
 

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon | www.eestibiogaas.ee |    

UUDISKIRI   
 mai/juuni/juuli 

 
 
Biogaasist toodetud elektrienergia võrku tootmine suurenes võrreldes möödunud aasta 
sama perioodiga 
 
Kui möödunud aastal toodeti perioodil aprill-juuni kohalike biogaasijaamade abil võrku 12 532 
MWh elektrit, siis käesoleval aastal samal perioodil suutsid biogaasijaamad ühtekokku võrku 
toota 12 987 MWh ulatuses elektrienergiat. 
 
 

Tootmisüksus 
elektrienergia toodang 

(MWh) | 2015.a   
(aprill-juuni) 

elektrienergia toodang 
(MWh) | 2016.a  

(aprill-juuni) 

Installeeritud 
elektriline 

nimivõimsus MWel | 
2016.a 

Jööri (Valjala) 269 394 0,35 
Aravete BGJ 2069 1956 2 

Oisu BGJ 2188 2365 1,2 
Ilmatsalu BGJ 2031 2404 1,5 

Vinni BGJ 2078 2478 1,36 
Kuressaare Veevärk 91 79 0,1 

Paikre OÜ prügila 179 123 0,15 
Pääsküla prügila 665 572 0,86 

Jõelähtme prügila 2124 2126 1,94 
Aardlapalu prügila 443 370 0,4 
Uikala Prügila AS 390 115 0,4 

 
12 532 12 987 10,56 

 
Joonis 1. Biogaasist toodetud elektrienergia mahud 2015 ja 2016.aastal, perioodil aprill-juuni (II.kvartal) 
 
Jooniselt järeldub, et võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on Eesti biogaasijaamad 
võrku müünud 455 MWh võrra rohkem elektrienergiat. Jaamad, mille biogaasist elektrienergia 
tootmise ja võrku andmise mahud olid märgatavalt väiksemad võrreldes 2015.a II kvartaliga olid 
Paikre, Pääskül, Aardlapalu ja Uikala prügila. Märkimisväärselt rohkem elektrienergiat võrreldes 
sama ajavahemikuga andsid võrku Oisu, Ilmatsalu ja Vinni jaamad.■ 
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Metaaniautode klubi liikmena võimalik saada tehnoülevaatust odavamalt 
 
Metaaniautode klubi ja sõidukite tehnilist ülevaatust teostav Profidiagnostik OÜ sõlmisid 
kokkuleppe, mille alusel pakutakse kõigile Metaaniautode Klubi liikmete, metaani kütusena 
kasutatavatele sõidukitele, tehnoülevaatuse teostamisel 20% hinnaalandust letihinnast. 
Profidiagnostik OÜ töötajad ei ehmu ära kui heitgaaside analüüsi seade näitab olematuid 
numbreid, sest tegemist on loodussõbraliku puhta metaankütusega ;) 
 
Profidiagnostik OÜ ülevaatuspunktid asuvad: 
 

• Tallinnas, Helgi tee 4, Peetri küla, Rae vald; tel. 6050078, avatud E-R 9-21; L 10-17 
• Ehitajate tee 116; avatud E-R 9-21, L 10-17; tel. 60 99 235. 

 
Allikas: Metaaniautode klubi.■ 
 
 
 
 
CNG Suzuki Vitara Rootsi turule 
 
2015.aasta juunis tõi Suzuki Rootsis turule metaankütusel sõitvad mudelid Swift ja S-Cross. 
Nüüd on aeg küps kolmanda mudeli - Suzuki Vitara - turule toomiseks. 
 
Vitara metaankütusele kohandamine viiakse läbi Växjös. Teostajaks on KonveGas. 
Kohandamine tähendab spetsiaalselt disainitud metaaniballoonide paigaldust pagasiruumi 
põhja alla. Muudatused ei mõjuta kuidagi reisijate salongi mahtu ning bensiinipaak säilib 
muutumatul kujul. See on suur lisaboonus auto üldisele sõiduulatusele. 
 
Metaankütuse toitesüsteem on arendatud ja disainitud spetsiaalselt silmas pidades Rootsi 
klimaatilisi tingimusi ja kohaldatud Suzuki toodetele. Rootsi kliimaga kohaldumise all peetakse 
silmas kõigi komponentide ja sõlmede sertifitseerimist ja testimist -40 kraadise pakase 
tingimustes. Gaasilise kütuse toiteahelat ja gaasi regulaatorit kontrollitakse ja juhitakse 
elektrooniliselt. Andurid on optimeeritud saavutmaks maksimaalset võimekust, madalat 
kütusekulu ja minimaalseid heitmeid. Kõik näitajad on vastavuses Euro 6 normidega. 
Vitara CNG on saadaval kaheratta veolisena, kuid vajadusel võib tellida mudeli ka 4X4 
tehnoloogial.  



