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Biogaasist elektrienergia ja biometaani tootmismahtude 2021.aasta detailne kokkuvõte
kajastub 2022.aasta I kvartali uudiskirjas. Seda põhjusel, et biogaasist toodetud elektrienergia
võrku tootmise mahud ja väljastatud biometaani päritolutunnistused kajastuvad Eleringi
poolt uue aasta jaanuaris. Novembri seisuga (arvestamata k.a detsembrit) on toodetud võrku
biogaasist elektrienergiat 16 136 MWh ja biometaani päritolutunnistusi on väljastatud
139 487 MWh

Oisu biogaasijaamas hakati biometaani tootma
Septembri keskpaigus avati Eestis järjekorras viies biometaanijaam, milleks oli Oisu
biogaasijaam, mis varasemalt tootis elektri-ja soojusenergiat. Tegemist on Eesti Biogaas OÜ
poolt tehtud
olulise investeeringuga,
nende
portfellis
järjekorras
juba
kolmanda
biometaanijaamaga lisaks Vinni ja Ilmatsalu jaamadele.
Ühe lüpsilehma aastasest sõnnikukogusest saab toota 200 kg biometaani, millega saab sõita
kuni 5000 km. Eesti põllumajanduses tekib aastas 3,6 miljonit tonni sõnnikut ja läga, millest Eesti
Biogaasi OÜ kolmes biometaanijaamas käideldakse 200 000 tonni ehk 5,5 %.
Eesti Biogaas OÜ on Eesti ettevõtete Alexela ja Infortari poolt loodud ettevõte. Oisu jaamas omab
40% suurust osalust ka põllumajandusettevõte Estonia OÜ 1.

Teadusnõukoda arutas, kuidas Eesti põllumehed saavad täita EL
kliima- ja energiapaketi nõudeid
Tänavu juunis loodud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Teadusnõukoda arutas septembri
algul toimunud kohtumisel, milline on Euroopa Liidu kliima ja energiapaketi „Eesmärk 55“ (ehk „Fit
For 55“) võimalik mõju põllumajandusele, kuidas põllumees uute kliimanõudmistega toime
tuleb, milliseid
teadusuuringuid
vajatakse,
et
seda
välja
selgitada,
millised
on peamised probleemkohad ning milliseid vastuolusid kliimapakett tekitab.
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Kliimapaketi eesmärk on vähendada Euroopa Liidus 2030. aastaks kasvuhoonegaaside (KHG)
heitkoguseid seni plaanitud 40% asemel 55% võrra, et saavutada ELs süsinikuneutraalsus 2050.
aastaks. Põllumajandussektori seisukohalt on üheks murekohaks kliimapaketis esitatud jagatud
kohustuste määruse (JKM) ettepanek suurendada 2030. aasta KHG heitmete vähendamise
eesmärki seniselt 13%-lt 24%-ni. Praegu nähakse põllumajanduses selle eesmärgi saavutamisel
suurt potentsiaali biogaasi tootmise suurendamisel.
Teadusnõukoja hinnangul peaks Eesti kliimaaruandes kajastatud andmed täpsemalt
peegeldama, milline on tänapäeval põllumajanduses kasutatavate tehnoloogiate
keskkonnamõju. Seniste lühiajaliste ning killustatud uuringute asemel peegeldaks Eesti reaalset
keskkonnamõju asukoha ning majandamisviisi põhine terviklik hinnang.
Teadusnõukoja arutelul osalesid Ants-Hannes Viira, Arvo Viltrop, Alar Astover, Evelin Loit, Ivi
Jõudu, Marko Kass ja Rein Drenkhan Maaülikoolist ning Liina Edesi Eesti Taimekasvatuse
Instituudist2.

