
 

1 

 

 

                                                                                                                                                VÄLJAVÕTE 

                                                     Konkurentsiametis registreeritud 27.11.14 nr 7.1-19/14-0478                   

Gaasi varustuskindluse analüüs                                                     

1. Sissejuhatus 

Käesolevas analüüsis esitab Konkurentsiamet (KA) Eesti gaasituru varustuskindlust aluseks 

võttes seisukohad gaasituru toimivuse kohta. Lisaks gaasisüsteemi kohta antavale ülevaatele 

on analüüsis väljatoodud erinevate asutuste ja ettevõtjate kohustused ning tegevused 

gaasitarnehäire esinemisel, nende ennetamisel ning tegutsemisel kriisiolukorras. Analüüsi 

tulemustest lähtuvalt toob KA dokumendis välja gaasi varustuskindlusega seonduvad 

kitsaskohad ning esitab ettepanekud varustuskindluse paremaks tagamiseks.    

2. Ülevaade gaasisüsteemist  

2.1 Eesti territooriumil paikneva gaasi ülekandevõrk ning teenust osutavad ettevõtjad 

Eestil on maagaasi võrguühendused Venemaa ning Lätiga. Eesti gaasisüsteemis vajalik rõhk 

tagatakse, kas Venemaa ülekandesüsteemi kompressorjaamadega või Läti Inčukalnsi maa-

alusest gaasihoidlast. Eestis ei ole maagaasihoidlaid ega veeldatud maagaasi terminale. 

Eesti ülekandevõrk on 885 km pikkune, mille juurde kuuluvad 37 gaasijaotusjaama  (GJJ) ja 3 

gaasimõõtejaama (GMJ) (vt joonis 1). Gaas siseneb Eesti ülekandevõrku kolmest punktist: 

 Karksi GMJ kaudu Lätist; 

 Värska GMJ kaudu Venemaalt; 

 Narva piiripunkti kaudu Venemaalt (Narvas GMJ pole, mõõtmine toimub Ivangorodi 

GMJ-s ). 

Misso kandis siseneb gaas Eestisse kohalikuks kasutamiseks Misso GMJ ja GJJ kaudu. Sellel 

sisendil puudub ühendus Eesti ülekandevõrguga. Misso GMJ puhul on tegemist Pihkva-Riia 

ja Izborsk-Riia (kaks paralleeltoru, Lätis mõõtmine Korneti GMJ ja Venemaal mõõtmine 

Izborsk GMJ) väljavõttega kohalikuks kasutamiseks (jaotusvõrk 3,7 km, 110 klienti, 

keskmine tarbimine 130 tuh m3 aastas)1. 

Eestis paikneva ülekandevõrgu omanikuks on AS EG Võrguteenus (EGV) (välja arvatud 21,3 

km transiiditorustik Misso kandis, mille omanikuks on Eesti Gaas AS (EG). 2013. aastal andis 

EG ülekandevõrgu (välja arvatud transiiditorud) üle Eesti gaasisüsteemi ülekandevõrgu 

süsteemihaldurile EGV-le. Vaatamata asjaolule, et transiiditorud kuuluvad EG-le, on need 

torud hetkel EGV valduses ning EGV omab nende kasutamise üle kontrolli. EGV-st eraldus 

jaotusteenuse osutamisega tegelev AS Gaasivõrgud (Gaasivõrgud), kes võttis üle EGV poolt 

seni tagatud gaasijaotusteenuse osutamise. Alates 01.08.2013 tegeleb EGV ainult 

ülekandeteenuse osutamisega.2 Lisaks Gaasivõrkudele on Eestis veel 25 maagaasi 

                                                           
1 EG Võrguteenus AS e-kiri 21.06.2013 
2 Kättesaadav: http://www.gaas.ee/kontsern/majandusnaitajad/ 

http://www.gaas.ee/kontsern/majandusnaitajad/
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jaotusvõrguettevõtjat. Suuremad neist on Adven Eesti AS, Gasum Eesti AS, Tehnovõrkude 

Ehitus OÜ ja AS Sillamäe SEJ.  

EG nõukogu 27.06.2014 otsusega anti EG juhatusele nõusolek võõrandada gaasi transiidiks 

vajalik Pihkva-Riia vaheline transiiditorustik ja sellega seotud Misso gaasimõõtejaam ning 

gaasijaotusjaam (Transiiditorustik) EGV-le. 16.06.2014 ja 11.11.2014 on EGV 

maagaasiseaduse (MGS) § 292 alusel esitanud Siseministeeriumile seoses Transiiditorustiku 

omandamise tehingu tegemise sooviga taotluse otsustada, kas tehingule kohaldub MGS § 292 

sätestatud Siseministeeriumi eelkontroll3. Hetkel ei ole Siseministeerium veel oma seisukohta 

esitanud.   

EGV ainuaktsionäriks on alates 2014. aasta algusest AS Võrguteenus Valdus (Võrguteenus 

Valdus). Käesoleval ajal tegeleb Võrguteenus Valdus omanikeringi vastavusse viimisega  

MGS-i nõuetega alates 01.01.2015, mis on eelduseks süsteemihalduri sertifitseerimisele. 

Käesolevaks hetkeks ei ole need nõuded veel Võrguteenus Valduse poolt täidetud.  Järgmine 

joonis 1 iseloomustab Eesti gaasi ülekandevõrku.  

 
Joonis 1. Eesti ülekandevõrk (allikas http://www.egvorguteenus.ee/kasulikku/ulekandevork/) 

                                                           

3 MGS § 292 lõigete 1 ja 2 kohaselt ettevõtja, kes soovib omandada gaasi ülekandevõrku, taotleb enne gaasi 

ülekandevõrgu omandamist oma vastavuse hindamist riigi sisejulgeolekule. Taotlus esitatakse 

Siseministeeriumile.  Siseministeerium hindab võimalikke ohte riigi sisejulgeolekule gaasi ülekandevõrgu 

omandamisel, lähtudes Eesti julgeolekupoliitika alustest.  

 

http://www.egvorguteenus.ee/kasulikku/ulekandevork/
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2.2. Gaasi ülekandevõimsused 

EGV andmetel on koostatud ülekandesüsteemi tehniline ja tegelik tipuvõimsuste tabel 1. 

 

Aasta 

Tehniline läbilaskevõime Mm3/24h Tegelik tipuvõimsus Mm3/24h 

Narvast 

Venemaa 

ühendus 

Värskast 

Venemaa 

ühendus 

Karksist 

Lätiga 

ühendus 

Narvast 

Venemaa 

ühendus 

Värskast 

Venemaa 

ühendus 

Karksist 

Lätiga 

ühendus 

2008 0,5 4,0 7,0 0,94 3,11 4,61 

2009 0,5 4,0 7,0 0,23 2,48 4,35 

2010 0,5 4,0 7,0 0,29 2,62 4,45 

2011 0,5 4,0 7,0 0,36 1,68 3,97 

2012 3,0 4,0 7,0 0,28 2,63 5,04 

2013 3,0 4,0 7,0 1,79 2,76 4,22 

2014 3,0 4,0 7,0       
Tabel 1. Ülekandevõimsuste andmed leppetingimustel.4 (allikas EGV) 

Nagu juba eelnevalt välja toodud, on Eesti ülekandevõrgu omapäraks asjaolu, et Eestis 

kompressorjaamad puuduvad ning kogu süsteemi toimimiseks vajalik rõhk tekitatakse suvel 

Vene gaasisüsteemi kompressorjaamade poolt ja talvel Inčukalnsi maa-aluse gaasihoidla 

väljumisrõhu poolt (ka Läti ülekandesüsteemis puuduvad kompressorjaamad). 

Suvisel (mai-oktoober) tarbimisel on peamine gaasi liikumine Narva ja Värska piiriülestest 

ühenduspunktidest Eesti ülekandevõrku Venemaa gaasivõrgust. 

Talvisel (november – aprill) tarbimisel toimub gaasi liikumine Karksi ja Värska piiriülestest 

ühenduspunktidest Eesti ülekandevõrku Inčukalnsi gaasihoidlast. 

 

2.3. Ülevaade gaasivoogudest 

Tegelikud gaasivood sõltuvad tarbijate vajadustest, mis on korrelatsioonis välisõhu 

temperatuuriga. Viimase viie aasta kõige kõrgem päevane tiputarbimine oli 2012. aasta talvel5 

(04.02.2012), mida iseloomustab joonis 3. 

Viimase 20-aasta suurim tiputarbimine 6,78 Mm3/päev oli 19.01.2006, kui päeva keskmine 

temperatuur Eestis oli -21,10C. Sellel päeval sisenes Eesti gaasivõrku Karksi GMJ kaudu 4,98 

Mm3(rõhk 28,4 bar) ja Värska GMJ kaudu 1,35 Mm3 (rõhk 23,8 bar) – kokku 6,33 

Mm3/päev6. Vahe 0,45 Mm3 kaeti ülekandevõrgu torustike mahu arvel.  

Keskmine suvine tarbimisvõimsus5 oli 2010. aastal 0,82 Mm3/päev ja 2012. aastal 0,78 

Mm3/päev. 

2012. aasta suvise poolaasta tarbimine oli kokku 142 Mm3 aastatarbimise 679 Mm3 juures, 

seega suvise tarbimise osakaal on 21% aastatarbimisest. 79% tarbimisest toimub perioodil 

november – aprill.  

                                                           
4 Euroopas kasutakse mahu kirjeldamiseks üldjuhul normaaltingimusi (00C, 101,325 kPa) ja mõningatel 

juhtudel  standardtingimusi (150C, 101,325 kPa). Eestis ja mujal OAO Gazprom tarnimispiirkondades 

kasutatakse leppetingimusi (200C, 101,325 kPa = 1,01325 bar). 
5 Allikas: Analysis of interoperability of gas infrastructure projects of Eastern-Baltic cluster proposed in 

relation to Projects of Common Interest list in BEMIP region and Joint Preventive Action Plan of Estonia, 

Latvia, Lithuania and Finland. Riga, 2013.  Koostaja: Olimps Design & Engineering 
6 EGV e-kiri 29-11-2012 
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2012. aastal toimus maagaasi importimises muudatus: pärast ligi kolme aastast pausi alustas 

keemiatööstuse ettevõtja AS Nitrofert detsembris 2012. aasta uuesti enda tarbeks maagaasi 

importi. AS Nitrofert tarbis 2013. aasta kuue esimese kuu jooksul (veebruar – juuli)  gaasi                 

124 milj m3. Alates 2013. aasta augustist läks aga tehas plaanilisse remonti ning seoses 

väetiste turul toimunud konjunktuuri muutusega plaanis ettevõtja jätkata tootmist 2014. aasta 

kevadel. Käesolevaks ajaks on tootmise taasalustamine määramata ajaks edasi lükatud. 

