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SISSEJUHATUS 
Käesolev uurimis-arendustöö „Põlva maakonna taastuvad energiaressursid ja nende 
kasutamise võimalused“ aruanne on valminud Põlva Maavalitsuse tellimusel Tallinna 
Tehnikaülikooli (TTÜ) soojustehnika instituudis (STI). Töö on üheks esimeseks pääsukeseks, 
milles vaadeldakse kohalike energiaressurssidega varustatust ja pakutakse võimalusi nende 
kasutamiseks Põlva Maavalitsuses võetud arengusuuna „Isemajandav Põlvamaa” 
elluviimiseks energiamajanduse valdkonnas. 

Töö peamiseks eesmärgiks on välja selgitada Põlva maakonna taastuvate energiaallikate 
varud ja nende kasutamise laiendamise tehnilis-majanduslikud eeldused, sellega kaasnevad 
olulisemad keskkonnamõjud ja sotsiaalsed aspektid. Uuritakse millises mahus saaks asendada 
fossiilseid kütuseid maakonna energiavarustuses, et saaks kujundada kaugemas perspektiivis 
Põlvamaast energeetiliselt isemajandav piirkond. 

Töö eesmärgiks ei olnud ja selle maht ei võimaldagi anda detailset teavet ja konkreetseid 
juhiseid iga omavalitsuses olemasoleva või potentsiaalse energiaobjekti kohta selle 
moderniseerimiseks või kavandamiseks, vaid hinnata omavalitsuste praegust energiakasutust 
erinevate allikate lõikes, näidata, milliseid taastuvaid energiaallikaid ja mis ulatuses saaks neis 
teoreetiliselt, ja tehnilis-majanduslikult põhjendades kasutada ja milliseid seadmeid ja 
tehnoloogiaid saaks selleks rakendada. 

Töö aruanne koosneb kahest eraldiseisvast osast: laiendatud kokkuvõttest ja põhiaruandest. 
Põhiaruanne on spetsiifilisem, üksikasjalikum ja mõeldud lugemiseks peamiselt eriala 
asjatundjatele, laiendatud kokkuvõte seevastu levitamiseks omavalitsustes ja laiemale 
huviliste ringile. Lisaks on koostatud ja valmistatud mõned laiale avalikkusele levitamiseks 
mõeldud biomasskütuse alased voldikud. 

Põhiaruanne koosneb kaheksast peatükist, millest esimeses antakse ülevaade taastuvate 
energiaallikate alastest õigusaktidest, et saada teada, millised on Euroopa Liidu (EL) ja Eesti 
riigi poolt kehtestatud regulatsioonimehhanismid taastuvate energiaallikate kasutamisel ja mis 
ootab meid selles valdkonnas ees. Teises ülevaatlikus peatükis näidatakse, milline on 
taastuvate energiaallikate osa EL energiabilansis ja millist rolli mängib see Eestis 
energiakandjate kasutamisel. Kolmandas peatükis tuuakse välja juba konkreetsemalt Põlva 
maakonna taastuvate energiavarude nimistu, osaliselt nende paiknemine, numbrilised 
väärtused ja näidatakse ära ka nende reaalselt kasutatav osa. Neljandas peatükis esitatakse 
Põlva maakonna viimaste aastate (vahemikus kuni 2002-2005) andmeid energia ja kütuse 
tootmise ja tarbimise kohta. Kahes viimases peatükis esitatu on liigendatud ka omavalitsuste 
kaupa. Viiendasse peatükki on koondatud erinevate taastuvate energiaallikate kasutusele 
võtmise kirjeldusi (tehnoloogiad, seadmed, skeemid), toodud rohkelt näiteid nende 
kasutamisest Eestis ja mujal ELs (kui Eesti kohta näited puuduvad) ja näidatud nende tehnilis-
majanduslikke parameetreid. Viimased kolm peatükki on kokkuvõtvad, kus juhitakse 
tähelepanu taastuvate energiaallikate kasutusele võtmisega seonduvatest tehnilis-
majanduslikest ja sotsiaalsetest aspektidest, keskkonnamõjudest ning esitatakse hinnang, 
milliseid taastuvaid energiaallikaid ja millises ulatuses oleks Põlva maakonnas põhjendatud 
kasutusele võtta täna ja milliseid tulevikus. 

