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               UUDISKIRI   
                                                  august-detsember 

 
 
 
Tootmismahtude aasta kokkuvõte kajastub järgmises uudiskirjas  
 
Traditsiooniliselt oleme aasta viimasel ehk IV.kvartali uudiskirja esilehel välja toonud biogaasist 
toodetud elektrienergia võrku tootmise numbrid käesoleva aasta jooksul ja võrrelnud neid 
möödunud aasta numbritega, siis sel aastal vaatame möödunud aasta numbritele peale hoopis 
uue aasta I.kvartali uudiskirjas. Seda põhjusel, et Eleringi koduleht avaldab välja makstud 
toetused taastuvenergiale ja tõhusa koostootmise režiimis toodetud elektrienergiale iga kuu 
15.ndaks kuupäevaks, mistõttu on meil antud hetkel puudu detsembrikuu statistika biogaasist 
toodetud elektrienergia mahtude kohta. Varasemalt oleme võtnud käesoleva aasta 
detsembrikuu biogaasist toodetud elektrienergia tootmismahtude aluseks septembri- ja 
novembrikuu tootmismahtude arvutatud keskmise, kuid täpsema ülevaate ja võrdluste 
saamiseks peame siiski edaspidi õigeks avaldada antud koondnumbrid edaspidi esimese 
kvartali uudiskirjas. 
 

 
 
Võrus töötab Baltikumi esimene LNG-CNG tankla 
 

Möödunud numbris kirjutasime, et Võru linn saab omale metaankütuse tankla. Tänase seisuga 
on tankla avatud. Nimelt tulevad Võrus uued gaasibussid liinile jaanuaris. Vedaja AS Hansa 
Bussiliinid on allkirjastanud sellekohase lepingu (k.a augustis) AS-iga Alexela Energy ehk tankla 
operaatoriga.  
 
Lepingu tulemusel laiendas Alexela Kose tee tanklat liinibusside teenindamiseks. Lisaks 
kavatseb firma pärast laienduse valmimist laiendada kliendibaasi Võru, Valga- ja Põlvamaal. 
Alexela tankla hakkab toimima veeldatud maagaasi baasil kuhu gaas tarnitakse vedelal LNG 
kujul, misjärel see taas-gaasistatakse CNG vormis. Planeeritud tankla mahutab ligikaudu 16 
tonni veeldatud maagaasi, millega saab tankida veidi üle 1000 sõiduauto. 1 kg surugaasi 
hinnaks on antud tanklas 0,829 €. 
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Pilt. Võru LNG-CNG tankla (autor:U.Kalda) 
 
Selline LNG baasil toimiv CNG-tankla on esimene omalaadne kõikides Balti riikides. Tankla 
seadmed on valmistanud Nordic Gas Solutions AB, seadmete ostu toetas KIK. 
 
 
 

Eesti Gaas astub uude ajajärku 
 
 

11.oktoobril allkirjastasid Eesti Gaas ja Tallink lepingu, mille järgi varustab Eesti Gaas jaanuarist 
Tallinn-Helsingi liinil sõitma hakkavat Megastar laeva veeldatud maagaasi ehk LNG-ga. 
 
"Eesti Gaas on Eesti turu ekspert maagaasi valdkonnas, olles tegelenud gaasi maaletoomise ja 
pakkumisega aastakümneid. Täna oleme jõuliselt astumas uude ajajärku, Tallink Megastari 
gaasiga varustamine on meie esimene suur LNG projekt meretranspordis," sõnas Eesti Gaasi 
tegevjuht Ants Noot. „Mul on väga hea meel, et suutsime pakkuda parimat hinda ja tingimusi 
konkurentsis tõsiste rahvusvaheliste pakkujatega," lisas Noot. 
 
AS-i Tallink Grupp tehnikadirektori, kapten Tarvi-Carlos Tuuliku sõnul on tegu märgilise ja 
tulevikku suunatud koostööga. „Eesmärgiks on keskkonnasõbraliku ja energiaefektiivse 
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tehnoloogia ja kütuste kasutamine laevadel, et sillutada teed nende laiemale levikule 
Läänemere piirkonnas. Kindlasti eelistame seejuures just kogemustega koostööpartnereid nagu 
Eesti Gaas, kes tunnevad hästi kohalikke tingimusi maagaasi turustamisel ja partnerite 
vajadusi", märkis Tuulik. 
 
