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Nord Streami kaksikjuhtmed: osa pikaajalisest 

lahendusest Euroopa energiakindluse tagamiseks 

 

 Nord Streami tipptasemel gaasijuhtmed võimaldavad kindla ühenduse 

Venemaa ja EL vahel vähemalt 50 aastaks ning süsteemi tarnemaht on 

55 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas.  

 Nord Streami kahest paralleelselt kulgevast gaasijuhtmest koosnev 

tarnesüsteem valmis õigeaegselt ja eelarve piires – esimene gaasijuhe 

alustas tööd 2011. aasta novembris ning teine 2012. aasta oktoobris.  

 Pideva keskkonnaseire tulemused kinnitavad, et gaasijuhtme 

keskkonnamõju jäi enne ehitustööde alustamist tehtud hinnangute 

raamesse.  

  
Läbi Läänemere kulgevad Nord Streami veealused gaasijuhtmed tarnivad 
maagaasi Venemaa mahukatest gaasimaardlatest otse Euroopa 
gaasiülekandesüsteemi. Selle erakapitalist rahastatava tipptasemel 
energiataristu kasutusiga on vähemalt 50 aastat.  
 
Nord Streami gaasijuhtmete turvaline ja tõhus töö võimaldab meie suurimal 
osanikul Gazpromil täita kohustusi oma Euroopa partnerite, klientide, samuti 
valitsuste ja teiste sidusrühmade ees – ja seega panustada Euroopa 
energiajulgeolekusse eelseisvatel aastakümnetel. 
 
Põhiandmed Nord Streami kohta 
 
Šveitsis Zugis asuva peakontoriga Nord Stream AG on rahvusvaheline 
ühisettevõte, mis on loodud selleks, et projekteerida, ehitada ja käitada 
Läänemeres asuvat gaasijuhet. 51% aktsiatest kuulub Venemaa ettevõte 
OAO Gazprom, Saksamaa firmadel BASF SE/Wintershall Holding GmbH ja 
E.ON SE-l on kummalgi 15,5%, Hollandi gaasiettevõtte N.V. Nederlandse 
Gasunie ja  Prantsusmaa ettevõtte GDF Suez S.A. omanduses on kummalgi 
9% aktsiatest. 
 
Nord Streami konsortsiumi aktsionäride hulka kuuluvad viis energiakontserni 
panustasid 7,4 miljardi suurusest investeeringust  30 protsenti ning ülejäänud 
70% pärineb kommertslaenudest rahvusvahelistelt finantsturgudelt, mis 
õnnestus saada maailmas valitsenud tõsiste finants- ja majandusprobleemide 
ajal.  
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Nord Streami maagaasi torujuhtmed ulatuvad Portovaja lahest Viiburi linna 
lähedal Venemaa Läänemere rannikul kuni Greifswaldi lähedal asuva 
Lubminini Saksamaa Läänemere rannikul. Juhtimiskeskus asub Šveitsis 
Zugis. Kumbki Nord Streami torujuhe on 1224 kilomeetrit pikk ja 
läbilaskevõimega umbes 27,5 mld m3 aastas. Esimene torujuhe alustas tööd 
2011. aasta novembris ning on alates sellest ajast tarninud maagaasi 
Gazpromi partneritele ja klientidele Euroopas. Teine gaasijuhe alustas tööd 
täisintegreeritud süsteemi osana 2012. aasta 8. oktoobril. 
 
Kumbki torujuhe koosneb enam kui 100 000-st merepõhja paigaldatud 24 
tonnisest betooniga kaetud terastorust. Nord Stream projekteeriti nii, et selle 
käitamiseks ei ole vaja vahepealseid kompressorjaamu. Gaas liigub kogu 
1224 kilomeetrise toru pikkuses Saksamaa Läänemere rannikule tänu 220-
baarisele survele Gazpromi tipptasemel kompressorjaamast Portovaja lahes. 
 