Alljärgnev joonis 3 iseloomustab  BEMIP7 regiooni gaasivoogusid talvel 2012 

(leppetingimustel) 

 
Joonis 3. BEMIP7 regiooni gaasivood talvel 2012 (leppetingimustel)4. (allikas BEMIP) 

 

EGV poolt osutatud ülekandeteenuse aasta kogused ja prognoositav 2014. aasta kogus on 

toodud järgnevas tabelis 2. Viimase 12 kuu (nov 2013 – okt 2014) tarbimine oli 527 Mm3. 

                                                           
7  BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan. Lisainfo: 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/bemip_en.htm   

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/bemip_en.htm
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Periood 

Gaasi import 

Eesti Gaas AS AS Nitrofert Kokku, 

Mm3 Mm3 Mm3 

2001 789 76 865 

2002 694 48 742 

2003 741 106 847 

2004 753 213 966 

2005 780 216 996 

2006 793 215 1 008 

2007 796 207 1 003 

2008 747 215 962 

2009 634 20 654 

2010 701 0 701 

2011 632 0 632 

2012 658 21 679 

2013 582 107 689 

2014 (prognoos) 500 0 500 
Tabel 2. Ülekandeteenuse aastakogused. (allikas EGV). 

Tegelikud gaasivood läbi piiriüleste ühenduspunktide kuude kaupa on erinevad. Need 

sõltuvad oluliselt Eesti, Läti ja Vene süsteemihaldurite poolt teostatud võrgu opereerimise 

toimingutest ja ka ülekandevõrgu plaanilistest remontidest suvel. Seetõttu erinevate aastate 

kuukogused ei ole sarnased. Joonisel 4 on toodud viimase  12 kuu tegelikud gaasivood kuude 

kaupa. 

 
Joonis 4. Gaasi mõõtejaamu läbinud gaasi kogused (allikas EGV). 
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2.4. Gaasi importijad 

Majandustegevuse registri andmetel on Eestis välja antud neli kehtivat gaasi impordi 

tegevusluba: 

 EG (kehtivuse algus 22.11.2005); 

 AS Nitrofert (kehtivuse algus 03.04.2006); 

 Baltic Energy Partners OÜ (kehtivuse algus 07.03.2012); 

 AS Reola Gaas (kehtivuse algus 13.06.2014). 

Neist reaalselt on gaasi importinud Eestisse EG ja AS Nitrofert (enda tarbeks). Käesoleval 

ajal impordib kogu ülekandevõrku siseneva gaasi EG.  

EG omab tarnelepingut OAO-ga Gazprom. Pikaajaline leping kehtib kuni 2015. aasta lõpuni 

(2003. aastal pikendati 2005.aasta lõppevat lepingut 2015. aasta lõpuni). OAO Gazprom 

varustab Eestit gaasiga suvel Loode-Venemaa gaasivõrgu kaudu ja talvel OAO Gazprom 

poolt Inčukalnsi gaasihoidlas hoiustatud gaasi väljastamise kaudu läbi Läti ülekandevõrgu. 

 

2.5. Inčukalnsi gaasihoidla  

 

Inčukalnsi gaasihoidla asub 40 km kaugusel Riiast kirdes. Hoidla on kasutuses alates 1968. 

aastast. Inčukalnsi gaasihoidla omab järgmisi toruühendusi8: 

 

 üks DN7009 torujuhe ühendamaks Eesti ülekandesüsteemiga; 

 üks DN700 torujuhe ühendamaks Leedu ülekandesüsteemiga; 

 kaks DN700 torujuhet ühendamaks Venemaa gaasisüsteemiga. 

Maaaluse gaasihoidla omapäraks on asjaolu, et ainult ca 50% esmakordselt maa alla 

pumbatud gaasist on hiljem kättesaadav. Seega Inčukalnsi gaasihoidla mahutavus on 

käesoleval ajal 4450 Mm3, millest aktiivne maht on 2300 Mm3. Seoses seadmete 

vananemisega väheneb aktiivne maht ca 15% aastas, mistõttu JSC Latvijas Gāze on 

käivitanud moderniseerimise kava ja on esitanud taotluse ühishuviprojekti kaasrahastamiseks 

Euroopa Liidu poolt. 29.10.2014 Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt esimeses rahastusvoorus 

Inčukalnsi gaasihoidla toetust ei saa10.   

Maksimaalne gaasi sisestamisvõimsus hoidlasse on 18 Mm3/päev (rõhul 105 bar). 

Maksimaalne väljavõtmisvõimsus on 24 Mm3/päev (rõhul 40 bar)8.  

Inčukalns gaasihoidla töötab sesoonse hoidlana – kuus kuud (mai-oktoober) toimub hoidla 

täitmine Venemaa gaasivõrgust ja kuus kuud (november-aprill) hoiustatud gaasi tarbimine 

(Läti, Eesti ja Venemaa tarbijate poolt). 

Kuna Läti ülekandesüsteemis puudub kompressorjaam, mis tõstaks Inčukalnsi gaasihoidlast 

väljuvat rõhku, siis väljuva gaasi rõhk hakkab langema väljastusperioodil novembrist aprillini 

(seega ka väljavõtmisvõimsus), mis on korrelatsioonis gaasi jäägiga hoidlas.  

Kõige kriitilisem periood Eesti gaasivarustuse jaoks on aprillikuu, kui külmale talvele 

järgneb külm kevad, sest siis võib hoidla rõhk laskuda tasemele, mis ei kindlusta Eesti 

(ja ka Läti ning Venemaa) gaasivajadust. 

                                                           
8 Modernization and Enhancement of Inčukalns Underground Gas Storage. Business plan.Riga,2014. Koostaja: 

JSC Latvijas Gāze  
9 DN – Diameter Nominal – nominaalne läbimõõt millimeetrites 
10 Kättesaadav:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_et.htm ja 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_et.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
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Inčukalns gaasihoidla on Läti riigi omanduses. 1997. aastal andis Läti Inčukalnsi gaasihoidla 

JSC Latvijas Gāze opereerimisele (väljastas litsensi) 20. aastaks. Juhul kui 2017. aasta ei 

soovi Läti pikendada litsentsi, siis peaks riik ettevõtja arvates kompenseerima JSC Latvijas 

Gāze omanikele ca 420 miljonit € tehtud investeeringute eest.11 

Inčukalnsi gaasihoidla tänane aktiivne maht 2300 Mm3 on jagatud lepinguliselt JSC Latvijas 

Gāze (1100 Mm3) ja OAO Gazpromi vahel (1200 Mm3). OAO Gazprom kasutab seda mahtu 

oma tarnelepingute täitmiseks talvel regioonis12 (Eesti ja Loode-Venemaa). Eesti talvise 

varustamise jaoks vajalik kogus hoidlas9 on keskmiselt 450 Mm3 – seega Eesti jaoks 

hoiustatud koguse osakaal on 19,6% aktiivsest mahust ja 37,5% OAO Gazprom võimalikust 

hoiustamise mahust. 

Hetkel on olukord selline, et Eesti gaasimüüjatel (sh EG) sisuliselt gaasivaru puudub ning 

kogu müüdav gaas on kuulub Gazpromile. Gazpromi poolt müüdav gaas antakse üle Karksi 

jaamas. Olukorda, kus Eesti gaasimüüjatel puudub gaasivaru, võib lugeda üheks 

gaasivarustuskindlusega seonduvaks oluliseks riskiks. KA soovitused gaasivarustuskindluse 

tagamiseks  on toodud dokumendi punktis 6. Siinkohal saab aga lisada, et eeltoodud riskide 

maandamiseks on ka oluline, et Misso transiiditoru kuuluks EGV omandisse (vt punkt 2.1.). 

Kuna gaasihoidla täitmine toimub läbi Eesti transiittorustiku, seetõttu omab Eesti ülevaadet, 

kui toimub tarnehäireid gaasihoidla täitmise osas. 

 3. Gaasi varustuskindlust reguleeriv seadusandlus 

Erinevate asutuste ja ettevõtjate kohustused ning tegevused gaasitarnehäire esinemisel, 

ennetamisel ning tegutsemisel kriisiolukorras on toodud erinevates Euroopa ning Eesti 

seadusandlust puudutavates õigusaktides.  

 

3.1. Hädaolukorra seadus (HOS) 

Üldised õiguslikud alused hädaolukordadeks valmistumiseks, nende lahendamiseks ja 

elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks tulenevad hädaolukorra seadusest (HOS). 

Seejuures on gaasivarustuse toimimine üheks elutähtsaks teenuseks. HOS § 34 lõike 1 

kohaselt on elutähtsa teenuse toimepidevus teenuse osutaja järjepideva toimimise suutlikkus 

ja järjepideva toimimise taastamise võime pärast katkestust. 

HOS § 34 lõike 2 p 2 kohaselt korraldab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

(MKM) gaasivarustuse kui elutähtsa teenuse toimimist. Gaasivarustuse kui elutähtsa teenuse 

toimimise tagamisel täidab MKM järgmisi HOS §-ist 35 tulenevaid nõudeid:  

1) koordineerib gaasivarustuse toimepidevuse tagamist ja nõustab gaasivarustuse 

teenuste osutajaid; 

2) teostab ise või määrab oma allasutuse teostama järelevalvet gaasivarustuse teenuste 

toimepidevuse tagamise üle;  

3) esitab üks kord iga kahe aasta jooksul Siseministeeriumile ülevaate gaasivarustuse 

teenuse toimepidevuse korralduse seisust. Kui elutähtsa teenuse osutajaid on ühe 

teenuse lõikes rohkem kui kaks, siis peab ülevaade sisaldama teenuse kui terviku 

osalise või täieliku katkestuse tagajärgede leevendamise ja teenuse toimepidevuse 

taastamise meetmete kirjeldust;  

4) vajaduse korral kehtestab määrusega gaasivarustuse teenuse kirjelduse; 

                                                           
11  http://bnn-news.com/gazprom-itera-abandon-incukalns-gas-storage-27590  
12  EG Võrguteenuse e-kiri 04.03.2014 

http://bnn-news.com/gazprom-itera-abandon-incukalns-gas-storage-27590
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5) kehtestab määrusega elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded. 