Teemat kokkuvõtva üritusena korraldati Põlvas 2007. aasta esimeste kuude jooksul taastuvate 
energiaallikate alane rahvusvaheline konverents, mille raames tutvustati ka käesoleva töö 
põhiseisukohti. 

Tulevased sellealased tööd peaksid kontsentreeruma juba omavalitsuste tasandile ja püüdma 
aidata leida lahendusi kohalikele energia ja kütusevarustuse probleemidele, taastuvate 
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1. ÜLEVAADE TAASTUVATE ENERGIAALLIKATEGA 
SEONDUVATEST EUROOPA LIIDU JA EESTI ÕIGUSAKTIDEST 

1.1. Euroopa Liidu energiapoliitikast seoses taastuvate 
energiaallikatega 

Euroopa Ühenduse asutamisleping ei sisalda otseselt energeetika valdkonda reguleerivaid 
sätteid, kuid Ühenduse eesmärkide saavutamiseks lähtutakse energeetika valdkonna tegevuste 
määratlemisel asutamislepingu põhimõtetest ja poliitikatest. Energeetika valdkonna 
strateegilised eesmärgid on kõige üldisemalt järgmised: 

� energiaga varustamise kindluse tagamine ühendusevälise sõltuvuse suurenemise 
tingimustes;  

� Euroopa tööstuse konkurentsivõime parandamine suurema energiaturgude 
integratsiooni kaudu;  

� säästva arengu põhimõtetele vastava energiapoliitika elluviimine mõistlikuma 
energiakasutuse ja taastuvate energiaallikate laialdasema kasutamise kaudu;  

� valdkonna teadusuuringute ja tehnoloogiate arendamine. 

1.1.1. Põhilised arengut kavandavad dokumendid aastatest 1995 – 2004 

1995. aastal avaldatud Euroopa Liidu energiapoliitika nn Valges raamatus1 esitas Euroopa 
Komisjon Euroopas energeetika arendamise peamised eesmärgid – konkurentsi tõhustamine, 
varustuskindlus ja keskkonnahoid – ning kavandati teed nende saavutamiseks. Taastuvate 
energiaallikate laiemat kasutamist toodi esile kui tähtsat tegurit nende eesmärkide poole 
liikumisel. Aitamaks ühtlustada EL riikide poliitikat taastuvenergia suhtes peeti vajalikuks 
töötada välja EL vastav ühtne poliitika.  

Ühtse strateegia väljatöötamise esimeseks sammuks oli vastav nn Roheline raamat2. Kogu 
strateegia koos väljapakutud meetmetega keskendati eesmärgile, et 2010. aastaks moodustaks 
taastuvate energiaallikate osatähtsus ELs 12% – s.o oleks kaks korda suurem lähteseisust 
(1995. a). 12% osatähtsuse saavutamine 2010. aastaks on ambitsioonikas, kuid realistlikuks 
peetav siht, mis on seatud poliitilise, mitte juriidilise kohustusena. Selle saavutamiseks pidid 
kõik EL maad välja töötama oma strateegiad.  

Järgmiseks sammuks oli taas Komisjoni teatise vormis avaldatud Valge raamat, mis käsitles 
ühenduse strateegiat ja tegevuskava taastuvate energiaallikate osas3. Dokumendi 
sissejuhatavas osas tõdetakse, et 1995. aastal ulatus EL riikide sõltuvus energiaimpordist 
50%ni ja kui ei võeta meetmeid kohalike ressursside ulatuslikuma kasutamise osas, 
prognoositakse aastaks 2020 ELs importenergiast sõltuvuseks juba 70%. Kuna taastuvad 
energiaallikad on igas riigis kohalikud, siis vähendaks nende ulatuslikum kasutamine 
sõltuvust energiaimpordist ja suurendaks varustuskindlust. Taastuvate energiaressursside 
kasutamine annab tööd kohalikele väikestele ja keskmistele ettevõtetele, soodustades sellega 
ka regionaalset arengut. 