Torujuhtmete sisediameeter on 1153 millimeetrit. Tulenevalt gaasi rõhu 
langusest pikal teekonnal Venemaalt Saksamaale on Nord Stream 
projekteerinud torujuhtme kolme erineva rõhu (220, 200 ja 177,5 baari) 
sektsiooni ja seinapaksusega (34,4, 30,9 ja 26,8 mm). Arvestades 
torujuhtmete sektsioonide projekteerimisel erinevate rõhkudega, suutis Nord 
Stream säästa märkimisväärse koguse terast ning hoida kokku ehituskulusid. 
Kumbki torujuhe paigaldati merepõhja kolmes osas, mis hiljem ühendati kahe 
veealuse kõrgrõhuühendusega Soome ja Rootsi vetes umbes 80 ja 110 
meetri sügavusel.  
 
Ehitus valmis 18 kuuga 
 
Nord Streami torujuhtmete ehitustööd algasid 2010. aasta aprillis pärast 
keskkonnauuringute läbiviimist, planeerimist ja keskkonnahindamist kogu 
juhtme ulatuses. Tööd lõpetati vastavalt eelarvele ja ajakavale 18 kuu 
jooksul. 
 
Projektiga tegeles Läänemere erinevates osades vähemalt 30 alust ning 
kogu töö kulges plaanipäraselt. Ehitustegevuse kavad osutusid lausa nii 
asjakohasteks, et tuldi toime ka Läänemere ilmastikuoludest tingitud 
töökatkestustega. 
 
Ühtlasi võimaldas Nord Streami logistikalahendus kõige tõhusama ja 
keskkonnasõbralikuma meetodi 202 000 24-tonnise betooniga kaetud toru 
tootmiseks ja tarnimiseks paigaldusalustele kaksikjuhtmete paigaldamiseks. 
Tänu sellele tagati, et tarnealused ei pidanud torude toimetamiseks 1224 
kilomeetrisel marsruudil asuvatele paigalduspraamidele läbima suuremaid 
vahemaid kui 100 meremiili (ligikaudu 185 kilomeetrit). 
 
Euroopa tulevikuvajadustele vastav infrastruktuur 
 
Aastaks 2035 peaks Nord Streami kaksikjuhtmete osakaal ELi maagaasi 
koguimpordist moodustama umbes 12% ning samuti annavad need olulise 
panuse ELi energiajulgeolekusse, muutes mitmekesisemaks ELi juurdepääsu 
maailma suurimatele gaasimaardlatele.  
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Euroopa Liidu üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) suunistes Euroopa 
jaoks prioriteetsena määratletud Nord Streami kaksikjuhtmesüsteem 
võimaldab transportida kuni 55 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas. 
Euroopa gaasijuhtmestiku kaudu jõuab maagaas klientideni Saksamaal, 
Taanis, Ühendkuningriigis, Hollandis, Belgias, Prantsusmaal, Tšehhi 
Vabariigis ja teistes riikides. 
 
Hoolimata praegusest lühiajalisest gaasi ülepakkumisest Euroopa turul 
omandab maagaas üha kasvavat rolli Euroopa energiaallikate hulgas. 2011. 
aasta 15. detsembril võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Energia 
tegevuskava aastani 2050”, mis on aluseks Euroopa pikaajalise 
energiaraamistiku väljatöötamisele koos kõikide asjassepuutuvate 
osapooltega. Selle teatise kohaselt on „gaas energiasüsteemi 
ümberkujundamisel ülisuure tähtsusega“. 
 