HOS § 36 punkti 1 kohaselt koordineerib Siseministeerium HOS §-s 34 sätestatud elutähtaste 

teenuste (muuhulas HOS § 34 lõike 2 p 2 gaasivarustuse toimimine) täitmist. 

KA-l otsesed HOS-ist tulenevad gaasivarustuse tagamist puudutavad kohustused ja ülesanded 

puuduvad. Samas on MKM kooskõlas HOS § 35 lõike 2 p 2 määranud oma 16.02.2010 

käskkirjaga nr 60 KA teostama järelevalvet gaasivarustuse teenuste toimepidevuse tagamise 

üle. 

MGS § 22 lõike 15 kohaselt võrguettevõtja, kelle jaotusvõrguga on ühendatud üle 10 000 

tarbija ja kes osutab ülekandeteenust on HOS § 34 lõike 2 punktis 2 nimetatud elutähtsa 

teenuse osutaja. Eestis on selliseks ainsaks ettevõtjaks EGV. HOS § 37 lõike 3 kohaselt on 

EGV elutähtsa teenuse osutajana kohustatud: 

1) koostama tema poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi;  

2) koostama tema poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise plaani; 

3) teavitama viivitamata elutähtsat teenust korraldavat asutust või tema määratud asutust 

elutähtsa teenuse toimepidevust oluliselt häirivast sündmusest või sellise sündmuse 

toimumise vahetust ohust;  

4) andma elutähtsat teenust korraldavale asutusele või asutusele, kelle ta on määranud 

elutähtsa teenuse toimepidevuse üle järelvalvet teostama, tema nõudmisel teavet elutähtsa 

teenuse osutamise kohta; 

5) täitma muid õigusaktidega talle elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks pandud 

kohustusi.  

Praktikas on EGV poolt täidetavad HOS-ist tulenevad kohustused seondunud eelkõige 

elutähtsa teenuse riskianalüüsi ning toimepidevuse tagamise plaani koostamisega. Samuti 

korraldavale asutusele vajaliku teabe esitamisega.   

Kuna EG, teised kodutarbijatele gaasi müüvad ettevõtjad ning jaotusvõrguettevõtjad ei ole      

HOS-i mõttes käsitatavad elutähtsat teenust osutatavate ettevõtjatena, neile HOS-ist kohustusi 

ei tulene.  

3.2. Euroopa Liidu määrusest 994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse 

tagamise meetmeid, tulenevad nõuded.  

Määrus 994/2010 (edaspidi Määrus) 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. 

Määrus sätestab ühtsed varustuskindluse standardid, millised peaksid tagama võrdsed 

võimalused gaasiga varustatuse kindlustamiseks ning soodustama vajaliku infrastruktuuri 

ehitamist ja parandama valmisolekut tarnehäirele reageerimisel. Määrus teeb kohustuslikuks 

ka ennetava tegevuskava ja tarnehäirega toimetuleku kava koostamise. Kavad koostatakse 

eelneva riskihindamise tulemuse põhjal, arvestades määruses sätestatud ühtseid 

varustuskindluse standardeid ja tarnehäire kriisitasemeid. 
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Määruse artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohaselt vastutavad gaasivarustuse kindluse eest tihedat 

koostööd tehes oma tegevusvaldkondade ja pädevuse piires ühiselt maagaasiettevõtjad, 

liikmesriigid (oma pädevate asutuste kaudu) ja komisjon. Iga liikmesriigi kohustustuseks oli 

hiljemalt 3. detsembril 2011 määrata pädev asustus, kes tagab Määruses sätestatud meetmete 

rakendamise ning vastutavad gaasivarustuse kindluse eest. Määruse kohaselt ei takista miski 

liikmesriike võtmast vastu rakendusakte, kui see on vajalik Määruse nõuete täitmiseks. 

Eeltoodust tulenevalt on Määruse kohaselt pädevate asutuste kaudu Määrusest tulenevate 

nõuete tagamine liikmesriigi kohustuseks, kuid pädevate asutuste määramine koos vajalike 

gaasivarustuskindlust võimaldavate rakendusaktide vastuvõtmisega (koos ettevõtjatele 

vajalike kohustuste sätestamisega) on jäetud liikmesriikide pädevusse.  

Eestis on Määrusest tulenevad nõuded integreeritud MGS-i ning lisaks väljatoodud ka               

MKM-i 05. juuni 2013. aasta käskkirjas nr 13-0194 „I Ennetav tegevuskava gaasi 

varustuskindlust mõjutavate riskide vähendamiseks; II Gaasi tarnehäirega toimetuleku kava“ 

(edaspidi Käskkiri).13 Nimetatud ülesandeid on kirjeldatud käesoleva dokumendi punktides 

3.3 ja 3.4.  

3.3. Maagaasiseadus (MGS) 

MGS-ist tulenevad gaasi varustuskindlusega seonduvad kohustused. MGS § 262 lõige 1 

järgi on EGV kohustatud teavitama MKM-i ja KA-d olukorrast ning rakendatavatest 

turumeetmetest juhul, kui EGV-l on usaldusväärne teave, et võib toimuda sündmus, mille 

tagajärjel võib tarneolukord märkimisväärselt halveneda või on tarnehäire juba tekkinud.  

Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt MKM analüüsib koos KA-ga saadud teavet ning 

süsteemihalduri rakendatud turumeetmeid. Kui analüüsi tulemusel ilmneb, et varustuskindluse 

tagamiseks on vaja kasutusele võtta MGS § 262 lõikes 3 nimetatud gaasinõudluse 

kohustusliku vähendamise meetmed, teavitab MKM sellest Vabariigi Valitsuse 

kriisikomisjoni ning teeb seejärel Vabariigi Valitsusele ettepaneku lubada MGS § 262 lõikes 1 

nimetatud tarnehäire kõrvaldamiseks või selle mõju leevendamiseks vajalike meetmete kavas 

nimetatud gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kasutamist.  

MGS § 262 lõikest 21  tulenevalt, kui Euroopa Komisjon on teinud otsuse meetmete 

rakendamiseks kogu Euroopa Liidu või selle teatud piirkonna varustuskindluse tagamiseks, 

teavitab MKM Euroopa Komisjoni otsusest ja kavandatavatest meetmetest Vabariigi 

Valitsuse kriisikomisjoni ning teeb vajaduse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku lubada 

gaasinõudluse kohustusliku vähendamise meetmete kasutamist. 

MGS § 262 lõike 41 alusel kui varustuskindlus on taastunud, teavitab süsteemihaldur sellest 

MKM-i ning KA-d. MKM teavitab olukorrast Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni ja Vabariigi 

Valitsust. 

Tulenevalt MGS § 37 lõike 3 punktist 22,  täidab Määruse artiklis 3 pädevale asutusele 

pandud kohustusi KA, kes tagab Määruses ette nähtud meetmete rakendamise ja kava 

väljatöötamise -  MGS § 262  lõike 7 kohaselt teostab gaasi varustuskindluse tagamise üle 

järelevalvet KA, kes koostab ja avaldab igal aastal aruande varustuskindluse olukorra kohta.  

Lisaks MGS § 262 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud koostööle MKM-iga, teavitab KA MGS § 262  

lõike 4 kohaselt tarneolukorra märkimisväärsest halvenemisest või tarnehäire tekkimisest ja 

selle lahendamise meetmetest viivitamata Euroopa Komisjoni. MGS § 263 tulenevalt esitab 

                                                           
13 Kuna Käskkiri on kättesaadav www.konkurentsiamet.ee/file.php?23982  tuuakse järgnevalt erinevate isikute 

Määruses sätestatud nõuetega seonduvad alused ja vastutus välja kokkuvõtvalt.  

http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?23982
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KA Määruse kohase ennetava tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate riskide 

vähendamiseks ning tarnehäirega toimetuleku kava MKM-ile.  

MGS § 37 lõike 3 punkti 93 alusel analüüsib KA varustuskindluse tagamiseks rakendatavaid 

abinõusid ning  tagamaks koostöö Euroopa Liidu energeetikasektorit reguleerivate asutuste 

koostööametiga (ACER) ja teiste regulaatoritega, on MGS §-i 37 lõike 5 punktis 4 sätestatud 

KA-le kohustus teha koostööd piiriüleste küsimuste reguleerimiseks ja vahetada MGS-is ning 

teistes õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet Euroopa Liidu 

liikmesriikide järelevalveasutustega ja energeetikasektorit reguleerivate asutuste 

koostööametiga. Koostöö eesmärgiks on saavutada võrkude vastastikuse ühendamise 

võimsuse piisav tase, et võimaldada konkurentsi arengut ja varustuskindluse paranemist, 

vältides diskrimineerimist erinevate turuosaliste vahel. 

MGS § 17 lõike 2 kohaselt on EGV-l 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-ist rohkem MKM-ile, KA-le või EGV-le varustuskindluse tagamisega seonduvaid 

otseseid kohustusi ei tulene. Samuti ei tulene MGS-ist otseseid varustuskindluse tagamisega 

seonduvaid kohustusi EG-le või teistele gaasimüüjatele.  

