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Balticconnectori eesmärk on gaasi
varustuskindluse tagamine ning -
turu loomine

Balticconnector:

• varustuskindlus läbi täiendava

gaasiühenduse

• parim hind ning tarnekindlus läbi

piirkondliku gaasituru
• Gaasiturg töötab alates 1 

jaanuar 2020. 

• Balticonnectori töövalmidus 30 

November  2019



Miks Balticconnector?

• paraneb maagaasi varustuskindlus nii Eestis kui Soomes

• moodustub suurem Soomet ja Balti riike hõlmav 

maagaasiturg koos alternatiivsete tarnekanalitega, mis 

suurendab  konkurentsi gaasiturul

• paranevad võimalused taastuvenergia (biometaan) 

kasutamiseks

• suureneb maagaasi varustus- ja tarnekindlus Balti-

Soome piirkonnas, andes maagaasile võrdsed 

võimalused konkureerimaks teiste primaarkütustega

• paraneb Soomet ja Balti riike hõlmava ühise gaasituru 

integreeritus Euroopa Liidu ühtse turuga, kui valmis 

saab ka Leedu-Poola gaasiühendus GIPL

• kaob Soome isoleeritus ülejäänud Euroopa Liidu riikide 

maagaasi ülekandesüsteemist,  mis tagab  Soomele 

ligipääsu Lätis asuvale maa-alusele gaasihoidlale.



BalticConnectori klaster

Balticconnectori klaster koosneb nii 
gaasitorustike ning jaamade ehituse  
projektidest Soomest kuni Läti piirini: 

• Eesti ja Soome vaheline gaasiühendus 
• Eesti maismaatorustik
• Paldiski kompressorjaam
• Paldiski-Inkoo merealune gaasitorustik
• Soome maismaatorustik

Projekti arendajad on Elering AS ja Baltic 
Connector OY

• Eesti-Läti ühenduse tugevdamine Puiatu 
kompressorjaam 

• Puiatu kompressorjaam
• Karksi gaasimõõtejaam

Projekti arendaja on Elering AS



Euroopa liidu kaasrahastus 
BalticConnectori klastri projektidele 

• Eesti – Soome ühenduse ehitamine
• Üle-euroopalises TEN-E energiavõrkude nimekirjas

• Euroopa ühishuvi projektide (Projects of Common Interest – PCI) projekt nr 
8.1.1

• Euroopa ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility (CEF) kaasrahastus  
187.5 mEUR (75% kogumaksumusest 250 mEUR + uuringud 10,8 mEUR)

• Eesti-Läti ühenduse tugevdamine
• Euroopa ühishuvi projektide (Projects of Common Interest – PCI) projekt nr 

8.22

• Euroopa ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility (CEF) kaasrahastus  
18,6 mEUR (50% kogumaksumusest 37,2 mEUR)



Soome

ca 70 EPCM lepingupartnerit
Eesti

8 EPC lepingupartnerit
21 km 77 km 55 km

1. Maapealne

toru Soomes

2. Inkoo

kompressor / 

gaasimõõteja

am

4. Paldiski 

kompressor / 

gaasimõõtejaam

5. Paldiski alajaama

laiendus

Soome laht

3. OFFSHORE 

toru

Sügavus

~100 m

Mitmed lepingud, ehitamine

osade kaupa

6. Maapealne toru Eestis +

7. Kiili rõhualandusjaam

+3 liinikraanisõlme +

Torumaterjal

Corinth Pipeworks

Paigaldus

Allseas

8. Puiatu

kompressorjaam

9. Kiini alajaam
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Control 
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Merko
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Control 

Process;
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MT Group / 
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Systems 

Balticconnector koosneb 11-st 
ehitusprojektist

Balticconnector OY (BcOy) BcOy + Elering Elering



Algne ajakava 2016 

Eeltööd ning uuringud
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Kommertskasutus (01 jaanuar 2020)

Maa kasutusõigus

Hanked

Ehitamine

Garantiiperiood

Kompressorjaamade lepingud sõlmitud (Juuni 2017)

Eesti- Läti ühenduse tugevdamise projekt valmis

Eesti – Soome ührnduse ehitamise projekt valmis
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Maismaatoru lepingud sõlmitud (Märts 2017)