Komisjoni järgmises energiapoliitikat kujundavas dokumendis – 2000. aastal ilmunud 
Rohelises raamatus pealkirjaga "Euroopa energiavarustuse kindluse strateegia"4 märgitakse, et 
kõik traditsioonilised energiaressursid ELs on piiratud ja nende osa energiavajaduse 

                                                 
1 Valge raamat – Euroopa Liidu energiapoliitika (COM(95)682) 
2 Roheline raamat – Tuleviku energia: taastuvad energiaallikad (COM(96)576) 
3 Valge raamat – Tuleviku energia: taastuvad energiaallikad – ühenduse strateegia ja tegevuskava (COM(97)599) 
4 COM(2000) 769, 29.11.2000 
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rahuldamisel hakkab vähenema nii suhteliselt kui absoluutkogustes. Rõhutati, et 
varustuskindluse aspektist on taastuvate energiaressursside potentsiaal ELs tähelepanuväärne, 
kuid selle kasutamise edendamine sõltub olulisel määral poliitilistest ja majanduslikest 
suundumustest, mis saavad edukad olla aga ainult siis kui poliitika elluviimiseks rakendatakse 
konkreetseid meetmeid. Sellisel juhul oleks taastuvad energiaressursid ainukesed, mille 
kasutamisel EL omaks keskpikas perspektiivis teatud paindlikkust ja 
manööverdamisvõimalusi.  

1.1.2. Biomassi tegevuskava (2005) 

Biomassi tegevuskavaga5 nähakse ette mitmeid meetmeid, et hoogustada puidust, jäätmetest 
ja põllumajanduskultuuridest saadava energia arengut, luues turupõhiseid stiimuleid selle 
kasutamiseks ja kõrvaldades kõnealuse turu arengu ees seisvaid tõkkeid. Sel viisil saab 
Euroopa vähendada oma sõltuvust fossiilkütustest, piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ning elavdada majandustegevust maapiirkondades.  

See tegevuskava on esimene vastavat valdkonda sisuliselt koordineeriv samm. Kavaga 
nähakse ette meetmed biomassi edendamiseks soojusmajanduses, elektrienergeetikas ja 
transpordis ning valdkondadevahelised meetmed, mis soodustavad rahastamist, biomassiga 
varustamist ja uurimistegevust.  

Viimase nelja aastaga on nafta hind kolmekordistunud. Transport on üks majanduse peamisi 
sektoreid – peaaegu kogu seal kasutatav energia saadakse naftast. Seetõttu antakse vedelatele 
biokütustele kui ainsale otsesele nafta aseainele transpordis suur poliitiline prioriteet.  

Samal ajal kui transpordis kasutatavad biokütused on kõige tööjõumahukamad ning toovad 
kõige suuremat kasu energiavarustuse tagamisel, toob biomass kõige suuremat kasu 
kasvuhoonegaaside seisukohalt ning biomassiga kütmine on odavaim. Biomassi kasutamist 
tuleks edendada kõigis kolmes sektoris. Seejuures ei tohiks vähemalt kuni 2010. aastani 
tekkida suurt konkurentsi tooraine pärast – vedelad biokütused tuginevad peamiselt 
põllumajanduskultuuridele, elektrienergia ja soojuse tootmine aga peamiselt puidule ja 
jäätmetele.  

Rõhutatakse, et biomassi kasutamise tehnoloogia elamu- ja tööstushoonete soojusvarustuses 
on lihtne ja odav. Biomassi kasutamisel on tugev traditsioon ning just selles sektoris 
kasutatakse enamik biomassist. On olemas uued tehnikaid, millega saab muuta puidu ja 
keskkonnaohutud jäägid standarditud graanuliteks (pelletiteks), mis on keskkonnasõbralikud 
ja mida on hõlbus käidelda. Kõigest hoolimata on suureneb biomassi kasutamine võrreldes 
teiste küttematerjalidega kõige aeglasemalt. 