MGS-ist tulenevad EGV ja EG gaasi varustuse tagamisega seonduvad kohustused. MGS 

§-st 14 tulenevalt lasub süsteemihalduril süsteemivastutuse kohustus, so kohustus tagada 

sõlmitud lepingute kohaselt igal hetkel gaasisüsteemi varustuskindlus (MGS § 2 punkti 11 

kohaselt on varustuskindlus gaasisüsteemi võime tagada tarbijate nõuetekohane gaasiga 

varustamine, arvestades olemasolevat nõudlust ning eeldatavat tulevikunõudlust) ja bilanss 

(MGS § 11 lõike 1 kohaselt on bilanss MGS-i tähenduses tasakaal turuosalise gaasi 

müügilepingus kokkulepitud gaasikoguse ning turuosalise tarbitud või edasi müüdud 

gaasikoguse vahel).  

MGS § 16 lõike 1 punkti 1 kohaselt tagab EGV MGS §-is 14 sätestatud kohustuse täitmiseks 

muuhulgas gaasisüsteemi varustuskindluse. MGS § 16 lõike 1 punkti 4 kohaselt EGV selgitab 

temale edastatud andmete alusel gaasisüsteemi bilanssi ja bilansihaldurite bilanssi ning ostab 

ja müüb bilansigaasi eesmärgiga tagada gaasituru efektiivne toimimine, gaasisüsteemi bilansi 

tagamiseks tehtud kulutuste õiglane jagamine bilansihaldurite vahel MGS-i, selle alusel 

kehtestatud õigusaktide ning süsteemihalduri ja bilansihalduri vahel sõlmitud lepingute 

kohaselt. 

MGS § 8 lõike 1 kohaselt peab  gaasiettevõtja tagama tarbija gaasiga varustamise vastavuses 

MGS-i , tegevusloa kõrvaltingimuste ja sõlmitud lepinguga. MGS § 9 lõike 1 kohaselt on 

võrgupiirkonnas suurimat turuosa omav gaasi müüja kohustatud müüma gaasi vastavalt võrgu 

tehnilistele võimalustele kõigile selles võrgupiirkonnas võrguühendust omavatele 

kodutarbijatele, kui tarbija seda soovib. 

MGS § 91 lõike 6 kohaselt ei ole turgu valitseval ettevõtjal õigust keelduda gaasi müümisest 

võrguühendust omavale kodutarbijale, kui tarbija seda soovib. Eestis on suurimaks tarbijatele 

gaasi müüvaks ettevõtjaks EG, kes on käsitatav ka turgu valitsevat seisundit omava 

ettevõtjana. 

MGS § 22 lõike 1 kohaselt peab võrguettevõtja tagama võrguühendust omavate isikute 

gaasiga varustamise vastavuses MGS-i, tegevusloa tingimuste ja sõlmitud lepinguga. Sama 

paragrahvi lõike 6 kohaselt võib võrguettevõtja oma tegevuse lõpetada ainult juhul, kui ta on 

andnud MGS §-st 22 tulenevad kohustused üle teisele võrguettevõtjale. 



 

11 

 

3.4. MKM-i 05. juuni 2013. aasta käskkiri nr 13-0194 „I Ennetav tegevuskava gaasi 

varustuskindlust mõjutavate riskide vähendamiseks; II Gaasi tarnehäirega toimetuleku 

kava“ (Käskkiri) 

Käskkiri sisaldab ennetavat tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate riskide 

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

Käskkirjas esitatud ennetava tegevuskava ja gaasitarne hädaolukorra lahendamise kavaga 

määrata kindlaks meetmed, mis tagavad Määruses 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. Vabariigi 

Valitsuse kriisikomisjon on kavad oma 29. mai 2013. aasta kirjaga nr 1-7/181-4 

kooskõlastanud. 

3.4.1. Varustuskindluse häired ja väiketarbijate toimetulek.  

Varustuskindluse häired jagunevad kahte tüüpi häireteks: 

a) Ülekandesüsteemi riketest põhjustatud varustuskindluse häired (rikked 

ülekandesüsteemi torustikes, GMJ või GJJ) ; 

b) Imporditava gaasi puudumisest põhjustatud häire (näiteks ainuke gaasitarnija OAO 

Gazprom ei soovi või ei saa oma lepingulisi kohustusi täita). 

Ülekandesüsteemi riketest põhjustatud varustuskindluse häired. Võrguettevõtja tagab 

määruses 994/2010 sätestatud infrastruktuurinormi ja varustuskindluse normi täitmise. 

Määruse artikli 6 (infrastruktuurinorm) järgi on infrastruktuurinormi täitmise puhul tegemist 

meetmetega, et hiljemalt 3. detsembriks 2014. aasta oleks allesjäänud infrastruktuuri võimsus, 

mis on kindlaks määratud Määruse I lisa punktis 2 sätestatud n – 1 valemi kohaselt, võimeline 

üksiku suurima gaasiinfrastruktuuri häire korral rahuldama arvestuspiirkonnas gaasi 

kogunõudluse erandlikult suure gaasinõudlusega päeval, nagu juhtub statistiliste andmete 

kohaselt üks kord iga 20 aasta jooksul (infrastruktuuri norm N-1≥100%). 

 

Eesti infrastruktuurinorm N-1 leitakse alljärgneva arvutuse alusel: 

  
kus 

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

Mm3/ päev + Värska ühendus Venemaaga 4 Mm3/ päev + Narva ühendus Venemaaga 3 Mm3/ 

päev = 14 Mm3/ päev ; 

Pm – gaasi toodangu tehniline maht: 0 Mm3/ 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 Mm3/ päev; 

LNGm – veeldatud maagaasi terminali tehniline väljastamismaht: 0 Mm3/ päev; 

Im – gaasivõrgu suurima lüli (ühenduse) tehniline võimsus: Karksi ühendus Lätiga 7 Mm3/ 

päev; 

Dmax – maagaasi maksimaalne tarbimine viimase 20 aastal: 6,7 Mm3/ päev (19.01.2006.a). 
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Imporditava gaasi puudumisest põhjustatud häired. Määruse artikli 8 (varustuskindluse 

tagamine) järgi kohustab pädev asutus tema poolt määratud maagaasiettevõtjaid võtma 

meetmeid, et tagada liikmesriigi kaitstud tarbijatele gaasitarned järgmistel juhtudel 

(varustuskindluse norm):  

 

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. 

Vastavalt MGS § 261 lõikele 2 on kaitstud tarbija, kelle suhtes rakendatakse määruse 

994/2010 artiklis 8 sätestatud varustuskindluse normi: 

 kodutarbija, kelle tarbijapaigaldis on ühendatud jaotusvõrguga; 

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

muud kütust kui gaas. 

Kaitstud tarbijate prognoositav gaasinõudlus14 on toodud tabelis 3. August on keskmiselt 

kõige väiksema tarbimisega kuu, veebruar kõige suurema tarbimisega kuu. 

 

 

 

Nimetus Ühik August Veebruar 

Kaitstud tarbijate tarbimiskogus Mm3/kuu 3,3 13,4 

Kaitstud tarbijate tarbimisvõimsus Mm3/päev 0,1 0,5 

Eesti tarbimiskogus kokku Mm3/kuu 20,0 82,2 

Eesti keskmine tarbimisvõimsus Mm3/päev 0,7 2,9 

Kaitstud tarbijate osakaal tarbimiskoguses % 16,5 16,3 

Kaitstud tarbijate osakaal tarbimisvõimsuses % 15,4 17,0 
Tabel 3. Kaitstud tarbijate gaasinõudlus (allikas Energy Security Stress Test for Estonia, Latvia, Lithuania and 

Finland. August 2014).  

 

Eesti varustuskindluse normi täitmiseks vajalikud gaasikogused15: 

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 0,98 Mm3 . 7 päeva 

tarbimine on seega 7 * 0,98 = 6,9 Mm3. 

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

juhtub statistiliste andmete kohaselt üks kord 20 aasta jooksul.  

Jaanuaris 2006 oli kaitstud tarbijate gaasinõudlus 30,4 Mm3. 

                                                           
14 Energy Security Stress Test for Estonia, Latvia, Lithuania and Finland. August 2014 Koostajad: nimetatud 

riikide majandusministeeriumid. http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm 
15  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.06.2013.a käskkiri nr 13-0194 
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c) Kaitstud tarbijate varustamine üksiku suurima infrastruktuuri häire korral vähemalt 30-

päevasel ajavahemikul keskmistes talvistes ilmastikutingimustes.  

Vastavalt tabelile 3 on kaitstud tarbijate gaasinõudlus 13,4 Mm3. 

Turupõhised meetmed gaasivarustuse kindluse tagamiseks. Käskkirja punktis 1.2.2. on 

gaasivarustuse kindluse tagamiseks kirjeldatud turupõhiseid ja mitte-turupõhiseid meetmeid 

järgnevalt:  

Gaasi pakkumisega seotud meetmetest on Eesti gaasiturul praeguses olukorras võimalik 

kaaluda neist järgmiste kasutusele võtmist:  

 vastavalt kehtivale lepingule EG ja OAO Gazprom vahel on võimalik Eestisse tarnida 

kuni 7,0 Mm3 maagaasi ööpäevas; 

 gaasi tarneteede mitmekesistamist. Alates 2012 a sügisest on võimalik kasutada Narva 

ühendust aastaringselt, mis annab võimaluse täiendavalt tarnida kuni 3 Mm3 gaasi 

päevas; 

 kokkuleppeid naaberriikide süsteemihalduritega gaasivoogude ümbersuunamiseks 

gaasivarustuse kindluse tagamiseks; 

 vastavalt MGS-i 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 (MGS § 1 

lõige 11). 

Gaasinõudlusega seotud meetmetest on praeguses gaasituru olukorras võimalik kasutada: 

 teistele kütuseliikidele ülemineku võimalust, sh alternatiivsete asenduskütuste 

kasutamist; 

 taastuvate energiaallikate laiem kasutus. 

Mitteturupõhised meetmed gaasivarustuse kindluse tagamiseks (MGS § 262). 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 MKM-i ning KA-d ja teeb ettepaneku 

mitteturupõhiste meetmete kasutuselevõtuks. MKM analüüsib koostöös KA-ga 

süsteemihaldurilt saadud ettepanekut ja teeb vajaduse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku 

alljärgnevate meetmete rakendamiseks varustuskindluse tagamisel:  

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

tootmine; 

 lubada piirata soojust tootvate ettevõtjate gaasiga varustamist; 

 lubada alandada elamute kütteks väljastatava vee temperatuuri; 

 kohustada soojust tootvat ettevõtjat kasutama kütusena reservkütust. 