Karksi leping sõlmitud (Detsember 2016)



Hangete läbiviimine on olnud suurim
tundmatu kogu projektis

8

Algselt oli planeeritud hangeteks 20 kuud, tegelikult 43 kuud

Lepingu sõlmimine

Hanke väljakuulutamine

Hanke lõpetamine

Vaidlustamine

Lepingu lõpetamine

Konsultandi hange

Ehitushange

Järelevalve hange

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Karksi

Hankekonsultandi hange

Ehitushange

Omanikuärelevalve

Kiili-Paldiski

Hankekonsultandi hange

Ehitushange

Omanikuärelevalve

Paldiski, Puiatu kompressorjaamad

Hankekonsultandi hange

Ehitushange

Omanikuärelevalve

Tehniline järelevalve

Meretoru

EPCM konsultandi hange

Merepõhja uuringud

Meretoru materjal

Meretoru paigaldus

Järelevalve

2015 2016 2017 2018

10 vaidlustust

9 hanke lõpetamist

1 lepingu lõpetamine



Ajakava seisuga 15.10.2020

Eeltööd ning uuringud

202220212020201920182017201520142013 2016

Kommertskasutus osalise võimsusega (Jaanuar 2020)

Maa kasutusõigus

Hanked

Ehitamine

Katse-käit

Verifitseerimisperiood

Garantiiperiood
Paldiski, Puiatu lepingud sõlmitud (August 2018)

Eesti- Läti ühenduse tugevdamise projekt valmis

Eesti – Soome ührnduse ehitamise projekt valmis
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Kommertskasutus täisvõimsusega (??? 2021)

Kiili-Paldiski leping sõlmitud (Aprill 2018)

Karksi leping sõlmitud (Veebruar 2018)



Valmis ja kasutusel alates 2020 jaanuar

• Paldiski-Inkoo merealune gaasitorustik

• Soome maismaatorustik

• Karksi gaasimõõtejaam

• Kiili- Paldiski maismaatorustik ja Kiili gaasi reguleerjaam

Ehitus lõpetamisel

• Paldiski kompressorjaam – ehituse lõpetamine 2021 alguses

• Puiatu kompressorjaam - – ehituse lõpetamine 2020 lõpus 

Vastavalt lepingutele pidi kompressorjaamade opereerimine 
Eleringile üle minema hiljemalt 14. juunil 2020. 

Siiani ei ole kahjuks Poola töövõtjad suutnud jaamade 
projekteerimis- ega ehitustöid lõpetada ning jaamasid töösse 
viia, ehitustööde hilinemise põhjusena välja toodud COVID19-st 
tingitud vääramatu jõu põhjused

Projektide seis, oktoober 2020



Gaasiturg peale Eesti- Soome 
vahelise gaasiühenduse loomist 
• Alates 01.01.2020 on Eesti-Soome vaheline ühendus töös ca 30% 

võimsusega arvestades projekteeritud läbilaskevõimet kuna Poola ehitaja 
poolt on kompressorjaamade valmimine Paldiskis ja Puiatus hilinenud.

• Suurem osa ajast on ühendus kasutusel maksimaalse võimsusega mis on 
turule antud

• Gaasivoo suund on olnud suunal Eesti -> Soome tulenevalt kõrgemast 
gaasi turuhinnast Soomes; algselt eeldasime peamiselt vastupidist gaasi 
suunda (Soome -> Eesti)



BalticConnectori
saamislugu



1. Balticconnector saamislugu

• Juba 1980-mnendate teises pooles olid plaanid Eesti-Soome gaasitoru 
rajamiseks.

• 2001 valmis Eesti Gaasi ja Gasumi ühisraport gaasiühenduse loomiseks Eesti 
ja Soome vahel. Järeldus: tehniliselt teostatav, kuid majanduslikult pole 
otstarbekas.

• 2006 otsustasid Eesti Gaas ja Gasum, et kuna EU abirahastab merepõhja 
uuringuid, siis uuritakse mereosa trassi Gasumi juhtimisel. Eesti Gaas 
alustas maismaatrassiosas planeeringumenetlusi.

• 2006 viidi läbi esmased merepõhja uuringud, otsustati, et Eestipoolne ots 
asub Paldiskis. Soome poolt uuriti Inkoo ja Vuosaari randumispunkte.