Iveco Balti juhi nägemus tuleviku Euroopa transpordisektorist
Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid tänavu aprillis kokku eesmärgi
vähendada 2030. aastaks süsinikdioksiidi heitkoguseid võrreldes 1990 aasta tasemega
vähemalt 55 protsenti. Tihedale arutelule järgnenud otsusega seati ambitsioonikad eesmärgid
süsinikuheidete vähendamiseks mitmetes erinevates valdkondades, sealhulgas transpordis. See
tähendab, et peatselt hakkame nägema kliimaeesmärkide mõjusid ka Eesti teedel.
Enam kui kaks aastakümmet alternatiivkütusel töötavaid tarbesõidukeid arendanud Iveco Balti
riikide juht Ernestas Jakubonis ütles, et kõrgelt arenenud Lääne-Euroopa tööstusriigid nagu
Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa pööravad samuti suurt tähelepanu just biometaani tootmisele.
„Ainuüksi nendes kolmes riigis ehitatakse igal aastal mitukümmend uut biometaanijaama,
pakkudes aina enam puhast kütust transpordisektorile. Biometaani kasutamine vähendab CO2
heitkoguseid kuni 95 protsenti ning muude saasteainete – lämmastikoksiidide, tahkete osakeste
– heitkogused piirduvad 90–95 protsendiga,” selgitab Jakubonis.
Eksperdi sõnul liigitatakse sellise gaasiga mootorsõidukid paljudes riikides vähese heitkogusega
transpordi alla, nii et lisaks ökoloogilisele tegurile saavad nad ka palju muid eeliseid – olgu selleks
juurdepääs kõikidele piirkondadele ilma piiranguteta, mõnes riigis ka maksusoodustused gaasiga
sõidukite ostmisel või teemaksuvabastuse nagu näiteks Saksamaal.
Ka Eesti kliimaplaanis on välja toodud, et “taastuvate energiaallikate järk-järgult suurenev
kasutuselevõtt soojuse ja elektrienergia tootmises, transpordikütustena ja tööstussektori
toormena, samuti suurenev biokütuste tootmine vähendab märgatavalt kasvuhoonegaaside
heidet ning aitab suurendada Eesti energiajulgeolekut, varustuskindlust, tööhõivet ning
edendada majandust.”
See annab selgelt märku, et üheks peamiseks perspektiiviks on taastuvate energiaallikate ja
veeldatud maagaasi koos kasutamine. Jakubonise sõnul pole see tingitud mitte ainult
ökoloogilisest tegurist, vaid ka biometaani tootmise ärilisest potentsiaalist.
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„Lääne-Euroopa riikides arendatakse biometaani tootmist samaaegselt nii siseturu vajaduste
rahuldamiseks, kui ka paljude tulevikuküsimuste lahendamiseks. See on tõhus viis
saasteprobleemide lahendamiseks ning aitab kaasa ringmajanduse tsükli võimaldamisele.
Lisaks, aitab see lahendada sotsiaalseid probleeme ja lõppude lõpuks on see ka äriline tegevus,”
märgib ekspert.
Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks suurendada üldkasutatavate elektrisõidukite
laadimispunktide arvu 2025. aastaks 1 miljonini, kuid audiitorid on selle eesmärgi saavutamise
suhtes skeptilised. Aprilli keskel avaldas Euroopa Kontrollikoda aruande, mis näitab, et
elektrisõidukite laadimistaristu arendamine EL-i riikides on liiga aeglane. Praegu on 27 ELi riigis
ja Ühendkuningriigis umbes 250 000 laadimisjaama, seega peaks igal aastal avama 150 000 uut
jaama ehk 3000 jaama nädalas.
Aruandes märgitakse, et olukord võib riigiti olla erinev, kuid keskmiselt ehitatakse jaamu liiga
vähe ning maksesüsteemide erinevuse tõttu ei ole taristut lihtne siduda ühele platvormile. See
omakorda tähendab ebamugavusi juhtidele, kes reisivad erinevates riikides. Aruandes
mainitakse ka seda, et mõnes riigis on endiselt puudu toimivad rakendused, mis teavitaksid juhte
reaalajas laadimisjaamade olekust, nende kasutusest ja muust oluliselt. Jakubonise sõnul saab
osa elektrisõidukite kasutamise laiendamisest asendada gaasialternatiividega, mis annaks lisaks
suuremale majanduslikule mõjule ka lahenduse tööhõive küsimusele. Biometaanil töötavad
autod muutuksid aja jooksul odavamaks ja oleks puhtamaks alternatiiviks linna- ja
maakonnatranspordiks või laste kooli ja tagasi sõidutamiseks.
“Talvel suudavad elektribussid lubatud mitmesaja kilomeetri asemel läbida tegelikult vaid 35%
või isegi 50% lühema vahemaa. Selline transport on selgelt ebaefektiivne. Samas võib näiteks
maagaasil töötav Iveco Daily NP läbida külma ilmaga 350–450 km, ehk põhimõtteliselt samu
vahemaid kui diiselsõiduk ning paagi täitmine on oluliselt kiirem kui laadimine,” võrdleb ekspert 3.