Tõdetakse, et elektrienergeetikat ja transporti käsitlevate direktiivide kõrval puuduvad seni EL 
õigusaktid, mis reguleeriksid taastuvenergia kasutamist soojusmajanduses. Komisjon hakkab 
2006. aastal neid õigusakte välja töötama. Valdkonda peetakse oluliseks, kuna kaugküttega 
saab lihtsamalt korraldada taastuvkütuste kasutamist ning põletada rohkem kütuseliike 
väiksemate heitkogustega. Hõlpsam on arendada biomassi kasutamist kaugküttes kui 
lokaalküttes. Samas nenditakse, et konkureerides lokaalküttega seisab kaugküte probleemide 
ees. Sageli on vaja teha süsteeme ümber biomasskütuse kasutamiseks. Komisjon julgustab 
kaugküttesüsteemide sellist arengut. Ka soovitab komisjon tungivalt, et nõukogu nõustuks 
komisjoni ettepanekuga lisada kaugkütte tarned nende kaupade ja teenuste loetellu, mille 
suhtes liikmesriigid võivad rakendada käibemaksusoodustust6. Samuti soovitab komisjon 

                                                 
5 COM(2005) 628, 07.12.2005 
6 siinjuures tuleb märkida, et EL nõuete kohaselt kaob Eestis käibemaksusoodustus (18% maksumäära 
asemel 5%) kaugküttesoojusele 1. juulist 2007. a 
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liikmesriikidel laiendada kaugküttele neid käibemaksusoodustusi, mida mitmes riigis 
kohaldatakse maagaasi või elektrienergia suhtes. 

Elektrienergiat saab toota igat liiki biomassist ning seejuures on võimalik kasutada mitut 
tehnoloogiat. Komisjon julgustab liikmesriike rakendama kõiki kulutasuvaid viise biomassist 
elektrienergia tootmiseks. Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmist käsitleva 
direktiiviga7 on loodud raamistik ka biomassi kasutamiseks elektrienergia tootmisel.  

Kõik kirjeldatud meetmed sõltuvad piisava hulga biomassi kättesaadavusest. Sellega seoses 
käsitleb tegevuskava mitmeid valdkondadevahelisi küsimusi. Põllumajanduse osas 
rõhutatakse, et ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi tulemusena ei ole 
põllumajandustootjatele antav tulutoetus enam seotud saagiga. Selle tulemusel peaksid 
põllumajandustootjad saama vabamalt reageerida kasvavale nõudlusele energiakultuuride 
järele. Kõnealuse reformiga seati sisse ka energiakultuuride eritoetus8 ning säilitati võimalus 
kasvatada toiduks mittekasutatavaid kultuure (sealhulgas energiakultuurid) maal, mis on 
kohustuslikult tootmisest kõrvaldatud. Varem toetati tootmisest kõrvaldatud maa süsteemi 
raames üksnes piiratud hulka energiakultuure. Selle reformiga sillutati teed 
põllumajandustootjate võimalusele kasvatada rohkem energiakultuure, sealhulgas lühikese 
raietsükliga madalmetsa ja muid mitmeaastaseid kultuure. Otsuseid selle kohta, milliseid 
energiakultuure on asjakohane kasvatada, on kõige parem vastu võtta piirkondlikul või 
kohalikul tasandil. Rõhutatakse, et teistsugust lähenemisviisi on vaja kiiresti kasvavate 
puuliikide puhul, sest siis on maa kasutamine põllumajandustootja jaoks mitmeks aastaks 
piiratud ning esimest saaki ei saa enne nelja aasta möödumist.  