3.4.2. Käskkirja 1. peatükist (ennetav tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate 

riskide vähendamiseks) tulenevad muud (kokkuvõtvalt) EGV kohustused.  

Süsteemihalduri kohustused. Käskkirja punktis 1.3 on väljatoodud järgmised EGV kui 

süsteemihalduri kohustused:  
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 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 (EGV kriisikomisjoni) ning hindab, 

millised määruse 994/2010 lisas II toodud turupõhised meetmed (p. 1.2.2.1) aitavad 

tarnehäirega toime tulla või seda leevendada.  

EGV häire- ja hädaolukordades tegutsemise kavad. Käskkirja punktis 2.2.3. on 

väljatoodud, et võimalike häire- või hädaolukordade lahendamiseks Eesti gaasisüsteemis on 

süsteemihaldur EG Võrguteenus koostatud järgmised dokumendid, mida süsteemihaldur 

võtab vajadusel kasutusele: 

 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 MKM-i ja KA-d 

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.  

Nimetatud dokumentide puhul on tegemist elutähtsa teenuse toimepidavuse plaanide ühe 

osaga.  

3.4.3. Käskkirja 2. peatükist (gaasi tarnehäiretega toimetuleku kava) tulenevad muud 

(kokkuvõtvalt) EGV kohustused  

Käskkirja 2. peatükis on põhjalikult kirjeldatud Määruse artikkel 10 lõikes 3 sätestatud 

kriisitasemeid ning artikkel 10 lõikes 1 ja 7 nimetatud gaasitarne hädaolukorra lahendamise 

kavas sätestatud kohustuslikke meetmeid. Samuti on nimetatud peatükis väljatoodud Määruse 

lõikes 3 sätestatud erinevad kriisitasemed ning nende väljakuulutamisel teostatavad 

toimingud. Punkt 2.2.1 järgi Häireolukorra taseme väljakuulutamise korral teostatakse 

järgmiseid toiminguid:  
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 Süsteemihaldur teavitab tarbijaid, gaasiettevõtjaid, bilansihaldureid ja naaberriikide 

süsteemihaldureid võimalikust tarnehäire tasemest ja oma kavandavatest meetmetest;  

 süsteemihaldur selgitab koostöös naaberriikide juhtimiskeskustega gaasisüsteemi 

tehnilisi võimalusi gaasirõhu tõstmiseks Eesti gaasisüsteemis ja gaasivoogude 

ümbersuunamise võimalusi täiendavate gaasikoguste ülekandmiseks Eesti riigipiirini;  

 süsteemihaldur selgitab gaasi importijatega täiendavate gaasikoguste sisseostu 

võimalusi Eesti gaasisüsteemi;  

 süsteemihalduri kriisikomisjon hindab, millised määruse 994/2010 lisas II toodud 

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

leevendada;  

 käivitab EGV eriolukorras tegutsemise kava, mis on gaasivarustuse kui elutähtsa 

toimepidevuse tagamise plaan.  

Sellist olukord on võimalik lahendada gaasivoogude ümbersuunamisega (turupõhine meede) 

koostöös Läti ja Venemaa süsteemihalduritega. 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; 

 informeerib eriolukorrast bilansihaldureid/gaasimüüjaid ja AS EG Ehitus tegevjuhti, 

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 § 

12¹ lõikele 4 peab bilansihaldur sõlmima gaasi tarnelepingud tingimustel, mis võimaldavad 

igal ajahetkel tema bilanssi tagada;  
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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 kriiskomisjoni, MKM-i ja KA-d.  

6) KA teavitab igapäevaselt Euroopa Komisjoni ja naaberriikide pädevaid asutusi olukorrast 

Eesti gaasisüsteemis, võimalikest muutustest gaasiturul ja kavandatavatest meetmetest.  

Käskkirja punktides 3.2 (gaasitarne hädaolukorra tase) ja 2.3.1. antakse ülevaade MGS § 26² 

sätestatud meetmetest gaasitarne tekkimisel (vt käesoleva dokumendi punkt 1) ning Käskkirja 

punktis 2.3.1. on toodud skeemile tuginev ülevaade Vabariigi Valitsuse, MKM-i, KA, EGV ja 

kohaliku- ning regionaalse kriisikomisjoni tegevustest tegutsemisel gaasitarne hädaolukorra 

väljakuulutamise korral.16  

 

3.5. Konkurentsiameti seisukohad ja ettepanekud 

Eeltoodust (vt dokumendi punkti 3.4.1.) järeldub, et Eesti ülekandevõrgu struktuur ja 

võimsused võimaldavad infrastruktuuri häirete korral edukalt toime tulla häirete mõju 

kõrvaldamisega.  

Sama punkti põhjal saab välja tuua, et AS-i Tallinna Küte võrgupiirkonna kõik kliendid ei ole 

MGS-i mõistes kaitstud tarbijad tsentraalkatlamajade (3 katlamaja)  piirkondades, kuna 

soojuse tootmise prognoositav maht aastas ületab 500 000 MWh piiri võrgupiirkonna kohta,  

mistõttu ettevõtjal on kohustus tagada reservkütuse olemasolu tulenevalt kaugkütteseaduse   § 

7 lõikest 3 (KKütS). Kuna ettevõtja lokaalkatlamajade (15 katlamaja) puhul on tegemist 

katlamajade juurde kuuluvate iseseisvate soojusvõrkudega, siis  tulenevalt MGS § 261 lõikest 

2 tuleks nende katlamajade piirkonna tarbijaid käsitleda kui kaitstud tarbijaid, sest nende 

tarbijate eluruumide kütteks soojust tootval ettevõtjal ei ole võimalik kasutada kütusena muud 

kütust kui gaas. Põhjalikumalt käsitatakse soojusvarustuse tagamisega seonduvat dokumendi 

järgnevas punktis 4.                            

Ettevõtjate kohustused gaasi varustuskindluse tagamisel. Hindamaks EGV, EG ja teiste 

gaasiettevõtjate kohustusi gaasivarustuse tagamisel ja väiketarbijate varustamisel, on oluline 

vahet teha tavaolukorral (st gaasivarustus on tagatud gaasiettevõtjate omavahel sõlmitud  ning 

gaasiettevõtjate ja tarbijate vahelise sõlmitud lepingutest tulenevatel alustel) ning juhtumil, 

kus tarnehäirete tõttu (või nende tõenäolisel tekkimisel tulevikus) võib ohtu sattuda 

varustuskindlus.  

Tavaolukorras vastutavad gaasivarustuse (va bilansigaas, mille tagamine on EGV kohustus) ja 

väiketarbijate gaasiga varustamise eest gaasimüüjad (sh EG), tagades selle turuosaliste vahel 

sõlmitud lepingutega. See on kooskõlas MGS §-de 8 ja 9 lõigetega 1, mille kohaselt 

peab  gaasiettevõtja tagama tarbija gaasiga varustamise vastavuses MGS-iga, tegevusloa 

kõrvaltingimuste ja sõlmitud lepinguga. Samuti, et võrgupiirkonnas suurimat turuosa omav 

gaasi müüja on kohustatud müüma gaasi vastavalt võrgu tehnilistele võimalustele kõigile 

selles võrgupiirkonnas võrguühendust omavatele kodutarbijatele, kui tarbija seda soovib.  

Tavaolukorras osutab EGV gaasi ülekande teenust ning EGV-l puudub võimalus ja õigus 

müüa gaasi kodutarbijatele - MGS § 8¹ lõike 1 kohaselt on EGV-l keelatud tegutseda gaasi 

müüjana.  

                                                           
16 Kättesaadav: www.konkurentsiamet.ee/file.php?23982 

http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?23982
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Tarnehäirete puhul või olukorras, kus tarnehäirete tekkimine on tõenäoline ning mis võib 

seada ohtu varustuskindluse (tegemist on eriolukorraga), kohalduvad aga HOS-ist, Määrusest, 

MGS-ist ning Käskkirjast tulenevad hädaolukordadeks valmistumiseks, nende lahendamiseks 

ja elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks ettenähtud alused. Nendest alustest 

tulenevalt on Eestis sisuliselt ainsaks ettevõtjaks, kellele on varustuskindluse tagamiseks ja 

tarnehäire olukorras tegutsemiseks kehtestatud konkreetsed kohustused ja tegutsemisjuhendid, 

EGV.  

Samas ei sisalda need õigusaktid (samuti mitte EGV eriolukorras tegutsemise kava) otseseid 

aluseid, kas ning kuidas peaks EGV tarnehäire olukorras või sellele eelnevalt gaasivarusid 

soetama ja finantseerima ning kuidas korraldada eriolukorras kaitstud tarbijatele gaasi müük.  

Kuigi teatud juhtudel võib seadusandlusest tulenevate aluste laiem tõlgendamine olla vajalik 

ning põhjendatud, ei saa välistada, et ka sellisel juhul võib EGV-lt selliste kohustuste täitmise 

nõudmisega sattuda ohtu õigusselgus. Lisaks sellele, et tarnehäire olukorras EGV-le 

gaasivarude kogumise kohustust seadusest otseselt ei tulene, on EGV-l MGS § 8¹ lõike 1 

kohaselt keelatud tegutseda gaasi müüjana. MGS-st tulenevalt müüb EGV gaasimüüjatele 

tarbijatele vajaliku gaasikoguse tagamiseks gaasi bilansigaasina. Ilma seaduses ning 

kriisiolukorras tegutsemiskavas konkreetsete aluste sätestamiseta on olukord, kus EGV 

hakkab bilansigaasi arvelt gaasivarusid suurendama müügi eesmärgil kodutarbijatele, 

vastuolus EGV-le kehtivate nõuetega. Tarnehäire olukorras ei tulene seadusest või selle alusel 

välja antud õigusaktidest  gaasivarude soetamise kohustust ka EG-le või teistele 

kodutarbijatele gaasi müüvatele ettevõtjatele.  

