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Biogaasist elektrienergia tootmismahtude ülevaade 
 
Möödunud aasta viimases uudiskirjas mainisime, et nii nagu eelnevatel aastatel, siis biogaasist 
elektrienergia võrku tootmise lõplikud numbrid 2019.aasta kohta avaldame taaskord käesoleva 
aasta esimeses uudiskirjas. Seda põhjusel, et Elering avaldab välja makstud toetused 
taastuvenergiale ja tõhusa koostootmise režiimis toodetud elektrienergiale iga kalendrikuu 
keskpaigaks. Seega lõpliku statistika iga aasta kohta saame kätte alles järgneva aasta alguseks. 
Kokkuvõtvalt võime öelda, et kui 2017.aastal toodeti võrku biogaasist 41 754 MWh 
elektrienergiat ja 2018.aastal 37 355 MWh elektrienergiat, siis 2019.aastal toodeti võrku 
ühtekokku 38 082 MWh elektrienergiat. Järgnevalt (Vt. Tabel 1) toome välja aastatel 2014 – 2019 
biogaasist võrku toodetud elektrienergia kogused ja biogaasijaamade installeeritud elektrilise 
kogu nimivõimsuse. 
 

Tabel 1. 2014 – 2019 aastal biogaasist võrku toodetud elektrienergia kogused ja biogaasijaamade installeeritud 
elektrilise kogu nimivõimsuse 

Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Võrku toodetud 
elektrienergia 
(MWh) 

 
42 843 

 
49 796 

 
44 874 

 
41 754 

 
37 355 

 
38 082 

Installeeritud 
elektriline kogu 
nimivõimsus 
(MWe)* 

 
9,76 

 
10,56* 

 
10,56* 

 
9,7* 

 
9,35* 

 
9,35* 

*Alates aastast 2015 on EBA biogaasijaamade installeeritud elektrilise kogu nimivõimsuse arvutamisel arvestanud sh Tartu Vesi 
AS biogaasijaama nimivõimsusega (0,3 MWe), kuigi nimetatud ettevõte ei tooda biogaasist toodetud elektrit võrku 

  
Tabelist järeldub, et biogaasist võrku toodetud elektrienergia mahud on võrreldes 2018 aastaga 
727 MWh võrra suurenenud  

 
 

https://www.facebook.com/pages/Eesti-Biogaasi-Assotsiatsioon/212243842129472?fref=ts
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Biometaani tarbimisest ja tootmisest möödunud aastal 
 
Kui 2018.aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 MWh ulatuses gaasi 
päritolutunnistusi1, millest 35 865 MWh oli toodetud reoveesettest ja 4 128 MWh sõnnikust ja 
biomassist siis 2019.aastal toodeti juba kokku 63 080 MWh biometaani, millest 50 834 MWh 
toodeti reoveesettest  ettevõtte Rohegaas OÜ poolt ja 12 246 MWh toodeti sõnnikust ja 
biomassist põllumajandusliku biometaani tootja Biometaan OÜ poolt. Käesoleval 2020.aastal on 
esimese kolme kuuga Eleringi andmetel väljastatud 17 898 MWh ulatuses biometaani 
päritolutunnistusi.   
 
Alates 2018.aastast, mil Eestis hakati biometaani tootma, kuni 2020.a märtsi kuuni on kokku 
toodetud 108 725 MWh biometaani, millest kõik on ära tarbitud transpordisektoris ning seeläbi 
on ära hoitud ligemale 23 700 tonni ulatuses CO2 heite sattumist atmosfääri. 
 

 
Eesti saab juurde uue biogaasijaama  
 
Estover Piimatööstus OÜ rajab Elva valda Kaarlijärve külla meiereid energiaga varustava 
biogaasijaama. Rajatava biogaasijaama eesmärk on piimatööstusest kogutud reovee ja vadaku 
anaeroobne kääritamine biogaasi saamiseks. Plaanis on biogaas ära kasutada tööstuses 
vajamineva auru tootmiseks, asendades senist põlevkiviõli.  
 