Metsanduse osas märgitakse, et ligikaudu 35% Euroopa Liidu metsade iga-aastasest puidu 
juurdekasvust jääb kasutamata. Paljudes riikides on olemas vaid piiratud turg väikese 
suurusega harvendusraie puidule, mida saab kasutada soojuse ja elektrienergia tootmiseks. 
Enamik kasutamata ressursse on väikestes eravaldustes, mis muudab raskeks nende 
kasutuselevõtmise. Mõnes riigis on asutud seda probleemi lahendama puidutööstusega 
kombineeritud turustusahelate loomisega, samuti logistikasüsteemide ja metsaomanike 
koostöö ning transpordi korraldamise toetamisega. Komisjon püüab levitada nendest 
kogemustest saadud teadmisi ning toetada samalaadseid algatusi teistes riikides. 

Komisjon koostab metsanduse tegevuskava, mis võetakse vastu 2006. aastal; selles 
käsitletakse puidu energeetilisi kasutusviise. Samuti vaatab komisjon üle puidu ja 
puidujääkide energeetilise kasutamise mõju metsaga seotud tööstusharudele. 

Tuuakse esile, et ka jäätmed on alakasutatud energiaressurss ja rõhutatakse, et komisjon 
töötab välja temaatilist strateegiat jäätmete tekkimise ärahoidmiseks ja ringlusse võtmiseks 
ning ettepanekut jäätmealaste raamõigusaktide uuesti läbivaatamiseks. 

Lisaks rõhutatakse, et muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomseid kõrvalsaadusi 
võetakse üha enam uuesti ringlusse energia saamiseks, eriti biogaasi ja biodiisli tootmises. 
Tehnoloogia ja teaduse edusammude tulemusel töötatakse pidevalt välja uusi 
tootmisprotsesse. Komisjon kavandab üle vaadata selliste protsesside lubamist reguleeriva 
raamistiku, et oleks võimalik avada uusi energiaallikaid, säilitades samas inimeste ja loomade 
tervise kaitse kõrge taseme. 

                                                 
7 direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise 
kohta elektrienergia siseturul (vt direktiivi kohta täpsemalt käesoleva aruande jaotises 1.2.1) 
8 nn energiakultuuritoetus, mille kohaselt on võimalik saada energiakultuuride viljelemise eest toetust 
45 eurot hektarilt, kusjuures selle toetuse maksmine on eelarve ülemmäära põhjal tagatud pindalalt kuni 
1,5 miljonit hektarilt (vt käesoleva aruande jaotis 1.2.5.2 ja 1.3.5) 
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1.1.3. Euroopa Liidu biokütuste strateegia (2006) 

Uusimas taastuvressursside kasutamise arendamist kavandavas dokumendis9 rõhutatakse taas 
vajadust vähendada Euroopa liigset sõltuvust imporditud naftast ja gaasist ning arendada 
sidusat lähenemisviisi, mis põhineb põhjalikul majandusliku, keskkondliku ning sotsiaalse 
mõju analüüsil võimaluste kohta, kuidas seda sõltuvust järk-järgult vähendada. 

Biokütuste strateegiat käsitleva teatisega käsitletakse biokütuste osa selles. Biomassist – 
taastuvast loodusvarast – toodetavad biokütused asendavad otseselt transpordis kasutatavaid 
fossiilseid kütuseid ning neid on võimalik hõlpsasti kasutusele võtta mootori toitesüsteemis. 
Biokütuseid võib kasutada alternatiivse kütusena transpordis samuti nagu teisi alternatiive 
ning see aitab sillutada teed edasisteks arengusuundadeks, nt vesiniku kasutuselevõtuks. 