Seega pole seadusandlust aluseks võttes üheselt selge, kes peaks tarnehäire olukorras tagama 

vajaliku gaasivaru või kuidas seda soetama. Amet möönab, et võrreldes teiste ettevõtjatega on 

seadusandja erinevatest õigusaktidest tulenevalt näinud tarnehäire olukorras ning 

gaasivarustuse tagamiseks olulised kohustused ette EGV-le. Siiski leiab amet, et gaasivarude 

soetamist puudutavas osa vajab seadusandlus täiendamist ja muutmist nii, et taoline kohustus 

tuleneks seadusest ning et sellise kohustuse täitmisel ei läheks ettevõtja vastuollu talle 

kehtivate seadusest tulenevate nõuetega. Samuti peaks kaaluma vastavate täienduste 

sisseviimist kriisiolukorras tegutsemise kavasse.  

Lisaks konkreetsete aluste väljatoomisele MGS-is ei saa siinkohal välistada ka vajadust 

täiendada siinkohal vedelkütusevaru seaduses sätestatud regulatsiooni.   

On ka oluline, et kehtivast seadusandlusest ei tulene aluseid, mis võimaldaksid võrguettevõtjal 

gaasivarude soetamisega seonduvaid kulutusi lülitada võrguteenuse hinda. Hetkel MGS § 23 

lõikes 3 toodud võrguteenuse hinnakujundus taolisi kulukomponente ei sisalda. Seetõttu 

puuduks KA-l võimalus taoliste võrguteenuste hindade kooskõlastamiseks.  Ka siinkohal leiab 

amet, et taolise võimaluse eelduseks on MGS-i vastava regulatsiooniga täiendamine. KA 

juhib tähelepanu ELTS §-st 59 tulenevale eriregulatsioonile, mille kohaselt KA võib 

kooskõlastada ELTS §-st 59 lõikes 2 punktides 1-3 nimetatud elektrienergia toetuse määrast 

erineva määra, kui elektrienergia on toodetud tõhusa koostootmise režiimil taastuvast 

energiaallikast või turbast. 

 

4. Konkurentsiameti järelevalve soojusettevõtjate reservkütuse tagamise üle 

KKütS § 7 lõige 3 sätestab, et soojusettevõtja, kelle tootmise prognoositav maht aastas ületab 

500 000 MWh võrgupiirkonna kohta, on HOS § 34 lõike 9 punktis 1 nimetatud elutähtsa 

teenuse osutaja ning on kohustatud tagama soojuse tootmiseks reservkütuse kasutamise 

võimaluse, mis kindlustaks soojusvarustuse kolme ööpäeva jooksul.  KKütS § 7 lõike 4 
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kohaselt lähtutakse reservkütuse koguse arvutamisel eelmise aasta maksimaalsest ööpäevasest 

tarbimisest.  

Eestis on vaid üks  soojusettevõtja AS Tallinna Küte (Tallinna Küte), kes toodab soojust 

maagaasist Tallinna linna võrgupiirkonna kohta üle 500 000 MWh aastas.  

KA poolt läbiviidud järelevalvemenetluse tulemused kinnitavad, et Tallinna Kütte Tallinna 

linna võrgupiirkonnale on tulenevalt reservkütuse koguse olemasolu nõudest tagatud 

vajalikud tootmisvõimsused ja reservkütusena kasutatav diiselkütuse varu.  

 

5. Euroopa Komisjoni stresstest.  

Euroopa Komisjoni asepresident Gunther H. Oettinger kutsus oma 07.07.2014.a kirjaga üles 

Balti riike ja Soomet koostama üksikasjalikku aruannet võimaliku lühiajalise gaasivarustuse 

katkemise mõjude hindamiseks. 

Aruande koostajateks olid Eesti, Läti, Leedu ja Soome vastavad ministeeriumid ja 

institutsioonid, kelle pädevusse gaasi varustuskindluse tagamine kuulub. 

Aruandes paluti hinnata järgmisi Ida-Balti regiooni gaasivarustuse stsenaariumide mõju: 

1) Venemaa gaasitarnijate poolt gaasi tarnimise katkestamine suvel 1 kuu (01.08.2014 – 

31.08.2014) jooksul; 

2) Venemaa gaasitarnijate poolt gaasi tarnimise katkestamine 7 kuulisel perioodil 

(01.08.2014– 28.02.2015); 

3) Venemaa gaasitarnijate poolt gaasi tarnimise katkestamine 6 kuulisel perioodil 

(01.09.2014 – 28.02.2015); 

4) Venemaa gaasitarnijate poolt gaasi tarnimise katkestamine talvel 1 kuu (01.02.2015–

28.02.2015) jooksul. 

Aruande koostajad leidsid, et on oluline välja tuua ka talveperioodil Inčukalnsi gaasihoidlas 

oleva gaasi kasutusvõimalused lähtudes: 

- lepingulistest mahtudest (ca pool mahutist on lepingu alusel hoiustatud OAO Gazprom 

poolt ja teine pool JSC Latvijas Gāze poolt) – Juhtum 1; 

- hoidla füüsilisest mahust, kusjuures Venemaad hoidlast sel juhul ei varustata -               

Juhtum 2. 

Aruandes arvestati ka asjaoluga, et alates 03.12.2014 alustab tööd Klaipeda LNG Terminal, 

mille opereerimisvõimsus enne Klaipeda-Kuršenai torustiku moderniseerimist 

(ühishuviprojekti planeeritud valmimine 2016. aastal) on 4,3 Mm3/päevas. 
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Joonisel 5 on toodud aruandes kajastatud gaasi tarbimine Ida-Balti regioonis 2013. aastal. 

 

 
Joonis 5. Gaasi tarbimine 2013.aastal (leppetingimustel). (allikas 

http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm) 

 

 

Joonisel 5 toodud koguste asetamisel tänasesse konteksti, tuleb Eesti puhul arvestada asjaolu, 

et jaanuarist kuni augustini 2013. aastal tarbis gaasi ka AS Nitrofert (2013. aasta kogus 107 

Mm3), kes tänaseks on tarbimise lõpetanud. 

 

Aruandes kasutatud Eesti tarbimise näitajad on koondatud tabelisse 4. 

 

Nimetus Ühik August Veebruar 
Kokku 

(aug-veeb) 

Kokku 

(sept-veeb) 

Kaitstud tarbijate tarbimiskogus Mm3 3,3 13,4 64,9 61,6 

Kaitstud tarbijate tarbimisvõimsus Mm3/päev 0,1 0,5 X x 

Eesti tarbimiskogus Mm3 20,0 82,2 398,0 378,0 

Eesti keskmine tarbimisvõimsus Mm3/päev 0,7 2,9 X x 

Tabel 4. Eesti tarbimisandmed aruandes. (allikas: http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm
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Joonisel 6 on toodud Inčukalnsi gaasihoidla mahu kasutamine talveperioodi algul 

(sisestamisperioodi lõpul) ja lõpus (väljavõtmisperioodi lõpus). Joonisel 6 toodud Eesti osa 

iseloomustab OAO Gazprom poolt Eesti varustamiseks hoiustatud gaasikogust. 

 

 
Joonis 6. Gaasi kogused Inčukalnsi gaasihoidlas aastatel 2009-2014 (leppetingimustel). (allikas: 

http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm) 

Leedu gaasimüüja AB Lietuvas Dujos hoiab kaitstud tarbijate jaoks hoidlas 33,7 Mm3 gaasi. 

Leedu määratud LNG varustaja Litgas UAB on sõlmimas lepingut JSC-ga Latvijas Gāze kuni 

100 Mm3 gaasi hoidmise osas aastatel 2015 kuni 2017.  

JSC Latvijas Gāze on 2014. aasta kevadel pöördunud Läti Valitsuse poole initsiatiiviga hoida 

Inčukalnsi gaasihoidlas strateegilise varuna kuni 200 Mm3 gaasi, mis vastab Läti kuuajalisele 

talvisele tarbimisele. Läti Valitsus pole otsust veel teinud. 

Gaasivarustuse katkemise mõjude hindamise aruande tulemused Eestile: 

1-1) tarne katkestus augustis 2014. aastal, Juhtum 1. Eestisse ei sisene 

piiriühenduspunktidest (Narva ja Värska) gaasi. Eesti ei saa gaasi ka Inčukalnsi gaasihoidlast 

Karksi piiriühenduspunkti kaudu. Süsteemi rõhk enne katkestust 15 bar, minimaalne tehniline 

toimimiseks vajalik rõhk 12 bar. Seega ülekandetorustikust saab välja võtta 0,517 Mm3 gaasi, 

mistõttu tavatarbimise jätkamisel saab gaas otsa vähem kui päevaga ja ainult kaitstud tarbijaid 

varustades saab gaas otsa 4,7 päevaga. 

Testi järeldus: kaitstud tarbijate ja muude tarbijate varustamise määr on 0%. 

 

2-1) tarne katkestus 7 kuud (01.08.2014 – 28.02.2015), Juhtum 1. Eestisse ei sisene 

piiriühenduspunktidest (Narva ja Värska) gaasi. Eesti ei saa gaasi ka Inčukalnsi gaasihoidlast 

Karksi piiriühenduspunkti kaudu. Süsteemi rõhk enne katkestust 15 bar, minimaalne tehniline 

http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm
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toimimiseks vajalik rõhk 12 bar. Seega ülekandetorustikust saab välja võtta 0,517 Mm3 gaasi, 

mistõttu tavatarbimise jätkamisel saab gaas otsa vähem kui päevaga ja ainult kaitstud tarbijaid 

varustades saab gaas otsa 4,7 päevaga. 

Alates detsembrist 2014 tekib võimalus saada Leedust Klaipeda LNG terminalist 41 Mm3 

gaasi kaitstud tarbijate vajaduste rahuldamiseks. Eesti kavatseb alustada läbirääkimisi 

Klaipeda LNG terminalist gaasi saamiseks ja selle transportimiseks läbi Läti ülekandevõrgu. 

Testi järeldus: kaitstud tarbijad varustatud 63% ulatuses, muud tarbijad 10% ulatuses. 