• 2013 viidi läbi täiendavad merepõhja uuringud Inkoo-Paldiski trassil. 
Põhjuseks – võimalik Soome LNG terminal. 

• 2014 taodeldi raha uuringute läbiviimiseks. Uuringute eelarve 10,8 MEUR

• 2015-2016 mereosa eelprojekti koostamine

• 2016 taodeldi raha Balticconnectori rajamiseks, 15.7 otsus toetada rajamist 
187,5 MEUR

• 26.10.2016 tegid Elering AS ja Baltic Connector Oy Balticconnectori
projekti arendamiseks ühise investeeringuotsuse.

• 2016-2017 mereosa tööprojekti koostamine ja hangete ettevalmistus

• 27.03.2018 torupaigalduslepingu sõlmimine

• 1.8.2019 meretoru paigaldatud ja katsetatud veega

• 27.11.2019 meretoru gaasiga täidetud



2. Balticconnector saamislugu – arendajate saaga

• Eestis

• Eesti Gaas alustas aastal 2006 BC projektiga planeeringute algatamisega Kiili, 
Saku, Saue ja Keila vallas, ning Keila ja Paldiski linnas.

• EG Võrguteenus (Eesti Gaasi tütarettevõte) haldab gaasi ülekandevõrku ning ka 
arendab BC-d kontserni sees.

• Alates 1.1.2015 on EG Võrguteenuse enamusaktsionär Elering AS. Sünnib Elering 
Gaas

• Alates 1.1.2016 on projekti arendajaks Elering AS, kuna Elering Gaas ja Elering 
ühinesid.

Järjepidevus projektis – projektimeeskond liikus kaasa projektiga ettevõttest 
ettevõtesse

• Soomes

• Gasum OY arendas projekti 2006-2015. Gasum-i huvi oli arendada Inkoo LNG 
terminali, mille rahvusvahelise mõõtme jaoks oli tarvilik Balticconnectori ehitus. 
LNG terminal rahastust ei saanud, seega Gasum otsustas projektist loobuda ja 
vastu töötada.

• 1.1.2016 astus Gasum OY ametlikult projektist välja müües kogu projekti loodud 
riigiettevõttele Baltic Connector OY.

• 2016-2019 Baltic Connector OY rajas Soome osa Balticconnectorist
• 1.1.2020 rajati Soomes sõltumatu gaasi süsteemioperaator GasGrid Finland OY, 

kes lepingu alusel kasutab Baltic Connector OY varasid
• Peale abirahastusperioodi lõppu (2021 aastal) Baltic Connector OY ja GasGrid

Finland OY liidetakse.

Järjepidevust projektis ei olnud – uus ettevõte, uus projektimeeskond



3. Balticconnector saamislugu - poliitika

• 17.06.2009 allkirjastasid Läänemere riikide peaministrid ja 

Euroopa Komisjon Baltic Energy Market Interconnection

Plan (BEMIP) memorandumi. Vastavalt memorandumile 

nähti ette Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrkude 

ühendamine Balticconnectori nimelise projektiga.

• 14.10.2013 ja 18.11.2015 lisati projektid EU komisjoni 

poolt loodud ühishuviprojektide nimekirja.

• 24.11.2014 allkirjastasid Eesti ja Soome peaministrid 

kommünikee, millega nähti ette Balticconnectori

valmimine 2019.aasta lõpuks.

• Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK) 

näeb ette Balticconnectori rajamise.

• 22.4.2016 tegid Eesti regulaator Konkurentsiamet ning  

Soome Regulaatori Energiavirasto projektide piiriülese 

kulude jaotuse otsuse.



4. Balticconnector saamislugu - abirahastus
Uuringud

• 19.08.2014 esitasid EG Võrguteenus ja Gasum Oy INEA-le (The Innovation and 
Networks Executive Agency) Balticconnectori uuringute abirahastustaotluse.

• 04.05.2015 allkirjastasid Elering Gaas AS, Gasum Oy ja INEA (The Innovation and 
Networks Executive Agency) Balticconnectori ehitamiseks vajalike uuringute 
kaasrahastamise lepingu summas 5,4 miljonit eurot.