Biokütuste strateegiaga täiendatakse biomassi tegevuskava (vt käesoleva aruande jaotis 1.1.2) 

ning sellele on antud mõjuhinnang, mille põhjal soovitab komisjon reguleeritud turupõhist 
lähenemist. Kõnealune võimalus soodustab eelkõige tasakaalustatud lähenemisviisi 
kaubandusläbirääkimistel, millega käsitletakse biokütuseid, saadaolevate vahendite 
kasutamist põllumajanduses, maaelu arengut ja ühtekuuluvuspoliitikat ning arengumaadele 
ühtse abimeetme koostamist. Nenditakse, et kuigi olemasolevad tehnoloogiad ei paku 
praegusel hetkel ELi jaoks kulutasuvuse poolest konkurentsivõimelisi lahendusi, peaks 
biokütuste arendamise soodustamisest tulenev kasu ületama kulu.  

Kui biomassi tegevuskavas kirjeldati erinevaid meetmeid, mida võetakse kasutusele, et 
soodustada iga liiki biomassi kasutamist taastuvenergia tootmiseks, siis käesolevas biokütuste 
strateegias sätestatakse ELi kolm põhieesmärki biokütuste arendamisel: 

� toetada biokütuseid ELis ja arengumaades ning tagada, et nende tootmine ja 
kasutamine mõjub positiivselt keskkonnale kogu maailmas; 

� valmistada ette biokütuste laiaulatuslikku kasutamist, parandades nende kulutasuvust 
asjaomaste lähteainete optimaalse kasvatamise, teise põlvkonna biokütuste 
teadusuuringute ning turu hõlvamise toetamise teel, laiendades näidisprojekte ja 
kõrvaldades mittetehnilisi tõkkeid; 

� uurida arengumaade, kaasa arvatud ELi suhkruturu korralduse reformi tõttu 
kannatanud riikide võimalusi biokütuse lähteaine ja biokütuste tootmiseks ning 
määrata kindlaks, milline võiks olla ELi osa säästva biokütuse tootmise arengu 
toetamisel. 

1.2. Taastuvenergiat käsitlevad Euroopa Liidu õigusaktid 

1.2.1. Direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2001/77/EÜ (27. september 2001. a) taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul 
eesmärk on soodustada taastuvate energiaallikate osatähtsuse suurendamist elektrienergia 
tootmisel elektrienergia siseturul ning luua alus asjakohase raamprogrammi rakendamiseks 
tulevikus. 

Direktiivi konstateerivas osas nenditakse, et ühenduses ei kasutata piisavalt taastuvate 
energiaallikate potentsiaali. Tõdetakse, et taastuvaid energiaallikaid on vaja arendada 
eelismeetmena, sest nende kasutamine aitab kaasa keskkonnakaitsele ja säästvale arengule, 
võimaldab luua kohapeal töökohti, mõjutab soodsalt sotsiaalset ühtekuuluvust, aitab kaasa 

                                                 
9 COM(2006) 34, 08.02.2006 



 

6.06.2007 19(19) Leping 636L-5-06-VV.doc 

varustuskindlusele ning võimaldab kiiremini saavutada Kyoto protokollis ettenähtud 
eesmärke. 

Kinnitatakse riigi toetuse vajalikkust taastuvatele energiaallikatele ja rõhutatakse, et seda 
põhimõtet on samuti väljendatud ühenduse keskkonnakaitse riigiabi käsitlevates suunistes10, 
kusjuures muude võimaluste hulgas peetakse silmas ka vajadust arvesse võtta elektrienergia 
tootmise väliskulusid. Kõnealust riigi toetust kohaldatakse jätkuvalt ka asutamislepingu 
eeskirjade, eelkõige selle artiklite 87 ja 88 kohaselt. 

Direktiivis kasutatakse järgmisi taastuvressurssidega seotud mõistete määratlusi (artikkel 2): 

� taastuvad energiaallikad – taastuvad mittefossiilsed energiaallikad (tuuleenergia, 
päikeseenergia, maasoojus, laineenergia, hoovuste energia, hüdroenergia, biomass, 
prügila gaas, reoveepuhasti gaas ja biogaasid); 

� biomass – põllumajanduslikust tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), 
metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja jääkide 
bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev 
fraktsioon11; 

� taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia – üksnes taastuvaid 
energiaallikaid kasutavates elektrijaamades toodetud elektrienergia ning see osa 
elektrienergiast, mis toodetakse taastuvatest energiaallikatest hübriidelektrijaamades, 
kus kasutatakse ka traditsioonilisi energiaallikaid, ning kaasa arvatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia, mida kasutatakse salvestussüsteemide 
täitmiseks, kuid välja arvatud salvestussüsteemide tulemusena saadud elektrienergia. 