Foto. Tartu linnas sõidavad möödunud aasta jaanuarist alates surumetaanibussid (pildi autor Henri Pokk)
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Eesti biometaani turg kogub hoogu
Järgnevate aastakümnete jooksul muutub Euroopa transpordisektor drastiliselt, kuna Euroopa
Liidu kliimaeesmärkide täitmiseks tuleb nüüd juba kiiremas korras liikuda fossiilsetelt kütustelt
üle taastuvatele allikatele.
Eriti suurt potentsiaali nähakse täna biometaanil, mille osakaal transpordis võib juba
lähitulevikus märkimisväärselt kasvada. Kui 2020. aastal toodeti kokku ligi 23 TWh jagu
biometaani, siis lähima kümne aasta jooksul kasvab tootmine ennustuste kohaselt 370 TWh-ni
ning aastaks 2050. juba 1170 TWh juurde. “Kütusemüüjatel on kohustus vähendada kütuse
elutsükli jooksul tekkivaid kasvuhoonegaase (KHG). Samuti peavad nad tagama, et tarbimisse
lubatud kütusest teatud osakaal oleks taastuvallikast pärinev kütus (elekter, biokütus,
biometaan). Täna on see osakaal 10%” selgitas KPMG andmeanalüütik Märt Bakler.
Nimetatud kohustuste täitmisel hakkabki kütusemüüjate jaoks biometaan üha suuremat rolli
mängima, kuna tegu on ühe potentsiaalikama taastuvkütusega, mida Eestis juba täna
toodetakse. Biometaani kasuks räägib suuresti asjaolu, et kütuse tootmiseks kasutatakse
biojäätmeid. Seda vähemalt teise põlvkonna biometaani puhul, esimese põlvkonna biogaasi
toodetakse põllumajandussaadustest. “Biometaani tootmiseks kasutatakse biojäätmeid
targemalt ja kuna neid on tekkinud ja tekib endiselt väga palju kõrvalproduktina, siis on ka
taaskasutuse potentsiaal väga kõrge ja laias laastus realiseerimata,” sõnas Bakler.
Taastuvkütuse tootmine ei tekita ka lisa CO2 – kasvavad taimed seovad ära CO2, mis jõuab tänu
loomadele uuesti biometaani tooraineks. Sisuliselt pole biometaani tootmisest järgijääv vedel ja
tahke kääritusjääk oma olemuselt midagi muud kui orgaaniline väetis, millest saab veel
omakorda toote teha – tõeline ringmajandus.
“Kütusemüüjate kohustuste täitmisel on oluline suund võetud ka sellele, et rohkem kasutataks
2. põlvkonna biometaani, mitte 1. põlvkonna gaasi, mille tootmiseks kasutatakse põhimõtteliselt
põllumajandusmaad, mida saaks kasutada toidukultuuride kasvatamiseks,” rääkis Bakler.
Lisaks ELi kohustustele on Eesti biometaani kasutamise soodustamise ja reguleerimise
aktiivsemalt sihiks võtnud. Üheks sihiks on ka 1. põlvkonna biometaanist edasi liikumine – alates
2024. aastast ei tohi kütusemüüjad seda arvesse võtta suuremas koguses kui 0,5% kütuse
koguenergiast. Mõistagi on kohustustest rääkides oluline ka see, kuidas taastuvkütuste mahte
jälgitakse ja kuidas kütusemüüjad ikkagi tõestavad, et nende pakutud kütustest on õige osakaal
taastuvaid allikaid.
“Kui nüüd kütusemüüja annab tarbimisse kindla koguse biometaani, ütleme 1 MWh jagu, siis
päritolutunnistus kustutatakse ning tekib statistika selle kohta, kui palju biometaani tarbimisse
anti,” rääkis KPMG energiasektori jurist Marleen Kohl. Täna antakse Eestis biometaani
päritolutunnistusi välja Eleringi poolt. Hetkel on Euroopa Liidus ülevõtmisel ka taastuvenergia 2.
direktiiv (REDII), mille raames valmistatakse ette süsteemi, kus liikmesriigid peavad tunnustama
ka teises liikmesriigis välja antud päritolutunnistusi. Eestis töötab projekti raames seda süsteemi
välja samuti Elering.
Üks oluline mõttekoht biometaani tootjate jaoks on asjaolu, et aastal 2023 lõpevad Eestis
biometaani tootjatele jagatavad toetused. Kuna toetustele on eraldatud kindel ressurss ja
tootmismahud suurenevad oluliselt, siis tegelikult võib riigipoolne toetus ka varem läbi
saada. See ei tähenda aga, et tootjad päris tühjade kätega jäävad. Eelmainitud
päritolutunnistuste põhjal tekkiv statistika ongi mõeldud selle jaoks, et toetuse lõppedes saaksid
tootjad hakata turupõhiselt statistikatulu eest oma kuluallikaid katma.
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“Enne mistahes investeerimisotsust on alati mõistlik kaaluda tasuvusanalüüse ja -uuringuid. Üks
töö, mida oleme teinud, on sellesama päritolutunnistuste ehk tarbimisse antud biometaani
statistika hinnaanalüüs. Täna on Eestis nn biometaani statistika turg veel lõplikult välja
arenemata ja kuna teadmatust on palju, siis saame selles osas ettevõtetele kindlust anda nende
tegevusi tuleviku vaates analüüsides,” selgitas Kohl.
Suures pildis ongi täna küsimus, mis hinnaga vedelkütuste müüjatele statistikat müüma
hakatakse ning milliseks see turg täpselt välja kujuneb. Elering plaanib selle jaoks välja töötada
avaliku oksjonisüsteemi, kus kõik turuosalised saavad enampakkumiste korras statistikaga
kauplema hakata. Kui Euroopas on täna biometaani potentsiaal kaetud vaid umbes 5% ulatuses,
siis Eesti pole selles osas mingi erand.
“Eesti Arengufond koostas 2014. aastal Eesti biometaani tootmisvõimekuse analüüsi, mille
kohaselt on Eestil ressurssi toota aastas 4,7 TWh jagu biometaani, mis on oluliselt kõrgem kui
meie praegune tootmismaht. Sisuliselt tekib hetkel palju põllumajandusjäätmeid, mida oleks
võimalik kütuse tootmiseks ära kasutada” rääkis Eesti biometaani potentsiaalist Märt Bakler.
Näiteks on Eestis tänavu juba esimese nelja kuuga täidetud kogu 2018. aastal toodetud
biometaani maht ning uusi tootjaid ja ettevõtjaid tekib sektorisse ainult juurde.
“Üks aspekt, mis biometaani sektorit toetab, ongi just arenev statistikaturg. Teine pool on
biometaani kasutavate sõidukite osakaalu suurenemine, mis tõstab biometaani kui kütuse
nõudlust. Kui praegu on Tallinnas 100 biometaanil sõitvat bussi, siis aastaks 2025 on plaanis kõik
pealinna bussid gaasibusside vastu välja vahetada. Seega on ärilist potentsiaali sektoris väga
palju, rääkimata keskkonnakasudest,” lõpetas ta4