Tööd

• 27.04.2016 esitasid projektide arendajad Euroopa Ühendamise Rahastule 
(Connect Europe Facility) kaasrahastustaotluse Balticconnectori ja Eesti-Läti 
gaasiühenduse tugevdamise projekti investeeringukulude katmiseks 75% ulatuses 
investeeringukuludest.

• 15.7.2016 kiitsid EL liikmesriigid heaks EL Komisjoni ettepaneku kaasrahastada
Balticconnectori projekti 75% ulatuses investeeringukulust ning Eesti-Läti 
gaasiühenduse tugevdamise projekti 50% ulatuses investeeringukulust.

• 17.10.2016 allkirjastasid Elering AS ja Baltic Connector OY Balticconnectori
projekti elluviimiseks koostöölepingu.

• 22.10.2016 allkirjastasid Elering AS, Baltic Connector Oy ja  INEA 
kaasrahastuslepingu Balticconnectori projekti kapitalikulude 75% ulatuses 
katmiseks summas 187,5 miljonit eurot. 

• 22.11.2016 allkirjastasid Elering AS ja Baltic Connector OY Balticconnectori
projekti ühiste kavatsuste memorandumi Balticconnectori kulude jagamise 
täpsustamiseks.

• 19.12.2016 allkirjastasid Elering AS ja INEA kaasrahastuslepingu EST-LAT ühenduse 
tugevdamise projekti kapitalikulude 50% ulatuses katmiseks summas 18,6 miljonit 
eurot.



BaltiConnectori
projektid Eestis 



BalticConnectori ehitus YouTube-s 

• https://www.youtube.com/watch?v=RuJjzQvry0E

• https://www.youtube.com/watch?v=OhC2YWmhzv8

• https://www.youtube.com/watch?v=m2wPUYWe3Co

• https://www.youtube.com/watch?v=TrmHOnjgZJE

• https://www.youtube.com/watch?v=rcSQ-mwqUF4

• https://www.youtube.com/watch?v=tkgpoZ8yhH4

• https://www.youtube.com/watch?v=Jst22-qle-g

• https://www.youtube.com/watch?v=puyR-Uy2_L8

• https://www.youtube.com/watch?v=xiX-BkT1s1s

• https://www.youtube.com/watch?v=KfbE31jnpMo

• https://www.youtube.com/watch?v=IZFQxbACnTM

https://www.youtube.com/watch?v=RuJjzQvry0E
https://www.youtube.com/watch?v=OhC2YWmhzv8
https://www.youtube.com/watch?v=m2wPUYWe3Co
https://www.youtube.com/watch?v=TrmHOnjgZJE
https://www.youtube.com/watch?v=rcSQ-mwqUF4
https://www.youtube.com/watch?v=tkgpoZ8yhH4
https://www.youtube.com/watch?v=Jst22-qle-g
https://www.youtube.com/watch?v=puyR-Uy2_L8
https://www.youtube.com/watch?v=xiX-BkT1s1s
https://www.youtube.com/watch?v=KfbE31jnpMo
https://www.youtube.com/watch?v=IZFQxbACnTM


Eesti-Soome vahelise 
merealuse toru ehituse 
projekt



Merealune gaasitorustik

Peamised parameetrid

• Torustiku diameeter 500 mm; pikkus 77 km

• Projekteeritud rõhk 80 bar; opereerimisrõhk 30-80 bar

• Torumaterjaliks on teras, toru sisepind on kaetud epox kattega ja välispind polüteleeniga

• Lisaks on toru välispind kaetud ca 50 mm paksuse betoonkattega

• Korrosiooni kaitseks täiendavad anoodid

Tööetapid

• Trassikoridori valimine 2016

• Projekteerimine 2017

• Torumaterjali hange 2017 - 2018

• Trassikoridori (merepõhja)ettevalmistus 2018

• Torustiku paigaldamine 2019

• Torustiku katmine ja viimistlustööd 2019

• Testimine ja kasutusse võtmine 2019

• Torustik kommertskasutuses alates 01.01.2020



Hanked, lepingud, ajagraafik
• Hankestrateegia – EPC(M)

• Materjal ja toru paigaldus eraldi hankelepingud
• Elering ja Balticconnector OY tellimusel koostas tööprojekti ja valmistas ette hanke tehnilise poole - Subsea 

Engineering Associates Pty Ltd

• Toru

• Elering AS ja Baltic Connector OY kuulutasid 03.06.2017 välja merealuse torustiku torumaterjali hanke (Tenders
Electronic Daily hange number 2017/S 106-213617).

