
E
t alternatiivkütused on jär-
jest populaarsem valik ka 
kodumaise autoomaniku 
jaoks, ei imesta enam keegi. 
Soodsa ja keskkonnasääst-
liku alternatiivkütusena on 
surumaagaas (CNG, comp-

ressed natural gas) ehk surugaas muutu-
nud kütuseturul üha suurema osakaalu-
ga alternatiiviks bensiinile ning diislikü-
tusele (elektriauto on täna siiski nišitoo-
de ning vesinikuautod alles ootavad oma 
aega – TM). Teistest kütustest soodsam 
kilomeetrihind on muutnud CNG-sõidu-
kid populaarseks nii eraisikute kui trans-
pordivaldkonnas tegutsevate ettevõte-
te seas. 

Kodumaine rohegaas –  
millega on tegu?
Biometaan on 100% taastuvkütus, mida 
2018. aastast toodetakse ka Eestis. Tä-
na tegeleb biometaani tootmisega kaks 
biometaani jaama – Kundas asuv Rohe-
gaas OÜ, kus gaasi toodetakse reovee-
settest ning Viljandimaal Siimanis paik-
nev Biometaan OÜ, mis saab gaasi toot-
miseks vajaliku tooraine sõnnikust ja 
biomassist.

Ühiskonna keskkonnateadlikkus on 
viimastel aastatel läbi teinud tõelise 
hüppe ning seetõttu on teave alterna-
tiivkütustest nii tavainimeste kui ette-
võtjate seas üha laiahaardelisem. Soovi-
takse teha teadlikke valikuid - ning oma 
osa on kindlasti ka tavainimese jaoks 
soodsamal kütusehinnal. CNGga sõites 
kulub 100 km läbimiseks sõiduautoga 
umbes 3,5 eurot, samas kui bensiiniga on 
kulu tavasõiduki osas keskmiselt 7 eurot 

Üle-eestiline tihenev tanklavõrgustik, 
margiesindustes pakutav järjest laiem 
mudelite valik ning soodsam kütuse hind 
on pannud autoomanikke üha sagedamini 
valikut tegema CNG-kütusel liikuvate 
sõiduautode kasuks. 

Gaas pakub 
konkurentsi

KADRI PENJAM 
FOTOD: AUTOTOOTJAD

� Sarnaselt teistele 
VW grupi automarki-
dele on oma esindus-
lik gaasiautode valik 
ka Seatil.

� Võrreldes nn 
tavaautodega tuleb 
CNG-autode puhul 
arvestada võima-
liku kaoga auto 
mahutavuses, sest 
autosse tuleb ma-
hutada täiendavad 
gaasimahutid.
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100 km kohta – täpne kulu sõltub konk-
reetsest sõidukist. Lisaks on tegemist 
keskkonnasõbralikuma alternatiivkü-
tusega – CO2 emissioon on ca 25% väik-
sem kui bensiinil. 

Tanklavõrgustik üha 
laiahaardelisem
Tänaseks on üle Eesti 17 CNG-kütust 
pakkuvat tanklat ning lähiaastatel on 
neid veelgi lisandumas. Lipulaevaks on 
selles valdkonnas Eesti Gaas, kes alustas 
2018. aasta aprillis esimesena Eesti tank-
lates biometaani ehk rohegaasi pakku-
mist ning viimaste aastatega on tehtud 
läbi tõeliselt jõuline areng. 

Nagu öeldud, toodetakse biogaasi ko-
halikest jäätmetest ja seda võib seeläbi 
pidada kõige keskkonnahoidlikumaks 
alternatiivkütuseks. Eesti Gaasi juhatu-
se liige Raul Kotov kinnitab, et loomaks 
rohkem võimalusi  kohaliku rohekütu-
se kasutamiseks, omandas Eesti Gaa-
si emaettevõte Infortar hiljuti osalused 
Vinni ja Oisu biogaasijaamades ning het-
kel käivad ettevalmistused neis biome-

taani tootmisega alustamiseks 2020. aas-
tal. Sellega soovitakse anda oma panus 
Eesti pikaajaliste keskkonnaeesmärki-
de täitmisele, milles riik näeb biogaasil 
ja biometaanil olulist rolli.