Lähiaastatel on Eesti Gaasi eesmärk oma tooteportfelli just LNG suunal jõudsalt täiendada. 
„Maagaas on väga hea kütus - puhas, mugav ja soodne", kinnitas Ants Noot. „Riigi 
energiapoliitika pole kahjuks torumaagaasi viimasel aastakümnel soosinud ning 
kasvuvõimalused on siinsel turul pigem piiratud. Kuid näeme head potentsiaali maagaasi 
kasutamisel transpordis surugaasina ja veeldatud kujul ning oleme veendunud, et avatud 
elektri- ja gaasiturg võimaldab maagaasi võimalusi ka elektri ja soojuse koostootmisel ära 
kasutada." 
 
Kui Eestis hakkab Megastari LNG-ga varustama Eesti Gaas, siis Soome poolel teeb seda 
Scangas. 
 
Allikas: Ärileht 
 
 

Energiakonverents 2016 kokkuvõte ja kõlavamad mõtted 
 
Advokaadibüroo GLIMSTEDT ja Äripäev korraldasid 16.11.2016 Energiakonverentsi, mille 
põhifookus keskendus energiaturu suurele pildile ja arengutele. Konverentsil räägiti võimalikest 
tulevikulahendustest ja sellest, kuidas neid lahendusi ka teoks teha. Lisaks anti ülevaade Eesti 
ja Euroopa energiaturgudest, innovatsioonist energeetikas ja taastuvenergeetikast. 
 
Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot ütles, et kuigi gaasitarbimine on aasta-aastalt vähenenud, siis 
näeb ta ikkagi sellel potentsiaali ja just praeguses mõistes uutes valdkondades. “Gaas 
soojamajanduses on hea ja mugav energiaallikas, tema kasutusmugavuses ja 
keskkonnasõbralikkuses pole kahtlust. Kui gaas oleks võrdselt koheldud nt taastuvenergiaga, 
oleks ta oluliselt konkurentsivõimelisem.“ 
 
Noot tõi välja gaasi head kasutusvõimalused meretranspordis. „Meil Eestis ja siin regioonis pole 
seda kogemust, aga me näeme sellel potentsiaali. Võtame ühe Tallinki laeva näite, mis 
esimesest veebruarist liinile tuleb - see laev tarbib üle 30 mln kuupmeetri gaasi, samas Eesti 
kogutarbimine on 500 mln kuupmeetrit. Tallinkil on 15 laeva ja kui need aja jooksul LNGle üle 
viia, siis saame teise Eesti tarbimise juurde. Muidugi ei peaks see ettevõtmine baseeruma ainult 
Tallinkil. Meil käib siin palju kruiisilaevu ja ka neil on suundumus sellele, et kasutada LNGd,“ 
rääkis Noot. 
 
Ka autotranspordis kasvab gaasi kasutamine jõudsalt, siin on näha riigi tegevuse mõju. Täna 
kasutatakse maagaasi, kuid tulevikus loodetavasti suureneb ka biometaani osakaal. 

http://www.delfi.ee/teemalehed/eesti-gaas
http://www.delfi.ee/teemalehed/ants-noot
http://www.delfi.ee/teemalehed/tallink
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Maagaasitanklaid on täna Eestis vähe, kuid Noot ütles, et järgmiste aastate osas on Eesti 
Gaasil selles osas olemas selge plaan tanklate arvu suurendamiseks. „Siin on võti koostöös – 
kui on teadmine, et nt taksofirmad lähevad üle gaasi kasutamisele ehk et kohe tuleb järele ka 
tarbimine, on lihtsam ka tanklavõrku ehitada,“ ütles ta. 
 
Eleringi strateegiajuht Kalle Kukk ütles, et gaasil on kahtlemata tulevikku. „Me ei tegeleks muidu 
Baltic Connectori arendamisega, regionaalse Soome-Balti gaasituru loomise, biometaani 
strateegiaga ega gaasi andmelao projektiga,“ ütles Kukk. 
 
Allikas: Ärileht 
 
 

Volvo V90 Bi-fuel esmaesitlus Stockholmis  
 

Volvo V90 Bi-fuel jõudis aasta lõpus Stockholmis automüügisalongidesse. Esmaesitlus toimus 
Volvo esindlussalongis Kungsträdgårdenil, Stockholmis. Esmaesitlus oli organiseeritud 
koostöös AGA Gas AB, E.O.N, FordonsGasiga, Göteborg Energi ja Energigas Swedeniga. V90 
erilist tähtsust Rootsi autotööstusele rõhutab endise Rootsi peaministri Gorana Perssoni 
osavõtt. Goran Persson töötab hetkel ettevõtte Scandinavian Biogas juhatuse esimehena. 
Üritusest võtsid veel osa suursaadik Kenneth Macartney ja Nancy S. Gougarty - Westporit Fuel 
Systems Inc. juhatuse esimees ja paljud teised ettevõtete juhid. 