• Leping sõlmiti 19.12.2017 Kreeka torutootja - Corinth Pipeworks S.A.-ga summas 21 389 459 EUR

• Paigaldus

• Elering AS ja Baltic Connector OY välja kuulutanud 28.04.2017 merealuse torustiku ehitushanke (Tenders
Electronic Daily hange number 2017/S 085-166454). 

• Leping sõlmiti 27.3.2018 Šveitsis registreeritud Hollandi torupaigaldajaga - Allseas marine Contractors S.A. 
summas 72 180 000 EUR

• Neile lisaks sõlmisid Elering ja Baltic Connector OY:

• Meretoru ehitusaegse kindlustuslepingu
• Merekindluses veendumise teenuselepingu
• 4 peronalirendi raamlepingut
• Kolmanda osapoole verifitseerimislepingu niiprojektile kui paigaldusele
• Ristumislepingud teiste kommunikatsioonidega
• Eestis ja Soomes juurdepääsuteede ehituslepingud



Hanked, lepingud, ajagraafik



Meretoru ehitus numbrites

Toru

• Tootmisaeg umbes 6 kuud maagikaevandusest valmis tooteni

• DN 500 – 508mm välisläbimõõt, 15,9mm seinapaksus

• Betoonipaksus 40-60mm sõltuvalt toru paigutusest trassil

• Kokku toodeti 6480 toru kogupikkusega 78753,03 meetrit

• Maksimaalne töörõhk 80bar

• Torud tehases katsetatud kuni 200 bar

Paigaldus

• 30 alust merepõhja uurimiseks, torupaigalduse 
ettevalmistamiseks, toru paigaldamiseks

• Ca 500 000 inimtöötundi

• Kokku paigaldati 6395 toru kogupikkusega 77335,10 meetrit

• Kogu torustiku katsetusrõhk veega 96 bar 24h.



• Lahepera lahes kaeviku kaevamine – kaeviku maht 27 062 m3

• Kivide paigaldus merepõhja – maht 3873 m3

• 2 betoonmatti paigaldatud Nord Stream 1 torudele 

Meretoru 2018 aasta ehitustegevus



Meretoru 2018 aasta ehitustegevus



Meretoru 2018 aasta ehitustegevus



Meretoru 2018 aasta ehitustegevus -
Ettevalmistused toru maaletõmbamiseks



Ehitusetegevuse mõju - heljumi pidevseire 
tulemused



Ehitustegevuse mõju - veealuse heli mõõtmise 
tulemused

Ehitustööde põhjustatud müra ei kujutanud endast 
märkimisväärseid riske hüljeste ning kalade 
asurkondadele



Väljakutsed

• Esimene meretoru Eestis ja Soomes 
– ametkondade teadmatus – lubade 
menetlus väga pikk.

• Väga muutuvad merepõhja 
tingimused – geoloogia muutus üle 
700 korra 77km jooksul.

• Soomes väga tugeva graniidi 
puurimine 20km kaugusel rannast 
20m sügavusel veeall.



Kokkuvõte

• Toru paigaldatud 98 päeva enne 
lepingus ettenähtud tähtaega

• Väga vähe probleeme meretoru 
paigaldamisel –
ettevalmistustöödel geoloogia 
tõttu natuke probleeme.

• Edukas projekt – valmis enne 
tähtaega ja eelarves



Kiili-Paldiski 
gaasitoru DN700 54bar ja Kiili 
gaasirõhu reguleerjaam (GRJ)



Kiili-Paldiski gaasitorustik

EPC lepingupartner Konsortsium AS EG Ehitus / AS Scanweld / UAB
Alvora (Leedu)

• Maksumus 43,4 MEUR + VAT

Peamised parameetrid

• Läbimõõt DN 700, pikkus 53,4 km

• Projekteeritud rõhk 54 bar; opereerimisrõhk 25-54 baari

• Maksimaalne gaasivoog 300 000m3/h

• Projekteeritud eluiga 60 a

• Torustiku materjal polüetüleenkattega terastorud

• Paigaldussügavus 1,1m-1,4 m

• Liinikraanisõlmed Kiilis, Keilas, Paldiskis

• Harukraanisõlm planeeritava veeldatud maagaasi terminali 
ühendamiseks Paldiskis