BioFuel Region raport: Biogaas Läänemere piirkonnas hetkeolukord 2021
BioFuel Region aruanne annab ülevaate biogaasi olukorrast Läänemere äärsetes riikides. Projekti
eesmärk oli jagada teadmisi, säilitada ja laiendada praegust koostöövõrgustikku Rootsi, Soome,
Balti riikide ja Poola vahel. Projektipartnerid töötavad projektiideede väljatöötamiste ja
arandamisega järgmise biogaasisektori EL programmiperioodi nimel
Raportiga tutvumiseks kliki alloleval bänneril
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Leedu insenerid töötasid välja heitgaasivaba traktori
Oktoobris tutvustas Euroopa suurim mahetootja AUGA Group maailma esimest hübriidsel
biometaanil põhinevat elektrilist traktorit AUGA M1. Kui seni on biometaani traktorid vastu
pidanud ainult mõned tunnid, siis Leedu inseneride välja töötatud traktori kohta lubatakse, et
sellega saab põllul tööd teha terve päeva.
«Kolm aastat tagasi arvutasime välja esmakordselt oma emissiooni suuruse ning avastasime, et
kuni 30 protsenti selle kogumahust pärineb just fossiilkütuste kasutamisest. Sellisele suurele
protsendile pole aga keegi tähelepanu pööranud. Seetõttu otsutasimegi hakata arendama
tehnoloogiat, mis lubaks meil luua uusi kestlikke norme põllumajanduses ning vähendada
märgatavalt reostusmahtu. Esimene tulemus selle missiooni suunas ongi meie biometaaniline ja
elektriline traktor,» selgitas AUGA Group’i tegevjuht Kęstutis Juščiu.
Biometaani valik alternatiivseks kütuseks fossiilsele polnud pelgalt juhus, sest tegu on
taastuvate energiaallikate hulgas ühe kõige rohelisemaga. Kariloomade väljaheidetest kogutud
ja biometaaniks muudetud metaan seob tootmisprotsessi käigus energiaühiku kohta rohkem
emissioone kui eraldab.

