
Üha laiem alternatiivkütuste valik on jõudnud ka transpordi- ja logistikavaldkonda ning juba täna 
on kodumaisel turul kättesaadavad mitmed raskekaallastest CNG-kaubikud, veokid ja bussid. 
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ALTERNATIIVKÜTUSED JÕUAVAD 
KA RASKEVEOKITE MAAILMA

UUS TREND:

S oodsa ja keskkonnasäästliku al-
ternatiivina on muutunud suru-
maagaas (CNG, compressed natu-
ral gas) ehk surugaas alternatii-

viks bensiinile ning diislikütusele. Sood-
ne kilomeetrihind on muutnud aga CNG-
sõidukid populaarseks nii eraisikute kui 
transpordivaldkonnas tegutsevate ette-
võtete seas. 

„CNG-autod tarbivad rohegaasi, mida 
valmistatakse biolagunevatest jäätmetest 
ka Eestis kohapeal, selle hind on võrreldes 
bensiiniga enam kui kaks korda soodsam 
ning biometaani tarbivatel autodel kas-
vuhoonegaaside heide kokkuleppeliselt 
puudub. Gaas on lähima 10-20 aasta jook-
sul kindlasti ühiskonnale odavaim alter-
natiiv fossiilsetele mootorikütustele ja ai-
nus tõsiseltvõetav võimalus rahvusvahe-
liste kliimakokkulepete täitmiseks tran-

spordisektoris,“ selgitab üks kahest su-
rugaasi edasimüüjast Eestis, Alexela 
Groupi juhatuse liige Marti Hääl.

Biometaan –  
uue põlvkonna lahendus
Peale maagaasi on juba praegu võima-
lik autot tankides teha valik biometaa-
ni ehk rohegaasi kasuks, mis on maa-
gaasi kvaliteedile vastav gaasilises ole-
kus aine. Biometaani toodetakse biola-
gunevatest jäätmetest, reoveest ja reo-
veesettest, samuti põllumajandusliku 
päritoluga jäätmetest ning erinevat pä-
ritolu biomassist. Biometaani ja maa-
gaasi on võimalik omavahel segada, sa-
muti rakendada biometaani samadel 
eesmärkidel nagu maagaasi. 

Biometaan on 100% taastuvkütus, 
mida toodetakse 2018. aastast ka Eestis.  

Täna tegeleb biometaani tootmisega 
kaks biometaani jaama – Kundas asuv 
Rohegaas OÜ, kus gaasi toodetakse reo-
veesettest ning Viljandimaal Siimanis 
paiknev Biometaan OÜ, mis saab gaasi 
tootmiseks vajaliku tooraine sõnnikust 
ja biomassist.  

Miks aga eelistada kütusena surugaa-
si või lausa biometaani? Esiteks on see 
tarbijale säästlikum – CNGga sõites ku-
lub 100 km läbimiseks sõiduautoga um-
bes 3,5 eurot, samas kui bensiiniga on 
kulu 7 eurot 100 km kohta. Veoautode 
korral on kulu CNGga sõites 23 ja diisliga 
38 eurot 100 km kohta. Täpne kulu sõl-
tub konkreetsest sõidukist. Lisaks kesk-
konnasõbralikum – CO2 emissioon on ca 
25% väiksem kui bensiinil. 

Samuti on CNG-autode valik ning 
tanklate võrk Eesti piires ja terves  
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provan

Euroopas üha jõudsamalt laienemas –  
nõnda ei pea ka kaugemale reisijad 
enam muretsema, kust kohast teel ol-
les kütust juurde tankida. Tänase sei-
suga on klientidele surugaasi müüva-
tel Alexelal ja Eesti Gaasil juba arvukalt 
tanklaid üle Eesti. Tanklavõrgustik on 
lähitulevikus jõudsalt laienemas, see-
ga võib autoomanik olla kindel, et bio-
metaaniga sõites ei pea tee peale jää-
mist kartma. 