• Aktiivne korrosioonikaitse- katoodkaitse jaamad koos 
anoodväljakutega Kiilis ja Keilas

• Torustiku sisediagnostika läbiviimiseks sondisõlmed Kiilis ja Paldiskis

• Valgusoptiline kaabel Kiilist Paldiskini

Torustik kommertskasutuses alates 01.01.2020



Kiili gaasirõhu reguleerjaam (GRJ)

Jaama ehituse vajadus tulenes kahe 
erineva rõhuklassiga torustiku 
kokkuühendamisest - 54 bar ja 38 bar

• Maksimaalne läbilase 400 000 Nm3/h

• Sisendrõhk                 25÷54 baari

• Väljundrõhk               20÷38 baari



Olulisema etapid

• Maalepingute sõlmimine                                                                                                       2012-2019

• Riigihanke nr 191431 „Kiili – Paldiski DN700 MOP 54 gaasitoru projekteerimis- ja                                     
ehitustööd“ välja kuulutamine                                                                                                16.10.2017

• Ühispakkujate AS EG Ehitus, Aktsiaselts Scanweld ja UAB “ALVORA” pakkumuse                                     
edukaks tunnistamine                                                                                                         15.03.2018                                                 

• Ehituslepingu sõlmimine, tööde maksumus 43.4 miljonit eurot +km                                          02.04.2018

• Projekteerimise ja ehitustööd    2018-2020

• Mehaniline valmidus 15.10.2019

• Katsekäidu algus                                                                                                             16.10.2019

• Esmane osaline vastuvõtmine (va. kraanisõlmede automaatika)                                               07.12.2019

• Esmane osaline vastuvõtmine kraanisõlmede automaatika ja juhtimise süsteem                      23.05.2020

• Lõplik vastuvõtmine                                                                                                          21.06.2020



Keerulised ehitustingimused

• Tulenevalt torustiku asukohast ei olnud ehitustingimused lihtsad. Erakordselt sooja talve tõttu oli 
ehitustegevus raskendatud just soistel aladel.



• Ajakavas püsimiseks tuli ehitada hulgaliselt ligipääsuteid. Täna on need ehitusaegsed 
ligipääsud kasutatavad hooldustegevuse korraldamisel.



Montaazitööd

• Keevitustöid alustati oktoobris 
2018 ja kokku valmis kogu 
projekti mahus 5419
keevisliidet.



Tööde kvaliteedi tagamine

• Kõiki keevisliiteid kontrolliti VT ja RT 
meetodil, pisteliselt rakendati ka UT, MT 
kontrolli. Keskmiseks praagi protsendiks 
kujunes 11%

• Kogu torustiku isoleerkate kontrolliti 
enne pinnasega tagasitäitmist kõrgpinge
sädedefektoskoobiga elektrilisele 
läbilöögile >=25kw. Lisaks teostas 
Lokaator OÜ isoleerkatte
intensiivmõõdistamise tagasitäidetud 
torul.

• Rosen GmbH telliti torustiku 
sisegeomeetria diagnostika tuvastamaks 
ehitustööde käigus tekkinud võimalike 
toru muljumiste olemasolu.



Tööohutus
Hoolimata kõigi osapoolte pingutustest leidis kogu projekti jooksul aset 9 intsidenti ja 7 
tööõnnetust.

• Tööde käigus vigastati seitsmel korral elektriliine ja kolmel korral tekkisid 
selle tulemusel maastikupõlengud.

• Tööõnnetusi registreeriti kokku seitse. Neist kuue puhul oli tegemist 
kergemate õnnetustega, kuid ühe õnnetuse tagajärjed osutusid 
pöördumatuteks. Pinnase varingu tagajärjel hukkus Keila jõe äärses kaevendis
keevitustöid teostanud inimene.