Alexela Groupi juhatuse liige Marti 
Hääl lisab siinkohal, et CNG-autod tar-
bivad rohegaasi, mille hind on võrreldes 
bensiiniga enam kui kaks korda sood-
sam ning biometaani tarbivatel autodel 
kasvuhoonegaaside heide kokkuleppeli-
selt puudub. „Gaas on lähima 10-20 aasta 
jooksul kindlasti ühiskonnale odavaim 
alternatiiv fossiilsetele mootorikütustele 
ja ainus tõsiseltvõetav võimalus rahvus-
vaheliste kliimakokkulepete täitmiseks 
transpordisektoris,“ tõdeb ta. 

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 taastuv-
kütus, mis ühtlasi ei tule toiduainete ar-
velt, vaid lahendab nii olme- kui põllu-
majandussektori biojäätmete ringlusse-

võtu 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,” mär-
kis Hääl.

Mudelite valik üha laiem 
Kui uurime mõningatest esindustest, et 
milliste mudelite vahel sõiduauto või väi-
kekaubiku ostja valida saab, sõnab nt IV 
Pluss esindaja Bruno Kubja, et Fiat Pro-
fessionali mudelivalikus on CNG-kütu-
sel sõitev väikekaubik Fiat Doblo ja sel-
lest suurem Fiat Ducato. Iveco mudeli-
valikus on kaubikute osas pakkuda suur 
valik 7,3-19,6 m3 kaubaruumi suurusega 
Iveco Daily mudeleid. Samuti raamauto 
Iveco Daily, millele saab teha erinevaid 
pealisehitusi,“ lisades, et Iveco Daily mu-
deleid on 3,5 kuni 7,2 t täismassiga.

„CNG-tarbesõidukit valides tuleb es-
malt endale selgeks teha, kui suured on 
vahemaad, mida läbida soovitakse. Kau-
bikuga on võimalik gaasiga sõita ca 350 
km, lisaks on väike bensiinipaak, mis 

M I S  O N  M I S :   B I O M E TA A N , 
C N G  J A  L P G  J A  L N G ?

Eestis sõitvad gaasiautod jagune-
vad laias laastus  kaheks: LPG-d 
ehk vedelgaasi ja CNG-d ehk suru-
gaasi kasutavateks sõidukiteks. 
•  LPG (liquefied petroleum gas) 

ehk vedelgaas koosneb butaani ja 
propaani segust ning on tuntud 
ka vedelgaasi nime all. Vedelgaas 
on toornafta rafineerimise kõr-
valprodukt ehk tegemist on fos-
siilkütusega, mis saab ühel hetkel 
otsa. Põledes eritab LPG sarna-
selt bensiini ja diislikütusega CO2, 
kuid teiste fossiilkütustega võr-
reldes siiski koguselt vähem. 

•  CNG (compressed natural gas) 
ehk kokkusurutud maagaas on 
samuti fossiilkütus – seda saadak-
se tavalise maagaasi kokkusuru-
mise teel. Keemiliselt koostiselt 
on CNG metaan ning autodes 
kasutamiseks on seda vaja hoida 
200 baarise rõhu all. Ka suru-
maagaasi põlemisel tekib teatud 
määral CO2, kuid samuti vähem 
kui bensiini või diisli põlemisel. 

•  Biometaan (CBM ehk compressed 
biomethane) ehk rohegaas on 
100% taastuvkütus, mida toode-
takse biolagunevatest jäätme-
test, reoveest ja reoveesettest, 
põllumajandusliku päritoluga 
jäätmetest ning eri päritolu bio-
massist. 
Lisaks on olemas ja transpordi-

kütusena kasutusel LNG (liquefied 
natural gas) ehk veeldatud maagaas.

[¹][2] CNG-balloonid 
on konstruktsioonilt 
piisavalt tugevad, et 
vastu pidada kõrgele
survele (200–300 
atm).

� CNG tankimine 
sama lihtne kui iga 
teise kütuse puhul
– ajaliselt kestab see 
ehk minuti või kaks 
kauem.