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov 
tõdeb, et senine kogemus on näidanud, 
et kliendid teevad üha enam valiku just 
rohegaasi kasuks. „Eesti Gaasi tankla-
tes müüdud surugaasist on eestimaise 
rohegaasi osakaal stabiilselt kasvanud. 
Tänase seisuga moodustab see ligi 65% 
tanklates müüdud surugaasist. Rohe-
gaasil kui keskkonnasõbralikul ja ra-
hakotisäästlikul autokütusel on kind-
lasti potentsiaali tarbimismahte veelgi 
kasvatada. Ühelt poolt suurendab seda 
üha laiem ja soodsam gaasiautode valik 
ning senisest teadlikum ja keskkonna-
hoidvam tarbimine. Teisalt mängib olu-
list rolli ka mugav tankimisvõimalus ja 
tanklakettide laienemine. Eesti Gaas on 
tänaseks surugaasi tanklaid rajanud üle 
Eesti 11, viimastena Jõhvis, Viljandis ja 
Rakveres,” selgitab Kotov. 

Marti Hääl lisab, et Alexela on otsus-
tanud CNG-tanklate rajamisse lähiaas-
tatel oluliselt investeerida. “Alexela ees-
märk on pakkuda 100% kohalikult too-
detud biometaani, mis on CO2-neutraal-
ne ja ainus jätkusuutlik kohalik taastu-
vkütus, mis ühtlasi ei tule toiduainete 

arvelt, vaid lahendab nii olme- kui põl-
lumajandussektori biojäätmete ringlus-
sevõtu väljakutsed. Usutavasti on tänase 
17 CNG-tankla asemel 3-5 aasta perspek-
tiivis üle Eesti kokku juba 50 CNG- gaa-
sitanklat ning Eestis vurab ringi 30-40 
tuhat rohegaasiga sõitvat autot,” märkis 
Hääl. Olemasolevatele CNG-tanklatele 
on Alexela poolt peatselt lisandumas uus 
tankla – seekord Tallinnas Peterburi teel.

Keskkonnasõbralikud gaasiveokid 
on juba olevik 

Scania Baltikumi keskkonnasäästlike 
transpordilahenduste juht Kaur Sarv 
kinnitab, et kõiki täna müügil olevaid 
Scania veokeid saab varustada biome-
taani kasutava gaasimootoriga ja ain-
saks piiravaks teguriks on mõistlikku 
läbisõitu tagavate kütusepaakide füü-
siline mahutamine sõiduki raamile ja 
telgede vahele. Samaväärse läbisõidu 
korral on surugaasi paak diisli omast 
ruumalalt 4 korda suurem. „Võib öel-
da, et CNG sobib tänu oma atraktiivse-
le hinnale suurepäraselt enamikele Ees-
tis ja Baltikumis kasutatavatele veokite-
le. Ainus eeldus on see, et kütusepaaki-
de mahutamiseks on veoki telgede va-
hel piisavalt ruumi ja et veokit on või-
malik igapäevaselt iga 400 km järel tan-
kida,“ tõdeb ta. 

Täna on Kaur Sarve kinnitusel Scania 
tootevalikus nii (bio)metaani kütusel 
veokid kui bussid. „Konkreetseid sõidu-
kitüüpe me ei erista, sest gaasimootorid 
sobivad tehniliselt kõikidele Scania ve-
okitele ja bussidele ehk praktikas taan-
dub kõik mootorite valikule. (Bio)metaa-
ni mootoreid on valikus kokku 4: kolm 
9liitrist, 280, 320- ja 340 hj jõuallikad  

BIOMETAANI JA MAAGAASI 
ON VÕIMALIK OMAVAHEL 
SEGADA, SAMUTI 
RAKENDADA BIOMETAANI 
SAMADEL EESMÄRKIDEL 
NAGU MAAGAASI.
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kergematele veokitele ja linnaliinibus-
sidele, ning praegu võimsaim 13liitri-
ne 410 hj gaasimootor raskematele ve-
okitele, sh ka pikamaavedudeks. Vas-
tavalt vajadusele saab veokitele ja bus-
sidele paigaldada kas surugaasi (CNG) 
või veeldatud maagaasi (LNG) paagi. 
Veeldatud (bio)gaasiga on veoki mak-
simaalne sõiduulatus paagitäiega kuni 
1600 km, surugaasi CNG-ga kuni 600 
km,“ selgitab Sarv.