 

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon | www.eestibiogaas.ee |    

5 tärni Euro NCAP kindlustab kõrge ohutustaseme isegi standardvarustusega. Kokkupõrke 
mõju vähendab absorbeeriv TECT kere, seitse õhkpatja, turvarihmade pingutid koos surve 
limiteerijatega ja pedaalide eraldusfunktsioon (vältimaks jalgade vigastusi). Lisaks on võimalus 
on lisada neljaastmeline automaatne pidurdussüsteem ja kohalduv kiirusehoidja. 
 
Sõiduulatus loodussõbralikul metaankütusel on 360-400 km ja kogu sõiduulatus 
(metaan+bensiin) 1180-1280 km. Sõidukaugus varieerub vastavalt vedavate sildade arvule ja 
käigukasti tüübile - manuaal või automaat. Tehniline lahendus võimaldab lisada 
metaaniballoone vastavalt tellija soovile. 
 
Muudatused tehnikas ei ole kaasa toonud ohutusstandardi langust. Ohutus on samal tasemel 
kui tavalisel bensiinimootoriga sõidukil. Ümberehitused on teostatud vastavalt ECE R115 
homogeniseerimisele. Euronorm reguleerib kõike alates ohutusest kuni komponentide 
asendatavuseni.  Suzuki Rootsi esinduse juhatuse esimehe Mattias Larssoni sõnul on koostöö 
KonveGasiga võimaldanud Suzukil Rootsis siseneda jõudsalt kasvavale roheliste autode turule. 
Lai mudelivalik ja atraktiivne hinnatase sisendab lootust tugevaks müüginumbrite ja mahtude 
kasvuks. Vitara lisandumise järel on kõik Suzuki mudelid Rootsis metaanikõlbulikud. 
Vitara maksumus on vahemikus 214 900 - 263 400 Rootsi krooni (22 676 – 27 793 €). 
 
 

 
Suzuki Vitara 2016 
Allikas: Metaaniautode klubi.■ 
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Nikola One elektri-CNG hübriid sadulveok on valmis 
 
USA veokitootja Nikola Motor Company teatas mai keskel, et on projekteerinud ja välja 
arendanud esimese 8-klassi (Ameerika jaotus süsteem) sadulveoki, mis kasutab 
edasiliikumiseks metaani ja elektriajamit. Topeltkabiiniga veoki nimeks on Nikola One. Veok on 
võimeline vedama 80 000 naela (36,2 tonni) raskust kogumassi. Elektrimootoreid laetakse 
turbiiniga.Turbiini käitamiseks kasutab veok metaani. Metaani kogusest piisab 1200 miili (1920 
km) läbimiseks ilma täiendava tankimiseta. Veoki akupakk koosneb 32 000 liitium-ioon 
ühendusest, mis on omavahel liidetud. Koguvõimsus on 320 kilovatt/tundi. 
 
 

 
Nikola one™ hübriid sadulveok 
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"Nikola ehitas tuleviku veoauto ja hoiab loodetavasti seda tiitlit üsna pikka aega" selgitab Trevor 
Milton, Nikola Motor Company president ja asutaja. 
 
Nikola veokid võivad tankida metaanitanklates või kasutada Nikola poolt ehitatavat 
metaanitanklate võrgustikku. Esimesele 5000 tellimusele kindlustatakse metaanikogus 1 000 
000 miili (1 600 000 km) läbimiseks. Ettevõttel on 55 strateegilist metaanitankla asukohta 
planeeritud üle kogu USA ja Kanada. 1920 km sõiduulatusega veokite jaoks piisab esimesest 
55 tanklast kogu Ameerika katmiseks. Tulevikus loodab Nikola omada sadasid metaanitanklaid 
üle kogu Ameerika. Nikola ammutab maagaasi (metaani) oma puurkaevudest ja veeldab 
metaani koheslt LNG-ks. Veeldatud maagaas transporditakse Nikola One veokitega 
metaanitanklatesse. Metaani hoitakse tanklas veeldatud kujul ja vahetult enne tankimist 
sõidukitesse see aurustatakse. Nicola One baashinnad algavad 400 000 €, sõltuvalt 
lisavarustusest. Tellimuse kinnituseks tuleb esialgu maksta 1500 €, mis on tellimuse muutmise 
korral tagastatav. 
Allikas: Metaaniautode klubi.■ 
 
 
Toimus Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni üldkoosolek 
 
Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni (EBA) üldkoosolek leidis aset seekord 21.juunil Tallinnas. 
Üldkoosolekul osalesid 11 liiget, 3 liiget olid esindatud volitusega.  
 
