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Biokütused transpordis

Sisepõlemismootori heitgaasid sisaldavad kliimamuutusi mõjutavat kasvuhoonegaasi - CO2 ja 
ohtlikke gaase: mürgist vingugaasi (CO) ja lämmastikoksiididi (NOx), süsivesikuid (HC ja 
NMHC) ja tahma ning teisi tahkeid osakeseid (PM).Transpordisaastet aitavad vähendada nii 
uued tehnoloogiad nagu kütuseelment, elektriauto, hübriidauto kui puhtamate 
mootorikütuste kasutamine.

Taastuvate energiaallikate (biokütused, roheline elekter) kasutamine on üks efektiivsemaid 
kasvuhoonegaaside vähendamise võimalusi (lisaks kütuste efektiivsele ja säästlikule 
kasutamisele).

Keskkonna saastamine müra ja heitgaasidega on paljuski lokaalselt tajutav  ja seda tunneme 
oma meeleorganitega vahetult.

Enamlevinud biokütused: bioetanool, biodiisel ja biogaas. Biokütuste osakaal Eestis 
tarbitud mootorikütustes oli 2010 aastal  ca 0,33%.

2011.a. lõppevad aktsiisisoodustused biokütustele (v.a biogaas).

 

 



Biogaas
Biogaas  on anaeroobse kääritamise teel 

saadud gaasiline kütus, mis koosneb 40 
- 60% metaanist (CH4), 30 - 40% 
süsinikdioksiidist (CO2) ja teistest 
komponentidest nagu N2, O2, NH4, H2S. 
Biogaasi on võimalik saada loomuliku 
protsessi käigus soodest, rabadest ja 
prügilatest ning spetsiaalseid kääriteid 
kasutades sõnnikust, reoveest, rohtsest 
biomassist ja teistest biolagunevatest 
jäätmetest. Saadud biogaasi 
kütteväärtus jääb enamasti vahemikku 
5-7 kWh/m3.

Biogaas ei konkureeri toidulauaga ja 
seetõttu on ta ka üks perspektiivsemaid 
biokütuseid transpordisektoris.



Biogaasi tootmine Eestis

Hetkel 5 toimivat tootmisüksust:
 Jööri farm
 Narva veepuhastusjaam
 Paljassaare veepuhastusjaam
 Pääsküla prügila
 Salutaguse pärmitehas

Rajamisel 3 tehast:
 Tartu veepuhastusjaam
 Kuressaare veepuhastusjaam
 Aravete farmid

Olemasolevad ja rajatavad tehased toodavad biogaasi 
soojuse ja elektri koostootmiseks või omatarbeks.



Biometaan (surugaas)
Biometaan on puhastatud ja rikastatud biogaas, mis 

vastab maagaasi kvaliteedile ja sisaldab vähemalt 
96% metaani.

Biometaan on väga perspektiivne taastuv kütus, sest 
tema toorainebaas on lai (biojäätmed, loomsed 
jäätmed,reoveesete,  orgaanika) ja toormepinna 
efektiivsus (toormepinna ühikult saadav 
bioenergia) on kõrge.

Biometaan on kasutatav surugaasiautodes (CNG) 
piiranguteta nii puhtal kujul kui segus 
maagaasiga.

Biometaan mootorikütusena on juba tänase tehnilise 
taseme juures massitarbimises kasutatatav ja 
reaalne alternatiiv naftabaasil toodetud 
kütustele.

Biometaan on puhtaim looduslik kütus ja selle 
kasutamine autokütusena vähendab kordades 
keskkonna saastamist.



Biometaani keskkonnaalased eelised

 Tootmiseks kasutatakse enamasti jäätmeid.
 Surugaasi (biometaan, maagaas) sõidukid eritavad bensiini- ja 

diiselautodega võrreldes mürgist vingugaasi kuni 75% vähem.
 Tahked osised gaasiauto väljaheidetes praktiliselt puuduvad 

(alla 0,4%).
  CO2 = 0 
 Gaasiauto müratase on ca 10-20% madalam, kui bensiini- ja 

diiselautol.
 Märkimisväärselt vähem lämmastiku ja väävli ühendeid.



Biogaas kasutamine autokütusena regioonis

 Eesti – 0 m3/aastas
 Läti – 0 m3/aastas
 Soome – ca 100 000 m3/aastas
 Rootsi -  ca 30 000 000 m3/aastas



Surugaasisõidukid ja tanklad
 meil ja naabrite juures

 Eesti - täna on aktiivselt 
kasutusel ca 50 
surugaasisõidukit (neist 10 
Tartus ja ülejäänud 
Tallinnas) ja 2 tanklat.

 Läti – kasutusel ca 10 sõidukit 
(sh. 1 buss Riias) ning töötab 
1 eratankla.

 Soome -  kasutusel ca 800 
sõidukit ja 17 tanklat.

 Rootsi – kasutusel ca 35000 
sõidukit ja 160 tanklat.



Rahaline kokkuhoid (Tartu busside näitel)

Diiselbuss:

1 km maksumus (kütus, hooldus, remont) = 0,79 € + 
investeeringu maksumus (7 aastat, 420 000 km, 200 000 €, 
i= 4,5%) 0,55 € = 1,34€/km 

Surugaasibuss:

1 km maksumus (kütus, hooldus, remont) = 0,54 € + 
invetssringukulu (7 aastat, 420 000 km, 240 000 €, i= 4,5%) 
0,65 € = 1,19 €/km

Kokkuhoid ühe bussi kohta: 420 000 x 0,15 € = 63 000 €  (7 
aasta jooksul)



Probleemid biogaasi (surugaasi) kasutuselevõtul

● Täna on meil küllalt madalad maksud maagaasile, kui autokütusele. 
Milline saab olema maksupoliitika tulevikus? Milline on riiklik nägemus?
Tagamaks surugaasi tehnoloogia levikut on vajalik , et maksud oleksid 
madalad pikema ajaperioodi jooksul.

 Surugaasi kasutamise tehnoloogia (tanklad, sõidukid) on Eestis täna 
vähelevinud (“kana-muna” dilemma). 

 Täna ei toodeta ega müüda Eestis biometaani , kui mootorikütust 
sõidukitele.



Perspektiivid

 Rajamisel on Eestis lisaks olemasolevale 2-le veel 3-4 tanklat 
Eesti Gaas AS-i poolt.

 Tartu linn otsib võimalusi kasutada Aardlapalu prügila - ja 
Tartu Veevärgi poolt toodetavat biogaasi linnaliinibussides.

 Alates juulist 2011 jääb biogaas(biometaan) ainsaks 
soodustatud biokütuseks ja aktsiisi ei kohaldata.



Tänan!
                Jaanus Tamm                 
Projektijuht (Tartu Linnavalitsus)  

Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee
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