Scania gaasiveokite seast leiab ole-
nevalt kasutuseesmärgist järgmised 
variandid: 9 l 340 hj gaasimootor sobib 
CNG-kütusega eeskätt linnatingimus-
tesse, nt furgoonveokitele ja prügive-
okitele. 13 l 410 hj gaasimootor on aga 
sobilik CNG-kütusega pikamaavedu-
deks Eestis ja Baltikumis, (sõiduulatus 
450-600 km) nii sadulveokitele kui ka 
furgoon-, tsistern- ja madelveokitele. 
Siinkohal lisab Kaur Sarv, et tegelikult 
on vaid 2 levinud veoki tüüpi, kus gaas 
täna veel konkurentsivõimeline ei ole: 
need on metsaveokid, mille puhul 410 
hj mootor jääb nõrgaks ning 8x4-veos-
keemiga kallurid, kus telgede vahel ei 
ole paakide jaoks piisavalt ruumi.

Scania Eesti on käesoleval aastal 
müünud Eestis ca 100 gaasisõidukit: 
71 bussi ning pea 30 veokit. „Veokite 
ja busside maailmas on (bio)gaasi ee-
listamiseks mustvalge ja suurepärane 
põhjus: see on nii keskkonna- kui ra-
hakotisõbralik. 100 000 km aastase lä-
bisõidu korral on mõnevõrra kallima 
ostuhinnaga CNG-kütusel veoki tasu-
vusaeg diisliga võrrelduna alla 2 aasta 
ning hilisem sääst kütuselt on sõltu-
valt kütusekulust 5000-10 000 € aas-
tas. Lisaks on oluline, et meie prügist 
ja toidujäätmetest tehtud biometaan 
on CO2-neutraalne. Nii gaasimootori-
ga veokite kui busside puhul on auto-

ÜHESKOOS VÄHENDAME 
ÕHUSAASTET! 

Riik on asunud erinevate tegevuste kau-
du arendama biometaani turgu Eestis. 
Praeguseks on Keskkonnainvesteeringu-
te Keskuse kaudu toetatud üle 20 biome-
taani tankimisvõimekusega tankla raja-
mist aastaks 2020 ning ühe biometaani 
tootmisjaama rajamist. Lisaks maksab riik 
biometaani turu arendamiseks iga trans-
pordisektoris kulunud megavatt-tun-
ni rohegaasi eest toetust. Tarbitud gaasi 
päritolu tõendamiseks on Elering AS kui 
gaasi põhivõrgu omanik ja süsteemihal-
dur loonud päritolutunnistuste süsteemi.
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Iv Pluss TALLINN 
Pärnu mnt 556, Laagri
677 9060  myyk@ivpluss.ee

Iv Pluss TARTU 
Ringtee 56a, 51014 Tartu
740 90 66   tartu@ivpluss.ee www.ivpluss.ee 

MÜÜME LAO
TÜHJAKS!

 

Laoautod nüüd eriti

heade hindadega!

juhtidele tähtis nende vaikne käik võr-
reldes diiselmootoriga ja oluliselt puh-
tamad heitgaasid,“ on Scania Baltikumi 
keskkonnasäästlike transpordilahen-
duste juhi sõnul biogaasi eelistamisel 
mitmeid põhjuseid. 

Väikekaubikutest  
veokite ja bussideni
IV Pluss AS juhatuse liige Bruno Kubja 
kinnitusel leiab Iveco, Iveco Bus ja Fiat 
Professional kaubamärkide seast ko-
dumaisel turul nii väiksemaid kui suu-
remaid äriklientidele sobivaid CNG-
kaubikuid ja veokeid. 