[¹]

[2]
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vajadusel hädast välja aitab. Võimalik on 
panna hiljem ka lisapaake, mis läbisõitu 
suurendavad. Tankimise protsess on liht-
ne ja kindlasti teeb heameelt arve suurus 
pärast tankimist. CNG-mootoriga kaubi-
ku eeliseks on nn pehmem mootori mü-
ra, mille tulemusena on pikematel sõi-
tudel juhi väsimus väiksem. Lisaks lä-
heb talvel CNG-mootoriga sõiduki salong  
kiiremini soojaks. Miinuseks võib osutu-
da madalam kliirens, sest auto põhja all 
on paagid, mis teevad selle madalamaks. 
Hoolduse kulude osas suurt rahalist eri-
nevust ei ole. CNG-kaubiku hind on soe-
tades kõrgem, aga teeb tasa ca 2,5 aasta-
ga, kui läbisõit on 30-40 000 km aastas,“ 
selgitab Kubja.   

AS Topauto müügijuht Janek Eskor li-
sab, et Seatil on täna pakkuda Eesti turu-
le CNG-na järgmiseid mudeleid: Seat Ibiza 
TGI, Seat Leon 5D TGI, Seat Leon Sport-
tourer ST TGI ja linnamaastur Arona TGI. 
Volkswageni Eesti sõiduautode müügi-

juht Kadri Põldma kinnitusel leiab Ees-
ti turult Volkswageni mudelivalikust nii 
luukpära kui universaalkerega Golfi, Po-
lo kui kaubiku Caddy.

Auto 100 AS turundusjuhi Lemmo Tiga-
ne sõnul on Škoda valikus 3 CNG-mude-
lit: Octavia Combi G-TEC CNG ja jaanua-
rist ka Scala G-TEC CNG ning linnamaas-
tur Kamiq G-TEC CNG. Ka tema kinnitu-
sel ei erine CNG-autode hoolduste hinnad 
võrreldes tavahoolduse hindadega. “Iga 
kahe aasta tagant kontrollitakse CNG täi-
temehhanismi ja tihendeid, torustikke ja 
toitesüsteemi, iga nelja aasta tagant aga 
CNG-paake. Iga 20 aasta tagant vaheta-
takse CNG-paagid. Ka tehnoülevaatuse 
nõuded on tavapärased ning autodel ei 
muutu ka garantiitingimused,” selgitab ta.  

Väärarusaamu seni endiselt 
Kuigi tänane tarbija on teadlikum, 
on siiski veel levinud väärarusaamu,  
mida klientide seas ümber lükkama peab.  

� CNG-toitel sõi-
dukite arendamisel 
paistab eriti silma 
Volkswageni grupp.

� Et tegu on 
gaasiautoga, reedab 
täiendav kütusenäi-
dik armatuurlaual.

� Reeglina asub 
gaasisüsteemi 
tankimisliides 
kõrvuti bensiinipaagi 
korgiga - nii et mingit 
täiendavat luuki 
autol ei ole.

Ü H E S K O O S  VÄ H E N D A M E 
Õ H U S A A S T E T

Riik on asunud erinevate tege-
vuste kaudu arendama biome-
taani turgu Eestis. Praeguseks 
on Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse kaudu toetatud üle 20 
biometaani tankimisvõimekuse-
ga tankla rajamist aastaks 2020 
ning ühe biometaani tootmis-
jaama rajamist. Lisaks maksab 
riik biometaani turu arenda-
miseks iga transpordisektoris 
kulunud megavatt-tunni ro-
hegaasi eest toetust. Tarbitud 
gaasi päritolu tõendamiseks on 
Elering AS kui gaasi põhivõr-
gu omanik ja süsteemihaldur 
loonud päritolutunnistuste 
süsteemi.