Ehitusmõjud keskkonnale

Läbi viidi mitmeid tegevusi torustiku ehitusest tingitud 
keskkonna mõjude minimeerimiseks

• Gaasitoru ristumised Vääna ja Keila jõgedega teostati 
kinnisel meetodil

• II kategooria ohustatud taimeliikide tõttu muudeti 
gaasitorustiku asukohta  Ohtu ja Niitvälja rabas

• Raadamistööd läbiviimine teostati väljaspool lindude 
pesitsusperioodi jne.

• Haritavatel maadel taastati peale ehitustöid huumuse 
kiht varasemal kujul.



Torulõikude paigaldamine kinnisel meetodil

Ristumistel teedega kasutati 
horisontaalpuurimist

• Hülsstoru paigaldamine 
horisontaalpuurimise teel, kokku teostati 
24 puurimist.

Keila ja Vääna jõgede läbimisel kasutati 
suundpuurimist

• Suundpuurimistööd ristumisel Vääna 
jõega.



Ajaplaan

• Raadamise ja muud ettevalmistustööd                      graafikus 

• Torude tarne                                                            graafikust eest ca 2 kuud 

• Projekteerimine                                                       graafikust maas ca 1 kuu

• Pinnase- ja kaevetööde                                             graafikus 

• Toru ehitustööd, sh keevitustööd                               graafikus

• Katsetused(tiheduse ja tugevuse katse)                     graafikus

• Ühendused olemasolevasse gaasivõrku                       graafikus

• Kiili GRJ,  kraanisõlmeded automaatika ja                                                                 
juhtimissüsteemide ehitamine ja katsetamine            graafikust maas ca 2 kuud



Kokkuvõtteks

Võttes arvesse ülikitsaid ajaraame valmis Kiili-Paldiski projekt 
siiski tähtajaks, muutes seeläbi võimalikuks Soome ja Eesti 
vahelise gaasituru avanemise.                                                                      



Paldiski ja Puiatu 
kompressorjaamad 



Paldiski ja Puiatu 
kompressorjaamad
• Kompressorjaamad on ette nähtud torustiku takistusest tekkiva 

rõhulangu kompenseerimiseks et tagada projekteeritud 
läbilaskevõime Läti, Eesti ja Soome gaasisüsteemide vahel

• Paldiski kompressorjaama (KJ) koosseisu kuulub ka gaasimõõtejaam 
(GMJ) et mõõta Eesti ja Soome vahelisi gaasikoguseid

• Nii Paldiski, Puiatu kui ka Inkoo kompressorjaamad tehniliselt 
lahenduselt sarnased 

• Kompressorseadmed on elektriajamiga (ca 10 MW), ning 
elektritoiteks ehitati Puiatu kompressorjaama toiteks Kiini 110 kV 
alajaam, ning Paldiskis laiendati olemasolevat Paldiski 110 kV 
alajaama

• Nii Paldiski kui Puiatu kompressorjaamas kasutusel MAN Energy
Solutions kompressorseade  MOPICO RM40



Paldiski KJ ja GMJ

EPC lepingupartner

• Control Process S.A ja Grupa Azoty Polskie Konsorcjum 
Chemiczne sp. z o.o.

• Maksumus 31,4 mil.EUR

Tööetapid

• Eelprojektid 2017

• Hange 2017-2018

• Ehitustööd 2018-2020

• Testimine ja kasutusse võtmine 2020-2021



Paldiski KJ ja GMJ

Peamised parameetrid

• Elektriajamiga kompressorseade 8 MW

• Võimsus 322 000 nm³/h, max töörõhk 80 barg

• Gaasivood FIN-EST ja EST-FIN, kaugjuhitav
Eleringi juhtimiskeskusest

• Gaasimõõtejaam - Eestisse 
sisenevate/väljuvate gaasikoguste mõõtmine 
ja gaasi kvaliteedi kontrollimine