Päevakord koosnes järgnevast; 
1. Biometaanisektori seadusandluse ja tehnoloogia arengud Eestis ja Euroopas; 
2. Ülevaade 2015 tegevusest; 
3. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine; 
4. Juhatuse liikmete arvu määramine ja uue juhatuse korraline valimine; 
5. Kohalalgatatud küsimused; 
6. EBA üldkoosoleku lõpetamine. 
 
Kohaltalgatatud küsimuste sektsioonis anti ülevaated põnevatest projektidest, mis seotud 
biogaasi ja biometaani tootmise või arendustega. Ülevaade anti nii Estonian Celli projektist 
seoses biometaani tootmisega, Siimani biometaani jaama viimastest arengutest ning Pärnu 
linna jäätmekäitluse ja biometaani projektist. Lisaks pälvis osalejate tähelepanu bioenergia 
kompetentsikeskuse kontseptsiooni esitlus.■ 
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Võru linn saab omale metaankütuse tankla 
 
Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) on kinnitanud k.a mai kuu seisuga ASi Alexela Energy 
ja OÜ Jetgasi gaasitankla rajamise toetustaotluse meetmekõlblikuks. Võru tankla tulevane 
põhiklient AS Hansa Bussiliinid on alustanud kütusefirmadega läbirääkimisi busside 
teenindamiseks. 
 
Jetgas küsis gaasitankla ehitamiseks KIKilt maksimaalset (350 000 eurot) toetust. Alexela aga 
sellest peaaegu poole võrra väiksemat (209 000 eurot) summat. Alexela plaanib hankida 
mobiilse gaasitankla, Jetgasi projekt eeldab statsionaarse tankla ehitamist. 
 
KIKi energeetika juhtivkoordinaatori Siim Umbleja sõnul tähendab bussifirma jaoks kahe 
taotluse kinnitamine suuremat turvalisust ja annab vedajale valikuvõimaluse. Umbleja teab, et 
tanklate valmimisaeg on kuni aasta, enim võtab aega tankla tööks vajalike eritellimusel 
seadmete tarnimine. 
Võru maavalitsuse korraldatud liinihanke üheks tingimuseks oli keskkonnasäästlike 
gaasibusside kasutuselevõtt. Bussid on juba Eestis kohal, puudub aga nende teenindamiseks 
vajalik tankla. Hanke võitnud AS Hansa Bussiliinid kasutab inimeste vedamiseks asendusbusse. 
Hansa Bussiliinide juhatuse liige Madis Lepp ütles, et bussifirma valik langeb selle 
lepingupartneri kasuks, kes pakub soodsamat kütuse hinda ja paremat asukohta, samuti 
mängib rolli tankla valmimise kiirus. 
Alexela plaanib paigutada uudse tehnoloogiaga gaasitankla juba olemasoleva Kose teel asuva 
tankla juurde, kus on selleks sobiv taristu. Jetgas on projekteerimas maagaasi jaotusjaama ja 
gaasitanklat Jaama tänaval Kuusakoski taaskasutusjaama kõrval asuvale tühjale krundile.■ 
Kasutatud allikas: Võrumaa Teataja 
 
 
 
Biogaasi teemadel valmis kolm lõputööd 
 
Eesti Biogaasi Assotsiatsioonile teadaolevalt on valminud sel suvel kolm lõputööd biogaasi 
valdkonnast, vastavalt kaks magistritööd (autoriteks Kristi Seevri ja Grete Raba) ja üks 
bakalaureuse töö (autor Merkus Lelle). Mõlema magistritlöö juhendajaks on Peep Pitk (PhD). 
Bakalaureuse töö juhendaks on Antti Roose (PhD). Tööd kannavad järgmisi pealkirju: 
 
Biometaani kasutuselevõtt mootorikütusena Eestis: Piloot-tootmiskompleksi arendustakistuste 
analüüs (2016), Markus Lelle, Tartu Ülikool 
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Biosöe võimalikud rakendused biogaasi tootmisel: biogaasi toodangu suurendamine versus 
kasvuhoonegaaside vähendamine (2016), Kristi Seevri, Tartu Ülikool 
 
Veisesõnniku mono-kääritamise optimeerimine ühe-astmelises protsessis: viibeaja lühendamise 
mõju biogaasi toodangule (2016), Grete Raba, Tallinna Tehnikaülikool.■ 
 
 
Tähtsamad tulevad üritused: 
 
MetHarmo-European harmonisation of methods to quantify methane emissions from 
biogas plants > 10 August, Leipzig, Saksamaa 
 
Biogas Science 2016 > 21–24 August, Szeged, Ungari 
 
Nordic Biogas Conference > 7–10 September, Viking Grace laeval (Turu-Stockholm), 
Rootsi/Soome, külastusega mitmes Soome biogaasijaamas 
 
EBA Conference > 27–29 September, Gent, Belgia 
 
9th International Seminar on Gasification > 19–20 Oktoober, Malmö, Rootsi  
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