FOTO: VYTAUTE STANKEVICIENE shoop.lt
AUGA Group’i tegevjuht Kęstutis Juščiu uue hübriidtraktoriga (Postimees.ee)

Käesoleva ajani pole säästlikul kütusel töötavad traktorid rahuldanud professionaalseid
põllumajandusnõudeid. Juščiusi sõnul on hübriidtraktor AUGA M1 ainulaadne selle poolest, et on
ületanud kaks takistust, mida maailma suurimad ettevõtted seni pole suutnud.
«Meie insenerid on leidnud viisi, kuidas traktoriga saab tööd teha terve päeva. Seni on biometaani
traktorid vastu pidanud ainult mõned tunnid. Põllumeestele on vaja, et nende masinad töötaks
kaksteist või enamgi tundi järjest. AUGA Group on lahendanud selle probleemi,» räägib ettevõtte
tegevjuht. AUGA M1 rakendab hübriidset biometaani-elektri tankimissüsteemi: traktori töö
käigus toodab biometaanil töötav sisepõlemismootor energiat ning suunab selle siis
elektrimootorisse, mille jõul masina rattad edasi liiguvad.
AUGA M1 disain võimaldab traktorile mahutada suuremaid biometaani gaasisilindreid. Sel ajal,
kui traktor töötab tavalistes tingimustes, ei kulu palju kütust ja traktori toodetud lisaenergia
kogutakse patareidesse ning nii ei teki väiksema koormusega tööde puhul energiaraiskamist.
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Toodetud lisaenergiat saab kasutada siis, kui seda vaja läheb. Selline lahendus võimaldabki
kasutada traktorit kaksteist tundi järjest.
Biometaani jõul töötavaid traktoreid on põllumajanduses kasutatud vähe, kuna neile mõeldud
tankimisjaamu ei jätku. AUGA Group on leidnud ka sellele probleemile lahenduse, pakkudes
mugavat gaasipadrunite vahetamisvõimalust 5.
Esitlust on võimalik ka järelvaadata.