VA L I K  Ü H A  L A I E N E B

CNG-autodest on Eestis saada nt 
Škoda Octavia Combi ning äsja 
alanud uue aasta esimestel kuu-
del lisanduvad valikusse Scala ja 
linnamaastur Kamiq. Volkswageni 
mudelitest leiab ostja margiesin-
dusest näiteks luukpära- ja uni-
versaal-Golfi, Polo ning Caddy 
kaubiku. SEATi valikus on aga 
Leon (nii viieukseline kui univer-
saal), Ibiza ja Arona. Fiatil aga 
Doblo ja Ducato kaubikud. Audil 
hetkel ühtegi CNG-mudelit vali-
kus ei ole, kuid juba I kvartalis on 
tagasi nii A4 Avant g-tron kui A5 
Sportback g-tron. Samuti läbib 
mudeliuuenduse Audi A3 Sport-
back, mis jõuab valikusse aasta 
teises pooles.

Gaasitoitel tarbesõidukeid ja 
busse pakuvad Mercedes-Benz, 
MAN, Iveco, Fiat Professional, 
Scania ja Volvo.
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Pirita-Kosel
Vabaõhukooli tee 68/

Karukella tee 1
12015 Tallinn

Tel 623 7974, 50 27 524
email@eurotrans.ee

Mustamäel
Teaduspargi 9a
12618 Tallinn

Tel 680 0280, 56 800 280
info@eurotrans.ee

Üle 25 aasta Mazdade remondi ja hoolduse kogemust.

Auto 100 ASi suurklientide müügijuht 
Uno Saariste toob mõned näited. 

„Tihti arvatakse, et gaasiautod “hai-
sevad”, mis ei vasta CNG puhul tõele, 
sest autode kõrgsurve toitesüsteem on 
ehitatud selliselt, et gaasilekked ei ole 
võimalikud. Samuti on levinud arva-
mus, et tankimine on keeruline ja võtab 
kaua aega. Tegelikult on CNG tankimi-
ne sama lihtne kui iga teise kütuse pu-
hul – ajaliselt kestab see ehk minuti või 
kaks kauem. On ka neid, kes arvavad, et 
kõrgrõhupaagid CNG-autodel on ohtli-
kud. Tegelikkuses on mitmed sõltuma-
tud laboratooriumid (NCAP, ADAC) ja 
uuringufirmad tunnistanud CNG kõi-
ge turvalisemaks mootorikütuseks. 
CNG-balloonid on konstruktsioonilt pii-
savalt tugevad, et vastu pidada kõrgele 
survele (200–300 atm). Enne standardi-
te ja regulatiivse heakskiidu saamist lä-
bivad balloonid suure hulga katseid, mis 
on kindlaks määratud vastava standardi-
ga ning võivad hõlmata nii kuuli läbivus-
katsetusi kui põlengukatset. Mõni arvab 
veel, et gaasiautod on “lahjema mine-
kuga”. CNG-mootorite võimekus ei eri-
ne aga ühegi näitaja poolest teiste sise-
põlemismootorite omast. Samas on mit-
meid plusse – nii töötab CNG-mootor sta-
biilsemalt ning vaiksemalt.“

Uno Saariste kinnitusel on CNG-l teis-
te autokütuste ees veel terve hulk eeli-
seid. „Energiasisalduse seisukohalt võr-
dub 1 kg maagaasi 1,30 l bensiini, 1,27 l 
diisli, 1,18 l vedelgaasi ja 2,80 l metüül-
piiritusega. Sellel on võrreldes naftakü-
tusega suurem oktaanarv – bensiini ok-
taanarv on alla 100, aga maagaasil 130. 
Samuti on gaasil kõrge süttimistempe-
ratuur. Gaaskütus ei ole agressiivne ega 
mürgine ning on kasutajale ohutu. CNG 
CO2-emissioon on ca 25% väiksem kui 
bensiinil. CNG täielikult põlemisel jääb 
sellest järele vaid süsihappegaas ja vee-
aur. Bensiini põlemisel eraldub lisaks 
CO2-le mürgist vingugaasi ja lämmasti-
koksiidi, süsivesinikke, tahma ning tei-
si peenosakesi. Ja mis kõige olulisem – 
CNG on praegu kõige odavam mootori-
kütus,“ selgitab Saariste. 

TÄNASEKS ON ÜLE 
EESTI 17 CNG-KÜTUST 
PAKKUVAT TANKLAT NING 
LÄHIAASTATEL ON NEID 
VEELGI LISANDUMAS.
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