Maria Malmkvisti (Energigas Sweden juhatuse esimees) sõnul on uus Euro 6 nõuetele vastav 
Volvo V90 sobilik neile, kes soovivad loodussõbralikku Premium klassi autot. Biometaan on 
praktiline kütus mis annab maagaasile uue loodussõbraliku kuju. Volvo V90 on praktiline auto ja 
koos biometaaniga on see auto perfektne kombinatsioon. Hetkel on V90 võimalik osta ainult 
Rootsis, kuid 2017 aasta alguses alustatakse müügiga Belgias ja Luksemburgis. Huvi on üles 
näidanud ka teiste Euroopa Liidu riikide automüüjad. 

Autol on Volvo T5 1969 ccm3 mootor võimsusega 187 hobujõudu ning väändemomendiga 350 
Nm. V90 Bi-Fuel metaanbaloonide mahtuvus on 18 kg, mis võimaldab läbida 400 km. Olles 
kahekütuseline omab V90 ühtlasi 55 liitrist bensiinipaaki. Auto kumulatiivne sõiduulatus on 1400 
km. Tootja näeb antud mudelile laiaulatuslikku kasutust taksonduses.  

 

 allikas: Metaaniautode klubi 
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Soome plaanib 4000 eurost toetust biometaani- ja elektriautode soetajatele 
 
Soome valitsus kaalub müügitoetuse kehtestamist keskkonnasõbralikele autodele (Green 
vehicles). YLE andmetel võib toetuste kogusumma ulatuda 100 miljoni euroni. Raha on 
planeeritud biometaani ja elektrit kasutatavate autode ostu-toetuseks aastatel 2017-2020. 
 
Valitsuse eesmärk on tuua Soome teedele 50 000 metaaniautot ja 250 000 elektriautot aastaks 
2030. Toetuste kehtestamine on osa suuremast energia- ja kliimaarengu strateegiast. Ühe 
võimalusena väljamaksete tegemisel nähakse kompenseerida esimesele 25 000 auto soetajale 
kuni 4000 € auto ostusummast. 
 
Täna on Soomes 2250 elektriautot. Automüügistatistika andmetel on 2016.aasta jooksul 
Soomes müüdud vähem kui 200 elektriautot. YLE andmetel on paljud otsusega seotud detailid 
ja asjaolud veel lahtised, sest elektriautode toetamisega seotud kulud ei ole veel arvesse võetud 
lähenevate aastate riigieelarve projektides. 
 

 
Pilt: Kindlasti üks, kes hakkaks antud strateegia jõustumisel kasu lõikama, oleks Soome enda bränd - super-
elektriautode tootmisesse jõudsalt panustav Toroidion.  

 
allikas: Metaaniautode klubi 
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Aasta kokkuvõte 
 
Heidame pilgu möödunud aastale. Vastab Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse esimees Ahto 
Oja. Uurisime kuidas on sektor arenenud möödunud aastaga võrreldes ja mida põnevat ning 
põrutavat võiks uus aasta biogaasisektorile tuua. 
 

Biogaasi tootmisüksusi teadaolevalt 2016. aastal juurde ei tulnud. 
Maagaasisõidukeid on väidetavalt juba 500 ringis ja maagaasi tarbimine 
sõidukites eelduslikult 2,5 miljoni kg. Võru bussid peaksid hakkama 
maagaasiga sõitma, kui valmib Eesti esimene LNG-CNG lahustankla 
Võrusse. Lisaks Võrule lisanduvad CNG tanklad Jürisse ja Tallinnasse 
Sikupilli keskuse automaattankla juurde. Tanklaomanikud on loodetavasti 
valvel, et MKM (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) biometaani 
toetusmeetme järgmises voorus järgmistel CNG tanklatele toetust küsida, 