„Fiat Professional mudelivalikus on  
CNG-kütusel sõitev väikekaubik Fi-
at Doblo ja sellest suurem Fiat Duca-
to. Iveco mudelivalikus on aga kaubi-
kute osas pakkuda suur valik 7,3-19,6 
m3 kaubaruumi suurusega Iveco Dai-
ly mudeleid. Samuti on saadaval raa-
mauto Iveco Daily, millele saab teha 
erinevaid pealisehitusi,“ lisades, et 
Iveco Daily mudeleid on 3,5 kuni 7,2 
t täismassiga. 

„Keskmiste veokite klassis on vali-
kus Iveco Eurocargo mudelid täismas-
siga  11 ja 15 tonni. Suurtest veokitest 

aga Iveco S-Way mudeleid, mida saab 
tellida raamautona pealisehituse ots-
tarbeks kui ka sadulveokina. Lisaks on 
neid mudeleid võimalik pakkuda ka 
kombineeritud lahendusena CNG/LNG 
ja ainult LNG-na,“ kinnitab ta. 

Bruno Kubja kinnitusel on Iveco Bu-
si valikus CNG-kütusel sõitvana Iveco 
Dailyl põhinev kuni 22 istmekohaga 
minibuss ja kuni 33 istmekohaga midi-
buss Iveco Feniksbus. „Suurte busside 
osas on valik väga lai – linnabuss Ive-
co Urbanway 12 m ja 18 m versioonina, 
madala sisenemisega Iveco Crossway 
Low Entry 12 m ja linnadevaheliseks 
liikluseks mõeldud Iveco Crossway Li-
ne 12 ja 13 m. Suurte busside juures on 
heaks tehniliseks lahenduseks gaasi-
balloonide nn uputamine katuse sis-
se, tänu millele ei ole buss tavalisest 
bussist kõrgem ja ka salongis on reisi-
jatel piisavalt ruumi. Iveco Crossway 
Line CNG-versioon suudab ühe tanki-
misega sõita umbes 550 km,“ tõdeb ta.

Viimaste aastate tendents näitab, 
et ka kaubikute, veoautode ja busside 
CNG-mudelid on juba mitmete auto-
markide edasimüüjate valikus olemas 
või tulevikus lisandumas. 

MIS ON MIS:  
BIOMETAAN, CNG JA LPG JA LNG?

Eestis sõitvad gaasiautod jagunevad laias laastus  
kaheks: LPG-d ehk vedelgaasi ja CNG-d ehk surugaasi 
kasutavateks sõidukiteks. 

■ LPG (liquefied petroleum gas) ehk vedelgaas koosneb butaani 
ja propaani segust ning on tuntud ka vedelgaasi nime all. 
Vedelgaas on toornafta rafineerimise kõrvalprodukt ehk 
tegemist on fossiilkütusega, mis saab ühel hetkel otsa. 
Põledes eritab LPG sarnaselt bensiini ja diislikütusega CO2, 
kuid teiste fossiilkütustega võrreldes siiski koguselt vähem. 

■ CNG (compressed natural gas) ehk kokkusurutud maagaas 
on samuti fossiilkütus – seda saadakse tavalise maagaasi 
kokkusurumise teel. Keemiliselt koostiselt on CNG metaan 
ning autodes kasutamiseks on seda vaja hoida 200 baarise 
rõhu all. Ka surumaagaasi põlemisel tekib teatud määral CO2, 
kuid samuti vähem kui bensiini või diisli põlemisel.

■ Biometaan (CBM ehk compressed biomethane) ehk rohegaas 
on 100% taastuvkütus, mida toodetakse biolagunevatest 
jäätmetest, reoveest ja reoveesettest, põllumajandusliku 
päritoluga jäätmetest ning eri päritolu biomassist. 

Lisaks on olemas ja transpordikütusena kasutusel veel  
LNG (liquefied natural gas) ehk veeldatud maagaas.
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