajadus võtta kasutusele mitteturupõhised meetmed.  

2.3. Gaasitarne hädaolukorra tase 

 
Vastavalt määruse 994/2010 art 10 lõike 3 punktile (c) on gaasitarne hädaolukorra tase, kui 

esineb erandlikult suur gaasinõudlus, märkimisväärne tarnehäire või tarneolukorra muu 

märkimisväärne häire ning kui turumeetmed ei taga piisavat gaasivarustust, mistõttu tuleb 

täiendavalt kasutusele võtta mitteturupõhised meetmed, et kindlustada gaasitarned eelkõige 

kaitstud tarbijatele. 

                                                 
3
 Hädaolukorra lahendamiseks Eesti gaasivõrkudes on AS EG Ehitus ja EG Võrguteenus vahel sõlmitud 

avariitööde tellimise leping, millega on EG Ehitus poolt korraldatud avariitööde teostamise ööpäevane 

valmisolek. 
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MGS § 26
2
 lõige 1 sätestab, et kui tarnehäire on tekkinud, teavitab süsteemihaldur sellest ning 

tema rakendatavatest turumeetmetest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja 

Konkurentsiametit. Kui rakendatud turumeetmed ei ole gaasinõudluse tagamiseks piisavad, 

teeb süsteemihaldur ettepaneku rakendada MGS § 26
2 

lõikes 3 nimetatud gaasinõudluse 

kohustusliku vähendamise mitteturupõhiseid meetmeid.  

 

Süsteemihaldur koostab Vabariigi Valitsusele esitatava gaasiga varustamise piiramiseks 

rakendamise meetmete kava arvestades tarbija tarbimise iseloomu ning meetmete mõju 

gaasisüsteemile.Kavas rakendatavad meetmed peavad olema mittediskrimineerivad ja kõigile 

turuosalistele võrdsed. 

 

Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Konkurentsiametiga jõuavad 

järeldusele, et on põhjust gaasitarne hädaolukord välja kuulutada, siis Konkurentsiamet, kui 

pädev asutus, kuulutab välja gaasitarne hädaolukorra ja teavitab sellest viivitamata Euroopa 

Komisjoni ja esitab talle kogu vajaliku teabe, eelkõige meetmete kohta, mida kavatsetakse 

ette võtta. 

 

  

2.3.1. Tegutsemine gaasitarne hädaolukorra väljakuulutamise korral  
 

Gaasitarne hädaolukorra taseme väljakuulutamise korral teostatakse järgmised toimingud: 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab gaasitarne hädaolukorra taseme 

väljakuulutamisest ja gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kasutamise 

vajadusest Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni ning teeb seejärel Vabariigi Valitsusele 

ettepaneku lubada gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kasutamist. 

 

Vabariigi Valitsus teeb otsuse gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete 

kasutuselevõtu kohta. 

 

MGS § 26
2
 lõige 2

2
 sätestab, et Vabariigi Valitsuse otsuses peab olema kajastatud: 

 

1) meetmete kasutusele võtmise põhjus; 

2) meetmete kasutamise eeldatav kestus päevades; 

3) kasutusele võetavate meetmete loetelu. 

 

MGS § 26
2

 lõige 3 sätestab, et Vabariigi Valitsus võib otsusega muu hulgas rakendada 

järgmisi meetmeid: 

 

1) piirata gaasiga varustatust isikutel, kes kasutavad gaasi muul otstarbel kui soojuse 

tootmine; 

2) lubada piirata soojust tootvate ettevõtjate gaasiga varustamist; 

3) lubada alandada elamute kütteks väljastatava vee temperatuuri; 

4) kohustada soojust tootvaid ettevõtjaid kasutama kütusena reservkütust. 

 

Süsteemihalduri tegevus: 

 

1) Süsteemihalduri moodustatud kriisikomisjon hindab rakendatud mitteturupõhiste 

meetmete rakendamise tulemuslikkust;  
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2) süsteemihaldur informeerib tarbijaid ja gaasiettevõtjaid olukorrast ja rakendatavatest 

meetmetest; 

3) süsteemihaldur teavitab olukorra muutumist ja kavandatavatest meetmetest Eesti 

gaasisüsteemis igapäevaselt või vastavalt muutunud situatsioonile süsteemihalduri 

kriisikomisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Konkurentsiametit ja  

4) Konkurentsiamet teavitab igapäevaselt Euroopa Komisjoni ja naaberriikide pädevaid 

asutusi olukorrast Eesti gaasisüsteemis, võimalikest muutustest gaasiturul ja 

kavandatavatest meetmetest. 

 

 
Joonis 4 Teabevahetuse skeem gaasi hädaolukorra tasemel 

 

Selgitus teabevoogudele joonisel 4: 

 

1) süsteemihaldur teavitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja 

Konkurentsiametit, et tarnehäirest ja rakendatavatest meetmetest.; 

2) Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium koos Konkurentsiametiga otsustab 

gaasivarustuse hädaolukorra väljakuulutamise. Konkurentsiamet kuulutab selle välja; 

3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab gaasitarne hädaolukorra taseme 

väljakuulutamisest ja gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kasutamise 

vajadusest Siseministeeriumi teabeseire osakonna kaudu Vabariigi Valitsuse 

kriisikomisjoni ning teeb seejärel Vabariigi Valitsusele ettepaneku lubada kasutusele 

võtta gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmed; 

4) Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon koguneb vastavalt vajadusele ning esitab Vabariigi 

Valitsusele arvamuse gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete 

kasutuselevõtmise kohta; 

5) Konkurentsiamet informeerib gaasitarne hädaolukorra väljakuulutamisest Euroopa 

Komisjoni;  

6) Vabariigi Valitsus teeb otsuse gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete 

kasutuselevõtu kohta; 

5

4

3

21

Kohaliku omavalitsuse 
kriisikomisjon

Regionaalne 
kriisikomisjon

Vabariigi Valitsuse 
kriisikomisjon

Vabariigi Valitsus

Konkurentsiamet

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-

ministeerium

Euroopa Komisjon

Mitte-kaitstud tarbijad

Kaitstud tarbijad

Süsteemihaldur

6

7

8

9

5

Siseministeeriumi 
teabeseire osakond
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7) süsteemihaldur informeerib turuosalisi neid puudutavatest gaasinõudluse kohustusliku 

vähendamise meetmetest. 

 

Juhul, kui gaasitarne häire tulemusena kuulutatakse hädaolukorra seaduse § 13 alusel välja 

eriolukord, toimub sellest teavitamine hädaolukorra seaduse § 9 nõuete kohaselt.  

2.4. Gaasivarustuse taastamine 
 

Gaasivarustuse taastamine toimub süsteemihalduri juhtimisel koostöös tema moodustatud 

kriisikomisjoniga. 

 

Kui varustuskindlus on taastunud, teavitab: 

 

 süsteemihaldur olukorrast naaberriikide süsteemihaldureid, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning Konkurentsiametit; 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium olukorrast Vabariigi Valitsuse 

kriisikomisjoni ja Vabariigi Valitsust; 

 Konkurentsiamet olukorrast naaberriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Komisjoni. 


