
Roheline transport linnakeskkonnas: Tartu näide
Biogaasi arendusprojektid linnatranspordis

"Roheline majandus Läänemere piirkonna 
arendajana", Tartu 15.09.2011



Tartu bussiliinid



Tartu ühistransport arvudes

Rahvaarv: 98-100 000 elanikku

Bussiliine: 24

Bussiliinide kogupikkus (km): 490

Busse linnaliinidel: 50 (5 surugaasi- ja  45 diiselbussi)

Busside keskmine vanus : 10 kuud

Reisijakäive 2010 aastal (bussiliinidel) : 12 000 000



Rohelised liikumisviisid Tartus

Liikumisviiside jaotus Tartu linnas:

45% - kergliiklus
28% - autod
27% - ühistransport (sellest 10%          

surugaasi bussid)

Rohelised liikumisviisid moodustavad  
üle poole kõikidest liikumisviisidest.
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Initsiatiivid ja toetavad tegevused

Projektid :
Baltic Biogas Bus - biogaasil töötavate busside 

kasutuselevõtt linnatranspordis ja biogaasi, kui 
mootorikütuse propageerimine

Active Access - jalgratta, kui säästliku liikumisvahendi 
kasutamise propageerimine, jalgrattateede 
arendamine



Keskkonnasõbralikud bussid Tartus. Roheliste 
mootorsõidukite ajastu algus.

2010 aasta algul alustati uue ühistranspordi hanke 
ettevalmistamist järgmiseks 7-aastaseks perioodiks. 

Hanke üheks nõudeks oli vähemalt 5 surugaasibussi 
liinile toomise nõue tulevasele operaatorile.

Efektiivne ja tulemuslik koostöö AS-iga Eesti Gaas ja uue 
bussiliinide operaatori AS-iga SEBE.

Alates märtsist 2011 saabusid uued surugaasibussid 
Tartu linnaliinidele.



Suundumused

Surugaasi- ja elektrisõidukite soodustamine

Transpordi Arengukava 2012-2020 
(koostamise algus aprill-mai 2010) 

 Ühistranspordi osa suurendamine
 Kergliikluse osa suurendamine
 Gaasibusside arvu suurendamine järgmisel ühistranspordi hankel 

(2017)
 Biogaasi kasutuselevõtt linnaliinibussides
 Elektrisõidukite soodustused (parkimine)
 Gaasisõidukite soodustused (parkimine)



Hea eeskuju

Linnavalitsus tahab olla ise heaks eeskujuks 
linnakodanikele : 

Sotsiaaltöötajate kasutusse taotletakse riigilt 30 
elektriautot ning lisaks planeeritakse soetada 4 
elektriautot ametnike teenistuskohustuste täitmiseks.

Menetlusteenistuse ametikohustuste täitmiseks 
planeeritakse soetada järgmisel aastal 1 surugaasil 
töötav väikebuss.

 



Biokütused transpordis

Taastuvate energiaallikate (biokütused, roheline elekter) kasutamine on üks 
efektiivsemaid kasvuhoonegaaside vähendamise võimalusi (lisaks 
kütuste efektiivsele ja säästlikule kasutamisele).

Enamlevinud biokütus Eestis on biodiisel. Biokütuste osakaal Eestis 
tarbitud mootorikütustes oli 2010 aastal  ca 0,33%.

2011.a. lõppesid aktsiisisoodustused biokütustele (v.a biogaas).
 

 



Biogaas

Biogaas  on anaeroobse kääritamise teel 
saadud gaasiline kütus, mis koosneb 40 
- 60% metaanist (CH4), 30 - 40% 
süsinikdioksiidist (CO2) ja teistest 
komponentidest nagu N2, O2, NH4, H2S. 

Biogaas ei konkureeri toidulauaga ja 
seetõttu on ta ka üks perspektiivsemaid 
biokütuseid transpordisektoris.



Biometaan
Biometaan on puhastatud ja rikastatud biogaas, 

mis vastab maagaasi kvaliteedile ja sisaldab 
vähemalt 96% metaani.

Biometaan on väga perspektiivne taastuv kütus, 
sest tema toorainebaas on lai (biojäätmed, 
loomsed jäätmed,reoveesete,  orgaanika) ja 
toormepinna efektiivsus (toormepinna ühikult 
saadav bioenergia) on kõrge.

Biometaan on kasutatav surugaasiautodes 
(CNG) piiranguteta nii puhtal kujul kui segus 
maagaasiga.

Biometaan mootorikütusena on juba tänase 
tehnilise taseme juures massitarbimises 
kasutatatav ja reaalne alternatiiv naftabaasil 
toodetud kütustele.

Biometaan on puhtaim looduslik kütus ja selle 
kasutamine autokütusena vähendab 
kordades keskkonna saastamist.



Biogaasi tootmine Eestis

Hetkel 5 toimivat tootmisüksust:
 Jööri farm
 Narva veepuhastusjaam
 Paljassaare veepuhastusjaam
 Pääsküla prügila
 Salutaguse pärmitehas

Rajamisel 4 tehast:
 Tartu veepuhastusjaam
 Kuressaare veepuhastusjaam
 Aravete farmid
 Ilmatasalu biogaasitehas

Olemasolevad ja rajatavad tehased 
toodavad biogaasi soojuse ja elektri 
koostootmiseks või omatarbeks.



Biometaani kasutamine autokütusena regioonis

 Eesti – 0 m3/aastas
 Läti – 0 m3/aastas
 Soome – ca 100 000 m3/aastas
 Rootsi -  ca 30 000 000 m3/aastas



Surugaasisõidukid ja tanklad
 

Eesti - täna on aktiivselt kasutusel 
ca 60 surugaasisõidukit (neist 20 
Tartus ja ülejäänud Tallinnas) ja 
2 tanklat (üks Tallinnas ja üks 
Tartus).

Ühistransport metaangaasil:
Aktiivses igapäevases kasutuses on 

5 bussi Tartus.



Probleemid biometaani (surugaas) kasutuselevõtul

 Täna on meil küllalt madalad maksud maagaasile, kui autokütusele. 
Milline saab olema maksupoliitika tulevikus?

 Surugaasi kasutamise tehnoloogia on Eestis täna vähelevinud. 
 Biometaani omahind liialt kõrge võrrelduna maagaasiga.
 Täna ei toodeta ega müüda Eestis biometaani , kui mootorikütust 

sõidukitele. Puudub riiklik toetuspoliitika biometaani tootmiseks.



Perspektiivid

 Eesti Gaas AS-i arengukavas on lisaks olemasolevatele veel 
täiendavate tanklate rajamine.

 Tartu linn otsib võimalusi kasutada Aardlapalu prügila - ja Tartu 
Veevärgi poolt toodetavat biogaasi linnaliinibussides.

 Alates juulist 2011 on biogaas(biometaan) ainus soodustatud biokütus 
.

 Teadaolevalt on huvi tundnud metaangaasil töötavate busside 
kasutuselevõtu vastu Tallinna ja Narva linnad.



Tänan!
                Jaanus Tamm                 
Projektijuht (Tartu Linnavalitsus)  

Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee
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