Euroopa Komisjon tunnistab, et „söe (ja nafta) asendamine lühemas ja 
keskpikas perspektiivis gaasiga aitaks olemasoleva tehnoloogia abil 
vähendada heidet vähemalt kuni 2030. või 2035. aastani. Kuigi gaasinõudlus 
võib näiteks elamusektoris langeda 2030. aastaks kuni veerandi võrra tänu 
mitmesugustele elamusektori energiatõhususe meetmetele, jääb see 
pikemas perspektiivis kõrgeks muudes sektorites, näiteks elektrienergia 
sektoris.“1 
 
Lisaks toob Komisjon välja, et „tehnoloogia arenguga võib gaas muutuda 
tulevikus üha tähtsamaks“ ja „võimalik, et endiselt on vaja pikaajalisi 
lepinguid gaasivarustuse tagamiseks, et kindlustada investeeringud gaasi 
tootmisse ja ülekandetaristusse.“ Euroopa Komisjon rõhutab ühtlasi, et 
„elektrienergiatootmise CO2-heite vähendamise toetamiseks ja 
taastuvenergia integreerimiseks on vaja paindlike mahtudega gaasitootmist.“2 
 
Nord Stream pakub osalise lahenduse. Euroopa Liidus on gaasitootmise 
mahud vähenemas, sest Põhjamere gaasivarud on ammendumas ning ELi 
keskkonna- ja kliimapoliitikalt oodatakse maagaasi osatähtsuse 
suurendamist, sest sellega kaasneb oluliselt vähem CO2 heidet kui teiste 
fossiilkütuste puhul. Samuti mängib maagaas võtmerolli eelistatud, kuid 
samas kõikuva tootlikkusega taastuvenergia allikate kasutuselevõtul. 
 
Strateegiline väärtus Euroopale ja Venemaale 
 
Nord Streami torujuhtmed on transportinud gaasi Gazpromi 
koostööpartneritele ja klientidele Euroopas alates 2011. aasta novembrist. 
Nord Streami käivitamine oli ajalooliseks verstapostiks Venemaa ja Euroopa 
vahelises energiakoostöös. Uued torujuhtmed loovad nüüd püsiühenduse 
Euroopa ja Venemaa gaasisüsteemide vahel, andes Euroopale 
otseühenduse maailma suurimate hulka kuuluvate gaasimaardlatega 
vähemalt järgnevaks 50 aastaks.  

                                                 
1
 Euroopa Komisjoni teatis „Energia tegevuskava aastani 2050” 15. detsember 2011, lk 11 

2
 ibid, lk 15. 
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Nord Stream on strateegiliselt oluline äriprojekt nii EL kui Venemaa jaoks. 
Konsortsiumi kõik viis liiget on pühendunud projekti õnnestumisele. Neli 
Euroopa energiaettevõtet vajavad ohutut, tõhusat ja usaldusväärset viisi 
lepingulisteks gaasitarneteks Venemaa Gazpromilt, kes omakorda vajab 
ohutut, tõhusat ja usaldusväärset teekonda turgudele.  
 
Nord Streami erakapitali poolt rahastatud 7,4 miljardi euro suurune 
investeering on olnud majanduslikuks stiimuliks paljudes majandussektorites 
nii Euroopas kui ka Venemaal. Nord Streami konsortsium on sõlminud 
olulisemad terase, inseneri-, ehitus-, torude paigaldamise ja logistika 
lepingud ettevõtetega 11st Euroopa riigist ja Venemaalt. 
 
Gaasitarnete marsruutide mitmekesistamine tagab suurema 
energiakindluse 
 
Uued torujuhtmed on nüüd konkurentsivõimeliseks lisavõimaluseks, mille 
kaudu on võimalik tarnida maagaasi Venemaa maardlatest Euroopa 
klientideni. Tegemist on tipptasemel, kvaliteetse, vahepealsete 
kompressorjaamadeta süsteemiga ning kuna suur osa marsruudist kulgeb 
avamerel, laieneb sellele vähem makse ja transiiditasusid kui mööda 
maismaad kulgevatele torujuhtmetele.  
 