 

3-1) tarne katkestus 6 kuud (01.09.2014 – 28.02.2015), Juhtum 1. Eestisse ei sisene 

piiriühenduspunktidest (Narva ja Värska) gaasi. Eesti ei saa gaasi ka Inčukalnsi gaasihoidlast 

Karksi piiriühenduspunkti kaudu. Süsteemi rõhk enne katkestust 20 bar, minimaalne tehniline 

toimimiseks vajalik rõhk 12 bar. Seega ülekandetorustikust saab välja võtta 1,38 Mm3 gaasi, 

mistõttu tavatarbimise jätkamisel saab gaas otsa 2 päevaga ja ainult kaitstud tarbijaid 

varustades saab gaas otsa 10,6 päevaga. 

Alates 2014. aasta detsembrist tekib võimalus saada Leedust Klaipeda LNG terminalist 41 

Mm3 gaasi kaitstud tarbijate vajaduste rahuldamiseks. Eesti kavatseb alustada läbirääkimisi 

Klaipeda LNG terminalist gaasi saamiseks ja selle transportimiseks läbi Läti ülekandevõrgu. 

Testi järeldus: kaitstud tarbijad varustatud 67% ulatuses, muud tarbijad 11% ulatuses. 

 

4-1) tarne katkestus veebruaris 2015, Juhtum 1. Eestisse ei sisene piiriühenduspunktidest 

(Narva ja Värska) gaasi. Eesti ei saa gaasi ka Inčukalnsi gaasihoidlast Karksi 

piiriühenduspunkti kaudu. Süsteemi rõhk enne katkestust 30 bar, minimaalne tehniline 

toimimiseks vajalik rõhk 12 bar. Seega ülekandetorustikust saab välja võtta 3,10 Mm3 gaasi, 

mistõttu tavatarbimise jätkamisel saab gaas otsa ühe päevaga ja ainult kaitstud tarbijaid 

varustades saab gaas otsa 6,5 päevaga. 

Võimalik saada Leedust Klaipeda LNG terminalist 41 Mm3 gaasi kaitstud tarbijate vajaduste 

rahuldamiseks. Eesti kavatseb alustada läbirääkimisi Klaipeda LNG terminalist gaasi 

saamiseks ja selle transportimiseks läbi Läti ülekandevõrgu. 

Testi järeldus: kaitstud tarbijad varustatud 100% ulatuses, muud tarbijad 16% ulatuses. 

 

1-2) tarne katkestus augustis 2014, Juhtum 2 Eesti saab gaasi Inčukalnsi gaasihoidlast 

Karksi piiriühenduspunkti kaudu.  

Testi järeldus: nii kaitstud tarbijad kui ka ülejäänud tarbijad on varustatud gaasiga 100%. 

 

2-2) tarne katkestus 7 kuud (01.08.2014 – 28.02.2015), Juhtum 2 Augustiks on Inčukalnsi 

gaasihoidla osaliselt täidetud (hinnanguliselt 1140 Mm3 ulatuses). 

Testi järeldus: kaitstud tarbijad kindlustatud 100%. Muud tarbijad kindlustatud 40% 

(puudujääk 239 Mm3). 

 

3-2) tarne katkestus 6 kuud (01.09.2014 – 28.02.2015), Juhtum 2. Septembriks on 

Inčukalnsi gaasihoidla osaliselt täidetud (hinnanguliselt 1563 Mm3 ulatuses). 

Testi järeldus: kaitstud tarbijad kindlustatud 100%. Muud tarbijad kindlustatud 59% 

(puudujääk 155 Mm3). 

 

4-2) tarne katkestus veebruaris 2015, Juhtum 2 Inčukalnsi gaasihoidla täitmine lõpetati 

oktoobris. Eesti saab gaasi Inčukalnsi gaasihoidlast Karksi piiri ühenduspunkti kaudu.  

Testi järeldus: nii kaitstud tarbijad kui ka ülejäänud tarbijad on varustatud gaasiga 100%. 

 

Eesti riigi poolt planeeritavad tegevused gaasivarustuse katkemise mõjude 

vähendamiseks.  



 

22 

 

Kaugkütte piirkondades mobiilsete konteinerkatlamajade kasutamine. See tähendab, et 

piirkonnad, kus olukord kõige kriitilisem (väikesed kaugkütte piirkonnad), omavad eelist 

gaasivarustuse katkestamisega toimetulemisel. Võrreldes pelleteid ja õli kütuseks kasutatavate 

seadmetega, puitu kütuseks kasutatavate seadmete paigaldamine võtab rohkem aega kui 

mobiilse katlamaja ülespanek.  

Suurtes linnades kasutatakse kaugküttes erinevaid kütuseid. Juhul kui maagaasiga  

varustamine katkeb, siis kogu süsteem ei saa tõsiselt kahjustada. 

 Mittekaitstud tarbijate gaasitarbimise piiramine. 

 Kaugküttes gaas asendatakse õliga (kus võimalik) või biomassiga. 

 Elektriliste kütteseadmete või alternatiivsete biomassi kütuseks kasutavate seadmete  

(ahjud jm) kasutamine. 

 Leedu LNGT (Leedu veeldatud gaasi terminali) kasutamine. 

 Vastavalt riiklikule „Gaasi tarnehäirega toimetuleku kavale“ kasutatakse kaugkütte 

ettevõtete kohustust alternatiivsetele kütustele üle minna. Samuti primaarenergia 

kokkuhoidmise eesmärgil võidakse eluruumide nõutavat temperatuuri alandada. 

 Riik võib kaaluda kaugkütte sektori finantsilist toetamist kütuse vahetamisel biomassi 

vastu ja vastavate soojuse tootmise seadmete ehitamisel. Näiteks Eestis on otsene nõue 

kohalikule omavalitsusele kaugkütte toimimise tagamiseks kui teenusepakkuja 

katkestab teenuse pakkumise. See meede rakendub, kui teenuse pakkumise katkestus 

on pikem kui mõned kuud. Riigi abi võimaldab soojuse tootjatel teha otsus või 

kiirendada otsustamist, et investeerida uude katlasse, mis ei kasuta kütuseks gaasi või 

olemasoleva katla ümberehitusse kütuse vahetamiseks. 

 Riigi finantsabi hoonete kiireks energiatõhususe parandamiseks (ehitiste soojustamine 

annab kiire energia säästu ja väiksema kütuse kulu). See tähendab, et toetatakse 

igasugust tegevust, mis annab kiire energia säästu. See võib panna tarbija otsustama, et 

energia säästmine on teostatav. 

 Gaasi jaotusvõrgu ettevõtjad ja ülekandevõrgu ettevõtja koostöös elektri jaotusvõrgu 

ettevõtjate ja ülekandevõrgu ettevõtjaga varustavad tarbijaid teabega, kuidas vajadus 

soojuse ning sooja vee järgi lahendada elektriliste seadmete kasutamisega. 

Euroopa Komisjoni stresstesti soovitused Eestile17 

1. tagada vajalik ja vältimatu poliitiline tugi ühiste käesoleva talve hädajuhtumite 

lahenduste edasisel arendamisel; 

2. kiiremas korras arendada teekaart „Gaasi tarnehäiretega toimetuleku kava“ 

(Emergency Plan) ja „Ennetav tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate riskide 

vähendamiseks“ (Preventive Action Plan) kiireks elluviimiseks; 

3. viia lõpule enne 2014. aasta detsembrikuud lepingu sõlmimine Leeduga, et tagada 

kaitstud tarbijate gaasivarustus Klaipeda LNG terminalist; 

4. veenduda teisele kütusele ülemineku teostatavuses hädaolukorras; 

5. uurida turupõhiste meetmete potentsiaali tarnehäiretega toimetulemiseks või mõjude 

leevendamiseks; 

                                                           
17 Kättesaadav:  http://ec.europa.eu/energy/doc/nuclear/2014_energystresstests_balticsfinlandfocusgroup.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/doc/nuclear/2014_energystresstests_balticsfinlandfocusgroup.pdf
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6. tagada selged kolmanda osapoole juurepääsu reeglid gaasisüsteemile 

(ülekandevõrgule); 

7. jätkata jõupingutustega uue regionaalse taristu arendamisel. 

 

Konkurentsiameti seisukohad:  

Aruandes on käsitletud väga äärmuslikku juhtumit, kus liikmesriigid ei tegutse solidaarselt 

vaid gaasivarutuse eelisvõimalus on Lätil. Kuna Eesti ja Läti gaasivarustus toimub samadest 

allikatest (tarnijaks OAO Gazprom, talvise gaasi hoiustamine Inčukalns mahutist), siis ei 

tohiks Eesti ja Läti kaitstud tarbijate gaasiga varustamise määr oluliselt erineda. 

Stsenaariumid 1-1, 2-1 ja 3-1 eeldavad, et piiratud gaasikoguste jaotamisel eelistatakse Läti 

mittekaitstud tarbijaid Eesti kaitstud tarbijatele. Praktiliselt tähendab see seda, et on eeldatud 

äärmuslikku olukorda, kus Läti piirab või keerab täiesti kinni Eesti-Läti ülekandesüsteemide 

piiriühenduse, et tagada oma mittekaitstud tarbijate gaasivarustus. 

Juhtum 2 puhul deklareeritakse, et juhul kui Venemaa lõpetab Balti riikide gaasiga 

varustamise, siis Venemaa loodepiirkonda talvisel ajal Inčukalnsi gaasihoidlast gaasiga ei 

varustata (sesoonne hoiustatud kogus veidi suurem kui Eesti kogus). 2013/14 

sisestamisperioodi lõppedes oli hoidlas gaasi 1875 Mm3 (vt joonis 8), millest kevadel 2014 oli 

järgi 425 Mm3. Seega sesoonne kulu 1450 Mm3, millest Venemaa kulu 404 Mm3, mistõttu  

arvestuslikku gaasi puudujääki ei teki.  

Eesti taotlusega, lahendada kaitstud tarbijate varustamine Klaipeda LNG terminalist, 

kaasnevad järgmised probleemid:  

- kolmest Balti riigist on Leedu kõige haavatavam olukorras kui Venemaa lõpetab 

gaasitarned, Klaipeda LNG terminal suudab katta vaid 25% Leedu 

võimsusvajadustest. Nõuda Leedult sellises olukorras gaasi, võib saada tagasilöögi;  

- puuduvad lepped gaasi hankimiseks Leedust (hetkel ei ole selge, kas seda peaks 

tegema riik, gaasi importija või süsteemihaldur); 

- puudub gaasi dünaamiline arvutus, mis näitaks, et sellises kriisiolukorras oleks gaasi 

transportimine läbi Leedu ja Läti ülekandevõrkude Eestisse võimalik.  