Jaam on valmis vastu võtma kuni 1200 kuupmeetrit reovett ja 250 kuupmeetrit vadakut päevas, 
arvestuslikult saab nii kaetud suurem osa Kaarlijärve tootmise soojusenergia vajadusest. Tööde 
käigus rekonstrueeritakse ka aeroobne reoveepuhasti. „Näeme ringmajandust olulise 
võimalusena ja naljatamisi saame öelda, et me hakkame tööle piimaenergial. Biogaas on parim 
püsivat energiat pakkuv taastuvenergia allikas, sest erinevat bioloogilist massi on Eestis 
suhteliselt palju, samas kui päikest pigem vähe ja ka tuul pole püsiv,” sõnas Estover piimatööstuse 
tegevjuht Hannes Prits2. 
 

 
Pilt: Selline hakkab välja nägema Estoveri Piimatööstus OÜ poolt Elva valda rajatav biogaasijaam 

                                                           
1 Web:  https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused 
2 Web: https://estover.ee  

https://www.facebook.com/pages/Eesti-Biogaasi-Assotsiatsioon/212243842129472?fref=ts
https://www.grdf.fr/documents/10184/5780393/renewablegas_frenchpanorama2017.pdf/02b60c1e-ddf3-4a71-4f93-49b4c05ed6a4?t=1570203753500
https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused
https://estover.ee/
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Biogaasijaama kogumaksumus on üle 6 miljoni euro, millest keskkonnainvesteeringute keskuse 
toetus on 1,96 miljonit. Kogu investeeringu maksumus koos käibemaksuga umbes 10 miljonit 
eurot. Jaam peaks valmima aasta lõpuks. 
 
 

Euroopas jätkub maagaasisõidukite müügi kasv 
 
Euroopa Maagaasisõidukite Asssotsiatsiooni (ENGVA) sõnul ehitati 2019.aastal 50% võrra 
rohkem LNG tanklaid võrreldes 2018.aastaga (kokku on Euroopas tänase seisusga 249 LNG 
tanklat). Samalajal kolmekordistus Euroopas LNG raskeveokite arv 4510-ni. 
 
2019.aastal registreeriti Euroopas 69 900 uut surugaasi sõiduautot. Eelneval aastal registreeriti 
kokku 66 031 uut surugaasisõiduautot, seega pole tavaautode kasv olnud kahe aasta vahel kuigi 
suur, kuid siiski suunaga ülespoole. Lisaks surugaasisõiduautodele kanti 2019.aastal üle-Euroopa 
erinevatesse autoregistriametitesse 1980 uut surugaasibussi ja 2120 uut surugaasil sõitvat 
veoautot. 
 
"Need numbrid kinnitavad maagaasi kui kütuse üha suurenevat kasvutrendi Euroopa elanike 
seas," ütleb NGVA Europe peasekretär Andrea Gerini. Selle põhjuseks on kindlasti tänane 
turuküps metaankütuseliste sõidukite tehnoloogia, millel on kõrge kasutegur ja jõudlus, laialdane 
infrastruktuur ja madalad kogukulud ning metaangaasi keskkonnasäästlikkus transpordis3.  
 

 
Pilt: Pildil esitatud Euroopa riigid, kus registreeriti 2019.aastal enim uusi surugaasil sõitvaid sõiduautosid 
 
 

                                                           
3 Web: https://ngtnews.com/europe-increasingly-turns-to-cng-lng 

https://www.facebook.com/pages/Eesti-Biogaasi-Assotsiatsioon/212243842129472?fref=ts
https://ngtnews.com/europe-increasingly-turns-to-cng-lng
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Pilt: Vasakpoolsel pildil esitatud need Euroopa riigid, kus registreeriti 2019.aastal enim uusi CNG tanklaid ja 
parempoolsel pildil need Euroopa riigid, kus registreeriti 2019.aastal enim uusi LNG tanklaid. CNG tanklaid oli 
2019.aasta lõpu seisuga Euroopas kokku 3732 ja LNG tanklaid 249. 

 
 
 

Soome riiklik biometaani programm toetub transpordi heitkoguste 
vähendamisele 
 

Kui möödunud aasta viimases uudiskirjas uurisime, mis seisus on biometaani arengud Lätis ja 
Leedus, siis nüüd toome välja viimased biometaani arengud Soome kohta. 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Eesti-Biogaasi-Assotsiatsioon/212243842129472?fref=ts
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Soome Majandus- ja Tööhõiveministeeriumi poolt ellu kutsutud töörühm avaldas käesoleva aasta 
alguses riikliku uuendatud kujul biogaasiprogrammi, mis tugevdab jõudsalt biometaani kui 
mootorikütuse positsiooni ja rolli transpordi heitkoguste vähendamisel. Biometaani programm 
sisaldab mitut olulist meedet, mille rakendamine valitsuse praegusel ametiajal parandaks 
biometaani konkurentsivõimet tulevikus. Programmi koostas lai ministeeriumide ja ekspertide 
rühm. 
 