Kuvatõmmis AUGA Group esitlusest

Seminar “Taastuvenergia transpordis: Alternatiivist peavooluks?”
30. septembril toimus Eleringi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt korraldatud seminar,
kus vahetati infot ja mõtteid erinevatel transpordi alternatiivkütuseid puudutavatel teemadel,
anti üldine ülevaade taastuvenergia direktiivi muudatustest ja ambitsioonide kasvust ning
räägiti
täpsemalt
keskkonnahoidlike
maanteesõidukite
direktiivist.
Tutvustati
keskkonnasõbralikku ühistransporti Eestis. Tehti juttu taastuvenergia tarbimise tõendamise
lahendustest ning täpsemalt peatuti erinevatel alternatiivkütustel: gaasil, elektril ja vedelatel
biokütustel.
Seminaripäeval
andsid
asjakohast
infot
teiste
hulgas
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi,
Keskkonnaministeeriumi,
Transpordiameti,
Eleringi,
Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajad. Seminaripäeva teises pooles toimunud
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paneeldiskussioonil jagasid häid kogemusi alternatiivsete kütuste valdkonnas Tallinna, Tartu ja
Pärnu ühistranspordivaldkonna esindajad.
Seminari saab järelevaadata siit

REGATRACE projekti viies uudiskiri nüüd ka eestikeelsena
Tänaseks on ilmunud REGATRACE projekti viies uudiskiri, milles kajastatakse täpsemalt viimaseid
valdkonna uudiseid, samuti saab tutvuda REGATRACE projekti vahepealsete arengutega ja
lugeda biometaanituru arengute kohta erinevates riikides. Kodumaine REGATRACE uudiskiri on
osaliselt eesti ja osaliselt inglise keeles ning iga uudisnupu lõpus olev link viib edasi
originaaluudisele.
Projekti REGATRACE (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) raames on algust tehtud üleeuroopalise gaasi kauplemissüsteemi välja töötamisega, mis tugineb biometaani ja taastuvatest
energiaallikatest toodetud gaasi päritolutunnistuste (Guarantees of Origin, GoO) väljastamisele
ja nendega kauplemisele. Päritolutunnistuste kauplemissüsteem aitab kaasa Euroopa ühise
biometaanituru tekkele.
Loe uudiskirja siit

Euroopa Biogaasi Assotsiatsiooni aasta kokkuvõte
Taastuvgaasisektori tohutu potentsiaal muutub aasta-aastalt üha ilmsemaks. Euroopa Biogaasi
Assotsiatsiooni (edaspidi EBA) 2021. aasta statistiliste andmete kohaselt ulatus biogaasi ja
biometaani kombineeritud tootmine 2020. aastal 191 TWh-ni ja see näitaja peaks järgmise 9
aasta jooksul kahekordistuma. Aastaks 2050 võib toodang olla vähemalt viiekordne, ulatudes üle
1000 TWh, mõnel hinnangul lausa kuni 1700 TWh-ni. Selleks ajaks suudab biometaani tootmine
katta lausa 30–40% ELi kogu gaasinõudlusest.
ELi institutsioonid ja liikmesriigid hindavad biogaasi ja biometaani kombinatsiooni üha enam
energiaallikate võtmetegurina ning säästvama ja tõhusama põllumajanduse võimaldajana. EBA
on teinud ka põhjaliku analüüsi Fit for 55 raames biogaasi valdkonnast lähtuvalt. Selle tulemusel
on meie valdkond suurendanud koostööd Euroopa institutsioonide kõrgetasemeliste
esindajatega, sealhulgas Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi kabineti või
energiavoliniku Kadri Simsoniga. Samuti oleme tugevdanud oma strateegilisi partnerlussuhteid
bio-LNG koalitsiooniga, European Net Zero Allianssiga või Gas for Climate konsortsiumiga – need
kõik ühendused väljendavad toetust biometaani laialdasemale kasutamisele.
Biogaasi ja biometaani toetamiseks Euroopas on veel palju tööd teha. EBA meeskond suurendab
2022. aastal oma jõupingutusi, et kindlustada veelgi meie valdkonna potentsiaali ning aidata
kaasa biometaani kasutamise suurendamisele Euroopas!
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