nagu eelmainitud kolme uue CNG tankla rajamiseks Alexela Gruppi kuuluvad ettevõtted tegid. 
Sama biometaani toetusmeetme II osa KOV-idele linnabussides biometaani tarbimise nõudluse 
tekitamiseks pole aga käivitunud ja tänastel tingimustel on pigem tõenäoline, et ei käivitugi. 
Tartu uus bussihange ei rõhuta mingil moel metaankütuste eelist teiste ees, välistades ainult 
fossiilsed vedelekütused. Siinkohal võiks mainida, et oleme EBA poolt juhtinud sellele korduvalt 
MKM tähelepanu ja teinud linnavalitsustele ettepaneku panna oma argumendid kirja, miks see 
meede linnavalitsuste arvates ei tööta ja saata MKMile, kuid teadaolevalt ei ole seda tänaseni 
kahjuks tehtud. Kui soovida midagi uueks aastaks, siis seda võiks soovida, et saavutada 
üksteisemõistmine ja bussidele mõeldud biometaanimeetme tööle hakkamine - kas siis parema 
selgitustöö tegemisega või meetme muutmisega nii, et see oleks ka majanduslikult 
linnavalitsustele huvitav ja linnaelanikele vastuvõetav. 
Seega biometaani tarbimisele transpordis pole reaalses elus lähemale liigutud. Kõik senised 18 
biogaasi jaama teadaolevalt töötavad ja toodavat soojust ja elektrit või ainult soojusenergiat. 
Poliitika edendamise koha pealt võib rõõmu tunda Keskkonnaministeeriumi määruse üle, mis 
sätestab nõuded ja toorained, mille kohaselt saab kääritusjäägist toota sertifitseeritud bioväetist. 
Selle määruse rakendamisest on puudu akrediteeritud sertifitseerimisasutus ja sellega tulebki  
2017.aastal tegeleda. Kui vastav sertifitseerimisasutus on akrediteeritud, siis ei ole enam 
seadusandlikke takistusi biogaasi tootmise kääritusjäägist väetise tootmisele. See võib osutuda 
lahenduseks nendele looduskaitsealade lihaveisekasvatajatele, kellel tahesõnnikut tekib (talvel), 
aga põllumaad selle laotamiseks ei ole. Nemad saaksid oma tahesõnniku granuleerida ja 
kirjanduse andmetel saaks seda turustada 30-250 €/tonn, hind sõltub väetisainete sisaldusest, 
kuivaine sisaldusest ja muudest omadustest ning sihtturust. Eesti tahesõnnikust kuumutamise 
teel saavutatud 71,7% kuivainega tahesõnnikus oli kogulämmastikku 15,5  kg/t; kogufosforit 1,4 
kg/t ja kogukaaliumi 16,1 kg/t. Tegemist oli ühekordse mõõtmisega, mida ei saa üldistada, kuid 
mingi indikatsiooni tahesõnnikus olevatest väetisainetest võiks see ju anda. 
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Teise saavutusena võin kindlasti välja tuua Eleringi aktiivse tegutsemise koostöös MKM-ga 
biometaani toetusemeetmete väljatöötamiseks vajalike uuringute läbiviimisel, mida kevadistel 
Eesti Gaasituru Nõukogu istungitel ka lubati. Detsembris on Elering saatnud turuosalistele 
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks kuni  7. jaanuarini rahvusvahelise konsortsiumi poolt 
koostatud 100 lk inglisekeelse rakendusuuringu, milles kirjeldatakse 12 võtmetoetusmeetme 
võimalust, mõju, maksumust jmt. Jääb loota, et rakendusuuringu alusel töötab MKM välja 
konkreetsed seadusandlikud aktid, mis aitavad biometaani valdkonna punnseisust välja. Aastale 
tagasi vaadates võib tõdeda, et eeldused selleks on tuleval aastal kordades paremad kui aasta 
tagasi. Sestap soovin kõigile inseneridele teravat sulge uute biometaanijaamade 
projekteerimisel ja mördiseguseid kellusid esimeste biometaanijaamade ehitamisel! Saame 
näha, kas täitub nende Lapi tarkade ennustus, kes kümme aastat tagasi ennustasid, et Eesti 
esimene biometaani kuupmeeter sünnib 2017. aastal! 
 
 
Tähtsamad tulevad üritused: 
 

5th Central European Biomass Conference > 18 – 20 Jaanuar 2017, Graz, Austria 

 
14th International Conference on Renewable Mobility ‘Fuels of the Future 2017′ > 23 – 24 Jaanuar 2017, 

Berliin, Saksamaa 
 

Biogas Expo & Congress > 8 – 9 Veebruar 2017, Offenburg, Saksamaa 

 
BIOENERGY2017 > 9 Veebruar 2017, Dublin, Iirimaa 

 

Gasification 2017 > 15 – 16 Märts 2017, Helsingi, Soome 

 
 
 

Soovime kõigile ilusat aastavahetuse lõppu ning palju kordaminekuid uuel 

aastal!  

 

Lugupidamisega, 

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon MTÜ 

 
Ahto Oja, Henry Uljas, Bert Lõuke, Tauno Trink 

 
 
 

http://www.cebc.at/en/home/
http://www.fuels-of-the-future.com/
http://www.biogas-offenburg.de/en/biogas
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/11/irbea-conference.pdf
http://www.wplgroup.com/aci/event/gasification/
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