Nord Streami tõhus, kaasaegne süsteem annab Gazpromile täiendava 
põhjapoolse marsruudi, mis suudab tarnida ELi kuni 55 mld m3 maagaasi 
aastas, aidates kindlustada EL-i energiajulgeolekut läbi gaasitarne 
marsruutide mitmekesistamise. Enne Nord Streami esimese torujuhtme 
käivitamist tarniti 80% Venemaa gaasiekspordist Euroopasse mööda 1970. 
aastatel ehitatud Ukraina gaasijuhet. Üldiselt peetakse igas tööstusharus nii 
tootja kui ka kliendi jaoks riskantseks niivõrd suurt sõltuvust vaid ühest 
tarneviisist turgudeni, eriti veel juhul, kui see vajab tõsist remonti ja 
renoveerimist. 
 
Lisaks olemasolevatele Valgevene ja Ukraina transiitmarsruutidele pakub 
Nord Stream Gazpromile ja Euroopa koostööpartneritele suuremat tehnilist 
paindlikkust EL-i muutuva gaasinõudluse rahuldamisel. Samal ajal vähendab 
see ülekoormust, mis on seotud hooajalise tipptarbimisega ning teiste 
juhtmete ajutiste töökatkestustega, kas siis hooldustöödeks või mõnel muul 
põhjusel.  
 
Gazprom valib neist erinevatest alternatiividest kõige tõhusama. Gaasi 
tarnimine läbi Nord Streami sõltub turunõudlusest. Ühtlasi võimaldab Nord 
Streami suurem tehniline paindlikkus Gazpromil tõhusalt reageerida nõudluse 
muutustele kasvavatel turgudel. 
 
Turvaline ja keskkonnasõbralik teekond turule 
 
Ohutus ja keskkonnasõbralikud lahendused on olnud Nord Streami olulisteks 
väärtusteks juba projekti algusest saadik – nii ehitusstaadiumis kui ka 
praeguses käitamisetapis.  
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Torujuhtme hoolikalt valitud teekond läbi Läänemere lepiti kokku viie riigi 
ametkondadega läbi kelle territoriaalvete torujuhtme marsruut nüüd kulgeb. 
Konkreetne marsruut on mitmete aastate vältel tehtud põhjalike tehniliste, 
keskkonna-, majandus- ja tarnejulgeoleku alaste tegurite analüüsi tulemus. 
 
Planeerimisetapis investeeris konsortsium üle 100 miljoni euro ning pidas 
põhjalikke läbirääkimisi ja konsultatsioone nii valitsuste, ametkondade, 
ekspertide ja sidusrühmadega kõikides Läänemere-äärsetes riikides, et 
tagada torujuhtme konstruktsiooni, marsruudi, ehituse ja käitamise turvalisus 
ja keskkonnaohutus.  
 
Planeerimisetapis teostas Nord Stream seni põhjalikema Läänemere uuringu, 
mille tulemusi jagatakse teadlaste ja teiste huvitatud osapooltega. 
Torujuhtmete marsruudi valikul on välditud lahingumoona uputamispaiku ja 
juhtmete paigaldamisele eelnes merepõhja põhjalik uurimine ja puhastamine 
kogu marsruudi ulatuses. Nord Streami torujuhtme käitamisel kasutatakse 
tipptasemel tehnoloogiat, mis vastab kõige rangematele rahvusvahelistele 
ohutusnõuetele.  
 
Ühtlasi investeeritakse 2016. aastaks seiretegevustesse kokku 40 miljonit 
eurot. Ehitusfaasis ja käitamise esimese kolme aasta vältel mõõdeti 
keskkonnamõju minimeerimise tagamiseks 1000 erinevas asukohas  
16 parameetrit (sh keemiline ja füüsiline keskkond, nt. vee kvaliteet ja 
merepõhja setted; bioloogiline keskkond, nt. lindude, kalade ja mereimetajate 
populatsioonid; sotsiaal-majanduslik keskkond, nt. kalandus ja võimalik mõju 
kultuuripärandile). Mõningad mõjud on osutunud isegi väiksemaks, kui 
prognoositi ehitusele eelnenud keskkonnamõju hindamise aruannetes. 
 
  
Lisateave: www.nord-stream.com 
 
 
Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust: 

Meedia infoliin: +41 41 766 91 90 

E-post: press@nord-stream.com 
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