• c.a. 0,5 km DN500 MOP 80 gaasitorustik 
merealuse lõigu ühendamiseks



Kompressor

Gaasimõõtejaam

Juhtimis- ja 

tehnilised hooned

DN500 

torustik 

mereni

Sondisõlmed

Läbipuhkeküünal





Oktoober 2020



Puiatu KJ

EPC lepingupartner

• Control Process S.A

• Maksumus 28,2 mil.EUR

Tööetapid

• Ettevalmistamine 2016-2017

• Hange 2017-2018

• Ehitustööd 2018-2020

• Testimine ja kasutusse võtmine 2020



Puiatu KJ

Peamised parameetrid

• Elektriajamiga kompressorseade 8MW

• Võimsus 416 000 m³n/h, max töörõhk 54 barg

• Gaasivood LAT-EST ja EST-LAT

• Kaugjuhitav Eleringi juhtimiskeskusest



Olemasolev DN700 LAT-EST gaasitoru

Juhtimis- ja 

tehnilised hooned

Kompressor
Kraanisõlm

Läbipuhkeküünal



August 2020



Karksi gaasimõõtejaam



Karksi gaasimõõtejaam
EPC lepingupartner

• PPS Pipeline Systems GmbH / UAB MT Group

• Maksumus 8,1 MEUR

Peamised parameetrid

• Läbilaskevõime 416,000 nm³/h, töörõhk 25-54 bar.

• Gaasivood LAT-EST ja EST-LAT, kaugjuhitav Eleringi juhtimiskeskusest

• Eestisse sisenevate/väljuvate gaasikoguste mõõtmine ja gaasi kvaliteedi
kontrollimine

• Lilli liinikraanisõlm Eestisse sisenevate gaasivoogude kontrollimiseks

Tööetapid

• Eelprojektid 2016

• EPC hange 2017

• Ehitustööd 2018-2019

• Kommertskasutuses 2019



Planeerimine ja Hanked

• 2016- Eelprojekti ja 
hankedokumentatsiooni koostamine

• 2017
• I EPC hange 

• II EPC hange

• 2018 -Omanikujärelevalve hange



Lepingud
EPC leping

• PPS Pipeline Systems GmbH ja 
MT Group UAB

Leping allkirjastatud 07 veebruar 
2018

Maksumus 8,5 MEUR
• Lepingu maht

• Automaatse ja mehitamata karksi 
gaasimõõtejaama ehitamine

• 440m ülekandetoru 
väljavahetamine GMJ-i juures

• Lilli liinikraanisõlme ehitamine

• 230m ülekandetoru 
väljavahetamine Lilli LKS-i juures

Omanikujärelevalve
• Sweco EST OÜ



Karksi Gaasimõõtejaama 
parameetrid

• Gaasimõõtejaama projekteeritud võimsus 416,000 
m³/h; 

• Opereerimisrõhud 25-54 bar

• Gaasikulu ja koguste mõõtmine kahes suunas - LAT-
>EST ja EST->LAT

• Gaasi puhastuseks 2 tsüklonseparaatorit ja 8 filtrit

• 8 ultraheli gaasiarvestit ja 4 gaaskromatograafi

• Gaasimõõtejaam on ehitatud sõltumatuks välisest 
elektritoitest

• Gaasimõõtejaama opereerimine toimub Eleringi 
juhtimiskeskusest Tallinnas

• Side lahendatud läbi fiiberoptilise kaabli ning 
varuside 4G ruuteriga

Lilli Liinikraanisõlm

• Kaugjuhitav liinikraanisõlm GMJ-i ja Läti piiri vahel



Projekti ajakava

• Lilli liinikraanisõlme valmimine – 11.2018

• Mõõteliinide- ja juhtimishoone valmimine  06.2019

• Uue Gaasimõõtejaama esimene käivitus– 07.2019

• Lõplik töösse andmine ja testimine 07.2019-02.2020



Ehitustööd Karksi GMJ

• 4 Ehitusluba
• Maa-alune tuletõrjeveemahuti 200m3
• Gaasimõõtejaama hoone
• Juhtimishoone
• Liinikraanisõlm ja torustik

• Tehnoloogia
• Mõõteliinid, gaasi omatarbesõlm ja gaaskromatograafid eelnevalt 

toodetud ja testitud
• Torustik ja kraanid keevitatud ja ühendatud kohapeal
• Mõõte- ja analüüsiseadmete paigaldus
• Automaatika- ja juhtimissüsteemide paigaldus 





Lilli LKS ehitustööd

• Lilli liinikraanisõlm 
• Uue liinikraanisõlme ehitamine 

• Liinikraanisõlme olemasoleva 
torustikuga ühendamine 08.2018

• Juhtimisautomaatika paigaldus



mart.landsberg@elering.ee