Hinnangute andmisel on lähtutud nn „mustast stsenaariumist“, mis eeldab paljude negatiivsete 

asjaolude kokkulangevust ning mille realiseerumine praktikas on pigem ebatõenäoline. 

Eesmärgiks on juhtida tähelepanu Euroopa Komisjoni stresstestist tulenevatele Eesti 

gaasivarustuskindlusega seonduvatele ning tulevikus rohkem panustamist vajavatele 

kitsaskohtadele.  

 

6. Konkurentsiameti soovitused gaasi varustuskindluse tagamiseks 

Käesoleva dokumendi punktis 3.5 on KA teinud ettepanekud muuta seadusandlust nii, et sealt 

tuleneksid tarnehäire olukorras varustuskindluse tagamisel gaasivarude soetamist ja sellega 

seonduvate kulutuste hüvitamist puudutavad ühesed ja konkreetsed alused.  

KA on seisukoha esitamisel lähtunud ka asjaolust et  HOS-ist, Määrusest, MGS-ist ning 

Käskkirjast tulenevalt on Eestis sisuliselt ainsaks ettevõtjaks EGV, kellele on 

varustuskindluse tagamiseks ja tarnehäire olukorras tegutsemiseks kehtestatud konkreetsed 

kohustused ja tegutsemisjuhendid. Samas ei sisalda need õigusaktid (samuti mitte EGV 

eriolukorras tegutsemise kava) otseseid aluseid, kas ning kuidas peaks EGV tarnehäire 

olukorras või sellele eelnevalt gaasivarusid soetama ja finantseerima ning kuidas korraldada 

eriolukorras kaitstud tarbijatele gaasi müük. Võimalike tarnehäirete ennetamiseks ei tulene 
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seadusest või selle alusel välja antud õigusaktidest  gaasivarude soetamise kohustust ka EG-le 

ja teistele kodutarbijatele gaasi müüvatele ettevõtjatele.  

Samuti on amet ettepaneku tegemisel lähtunud asjaolust, et kehtivast seadusandlusest ei 

tulene aluseid, mis võimaldaksid võrguettevõtjal gaasivarude soetamisega seonduvaid 

kulutusi lülitada võrguteenuse hinda. Hetkel MGS § 23 lõikes 3 toodud võrguteenuse 

hinnakujundus taolisi kulukomponente ei sisalda. Seetõttu puuduks KA-l võimalus taoliste 

võrguteenuste hindade kooskõlastamiseks.   

Vaatamata gaasitarbimise vähenemisele on gaasi puhul nii varustuskindluse, energiatõhususe 

kui ka energiajulgeoleku seisukohast tegemist olulise kütuseliigiga. Seetõttu tuleks kaaluda 

gaasi varustuskindluse suurendamist gaasi strateegilise varu loomise teel.  

Käesoleval ajal on riiklikku gaasireservi võimalik hoida ainult Inčukalnsi gaasihoidlas. 

Olukord muutub, kui viiakse ellu LNG terminali rajamine koos võrguühendusega Eestis või 

peale Balticconnectori ja LNG terminali valmimist Soomes. 2014. aasta lõpus või 2015. aasta 

alguses kavandab Läti regulaator (PUC) koostöös JSC Latvijas Gāze kehtestada kolmanda 

osapoole juurdepääsu tingimused ja hinnad Inčukalnsi gaasihoidlas.18  

KA poolt arvutatud kaitstud tarbijate varustuskindluse tagamiseks soetatava gaasivaru 

hinnangulised hoidmiskulud on toodud tabelis 5, milles pikaajalisel hoiustamisel (teisel ja 

järgnevatel aastatel) on kasutatud kahekordset sesoonse hoiustamise hinda. 

 

Näitaja Ühik 

Varustus-  

kindlusevaru 

soetus 

(esimene 

aasta) 

Varustus- 

kindlusevaru 

hoidmine 

(teisel ja 

järgnevatel 

aastatel) 

10 aasta 

keskmine 

(aastas) 

Kaitstud tarbijate tarbimiskogus17  Mm3 30,4 30,4 30,4 

Läti ülekandeteenuse hind8  €/tuh m3 3,10 0,00 0,31 

Hoiustamise (sisestamine, hoidmine, 

väljastamine) hind Inčukalnsi gaasihoidlas19  
€/tuh m3 15,84 31,68 30,10 

Gaasi hind Eestile suvisel hoiustamisel8 €/tuh m3 298,60 0,00 29,86 

Varustuskindluse tagamiseks soetatava 

gaasivaru hoiustamiskulud  
Miljon € 9,7 0,96 1,8 

Tabel 5. Varustuskindluse tagamise hinnanguline maksumus 30 päevase varu loomisel. 

 

Amet soovitab varustuskindluse tagamiseks gaasivarude loomist. Selleks näeb amet 

alljärgnevaid võimalusi:  

 

1. Luua riiklik gaasi julgeolekuvaru analoogselt vedelkütuse varuga, mille haldaja oleks 

Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, mis eeldab seadusandluse täiendamist ning 

kohustuste sätestamist. Tabelis 5 toodud arvutuse kohaselt oleks 30-päevase gaasi 

julgeolekuvaru loomise esialgne maksumus  hinnanguliselt  9,7 miljonit eurot, 

millele lisanduvad varustuskindluse tagamiseks soetatava gaasivaru hoiustamiskulud  

                                                           
18  http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm, lk 14.  
19 allikas: "Modernization and Enhancement of Inčukalns UGS Project Specific Cost Benefit Analysis" Tabel 6-

1. IUGS sesoonne (6 kuud) hoiustamise PUC poolt kooskõlastatud hind 15,84 €/tuh m3. Aastase hoiustamise 

hinnaks on eeldatud, et see ei ületa kooskõlastatud hinna kahekordset väärtust. 

http://ec.europa.eu/energy/stress_tests_en.htm
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hinnanguliselt 0,96 miljonit eurot aastas. 10 aasta keskmiseks kuluks kujuneks 1,8 

miljonit € aastas.  

2. Gaasi strateegilise varu moodustab ning varustuskindluse tagab süsteemihaldur EGV,  

kes hoiab kaitstud tarbijatele 30-päevast varu Inčukalnsi gaasihoidlas (hiljem, 

võimaluste avardumisel,  ka mõnes muus hoidlas juhul, kui see osutub majanduslikult 

soodsamaks). Ka sellisel juhul tuleb täiendada seadusandlust (vt ka punkti 3.5). 

Sellega seonduvad kulud tuleb lisada gaasi või võrguteenuse  hinda. Hoiustamisega 

kaasnevate kulude suurus on sama mis riikliku varu loomisel.  

3. Varustuskindluse tagamisega seonduva gaasivaru 10 aasta keskmine hoiustamiskulu 

on (tabel 5) 1,8 miljonit eurot aastas. Hinnanguliselt on kaitstud tarbijate keskmine 

aastatarbimine 123,2  miljonit m3 (tabel 4 september-veebruar kahekordne väärtus). 

Kui nimetatud kulu kannaksid vaid kaitstud tarbijad, siis lisaks see lõpptarbija hinnale 

0,0149 €/m3. Eramut gaasiga kütva ehk nn. keskmise tarbija20 hinnatõus oleks sellisel 

juhul 3,6%. Kui nimetatud kulu kannaksid proportsionaalselt kõik gaasitarbijad, siis 

lisaks see lõpptarbija hinnale 0,0037 €/m3 ning keskmise tarbija hinnatõus oleks 

sellisel juhul vaid 0,88%. Seega oleks tegemist marginaalse hinnatõusuga. Ka oleks 

selle rakendamine oluliselt lihtsam, sest nimetatud kulu lülitamine konkreetsele 

tarbijagrupile oleks ka seadusandlikult keeruline, sest sellisel juhul tuleks seaduses 

täpselt defineerida millistele tarbijatele nimetatud kulu lisatakse. Tabelis 6 on 

kajastatud gaasi strateegilise varu moodustamisega seonduv mõju lõpptarbija gaasi 

hinnale. 

 
 
Tabel 6. Gaasi strateegilise varu moodustamisega seonduv hinnamõju lõpptarbija hinnale (ilma käibemaksuta)  

4. Kehtestada kõikidele gaasi importijatele kohustus hoida strateegilist gaasivaru, mis 

vastab nende eelmisel aastal müüdud kogusele. Sellisel juhul oleks tegemist kaudse 

mõjuga tarbijatele, kus müüjad lülitavad sellega seonduvad kulud gaasi hinda. 

Protsentuaalne mõju tarbija hinnale oleks samas suurusjärgus, nagu toodud tabelis 6. 

Siiski võib eeldada, et mõju gaasi hinnale võib olla väiksem, sest tegemist ei ole otsese 

kuluga, vaid see tuleb katta kaudselt kaasneva kuluna, mis lülitatakse gaasi hinda.  

Eelnimetatud punktides 1-4 on analüüsitud 30- päevase gaasivaru loomise mõju tarbija 

hinnale. Juhul kui otsustatakse moodustada suurem varu, on ka mõju tarbija hinnale 

proportsionaalselt suurem. 

 

                                                           
20 AS Eesti Gaas hinnakirjas alusel üle 750 m3  kuni 100 tuhat m³ tarbiv klient. 

Gaasi hind 0,3520 0,3520

Võrguteenuse hind 0,0386 0,0386

Aktsiis 0,0235 0,0235

Hind kokku 0,4140 0,4140

Lisanduv varustuskindluse

komponent
0,0149 0,0037

Uus hind kokku 0,4289 0,4177

Hinnatõus % 3,60% 0,88%

Hinnakomponent €/m3

varustuskindluse 

komponent vaid 

kaitstud tarbijate 

kanda

varustuskindluse 

komponent 

kõikide tarbijate 

kanda