Plaani kohaselt tuleb biometaani infrastruktuuri laiendamiseks jaotusvõrgu kogumahtu 
suurendada ja algselt 2030. aastaks seatud eesmärk 50 000 metaankütuselisest mootorsõidukist 
tuleks samuti üle vaadata eesmärgiga, seda numbrit märkimisväärselt tõsta.  
Lisaks tuleb biogaasi tootmise kõrvalsaadusena saadud digestaati kasutada 
suuremamahulisemalt väetisetoodete valmistamiseks. Seetõttu tehakse kavas ettepanek 
kasvatada biogaasi valdkonnas katse-ja teadusprojektide koguarvu stimuleerimaks 
põllumajandus- ja tööstusettevõtteid kääritusjäägi töötlemisel ja selle ulatuslikumal turustamisel 
tootena. 
 
Kooskõlas valitsuse programmiga mainitakse kavas, et sõnniku ja muude põllumajanduslike 
biomasside jaoks võetakse kasutusele toitainete tsüklil põhinev biogaasi tootmise toetus. Lisaks 
toetatakse innovaatilisi sõnniku töötlemise tehnoloogiatesse tehtavaid investeeringuid. 
 
”Tore oli olla kaasatud ministeeriumide ja teiste ekspertidega riikliku biometaani programmi 
koostamisse. Biogaasi ja biometaani väärtus on ju teada ja on meeldiv, et saime koos koostada 
plaani, mis hõlmab biogaasi tootmist, jaotamist ning lõpptootmisel tekkinud väetisega seotud 
nüansse. On oluline, et praktiliseks rakendamiseks eraldatakse piisavalt ressursse ja tagatakse 
haldusharude vaheline kooskõlastamine. Erinevate sektorite integreerimine aitab meil tagada 
heitkoguste tõhusat vähendamist ja biometaani konkurentsivõimet lähiaastatel,“ ütleb Matti 
Oksanen, Gasum Oy biogaasi arendusosakonna direktor. 
 
Biogaasi programmi väljatöötamisest võttis osa lai ministeeriumide rühm: Majandus- ja 
Tööhõiveministeerium, Põllu- ja Metsamajandusministeerium, Transpordi- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium ja Rahandusministeerium. Töörühma 
kuulusid eksperdiliikmetena Gasum Oy, Soome Bioenergia Liit, Soome Energia, Envitecpolis Ltd, 
Soome Loodusvarade Instituut, Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliit (MTK), Soome 
Biogaasi Assotsiatsioon (SBB), Soome Gaasiliit ja Soome Keskkonnainstituut4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Web: https://news.cision.com/ 

https://www.facebook.com/pages/Eesti-Biogaasi-Assotsiatsioon/212243842129472?fref=ts
https://news.cision.com/
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Tanklate ülevaade 
 

Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni käest on viimase kahe kuu jooksul korduvalt küsitud CNG tanklate 
asukohtade kohta Eestis ja Euroopas. Seetõttu toome välja kaks viidet antud tanklate paiknemise 
ja tanklaid puudutava info kohta. 

  
https://www.biometaan.info/news-archive/eestis-nuudsest-20-cng-kutust-pakkuvat-tanklat 
Biometaanialase teadlikkuse tõstmiseks on Elering loonud veebilehe www.biometaan.info, kus 
leiab muuhulgas infot ka Eestis metaankütuste tankimisvõimaluste kohta 
  
https://www.ngva.eu/stations-map/ Ülevaade CNG ja LNG tanklate paiknemise kohta Euroopas  
 

 
Pilt: Selline vaade avaneb Eestis paiknevate CNG tanklate kohta www.biometaan.info lehelt 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Eesti-Biogaasi-Assotsiatsioon/212243842129472?fref=ts
https://www.biometaan.info/news-archive/eestis-nuudsest-20-cng-kutust-pakkuvat-tanklat
http://www.biometaan.info/
https://www.ngva.eu/stations-map/
http://www.biometaan.info/