Artiklis 3 (Siseriiklikud soovituslikud eesmärgid) sätestatakse, et liikmesriigid võtavad 
asjakohaseid meetmeid, soodustamaks taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia 
suuremat tarbimist vastavalt siseriiklikele soovituslikele eesmärkidele. Kõnealused meetmed 
peavad olema proportsionaalsed saavutatava eesmärgiga. 

Liikmesriike kohustati koostama ja avaldama iga viie aasta tagant aruande, milles määratakse 
kindlaks taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise siseriiklikud 
soovituslikud eesmärgid elektritarbimise protsendimäärana järgmiseks kümneks aastaks. 
Aruandes tuleb kirjeldada lühidalt ka riigi tasandil kõnealuste siseriiklike soovituslike 
eesmärkide saavutamiseks võetavaid või kavandatavaid meetmeid. Sätestatakse, et kõnealuste 
eesmärkide seadmisel aastani 2010 liikmesriigid: 

� arvestavad kontrollväärtusi, mis EL25 ulatuses peavad tagama taastuvelektri 
osatähtsuse tõusu 12.9%-lt 1997. aastal 21%-ni 2010. aastal; 

� tagavad ülesannete vastavuse kõigile kliimamuutustega seotud siseriiklikele 
kohustustele, mis ühendus on võtnud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli kohaselt. 

Liikmesriike kohustatakse võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et ülekande- ja 
jaotussüsteemi operaatorid kindlustavad oma territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja jaotamise, ilma et see mõjutaks võrgusüsteemi 
usaldusväärsust ja ohutust. Nad võivad ka sätestada taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia eelistatud pääsu võrgusüsteemi. Energia jaotamisel tootmisseadmete vahel 
peavad ülekandesüsteemi operaatorid asetama esikohale taastuvaid energiaallikaid kasutavad 
tootmisseadmed, niivõrd kui siseriiklik elektrisüsteem seda võimaldab. 

                                                 
10 vt käesoleva aruande jaotis 1.2.5.1 
11 Direktiivi sissejuhatavas osas on rõhutatud, et direktiivis kasutatav biomassi mõiste ei piira teistsuguse mõiste 
kasutamist siseriiklikes õigusaktides muus kui käesoleva direktiivi tähenduses 
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Liikmesriigid peavad looma õigusraamistiku või nõudma ülekande- ja jaotussüsteemi 
operaatoritelt standardeeskirjade koostamist ja avaldamist, milles käsitletakse kulude 
kandmist seoses tehniliste kohandustega (näiteks võrguga liitumised ja võrgu arendustööd), 
mida on vaja teha kaasamaks uusi tootjaid, kes varustavad ühendatud võrku taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergiaga. Nimetatud eeskirjad peavad tuginema 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, mille kohaselt 
võetakse eelkõige arvesse kõik kõnealuste tootjate võrku liitmise kulud ja tulud. 

Artiklis 4 (Toetuskavad) sätestatakse, et piiramata asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamist, hindab komisjon liikmesriikides kasutatud mehhanismide rakendamist, mille 
kohaselt elektrienergia tootja saab ametivõimude määruste alusel otsest või kaudset toetust 
ning millel võib olla kaubandust piirav mõju, kusjuures lähtutakse seisukohast, et kõnealused 
mehhanismid aitavad täita asutamislepingu artiklitega 6 ja 174 ettenähtud eesmärke. 

Artiklis 5 (Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia päritolutagatis) kohustati 
liikmesriike tagama, et taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia päritolu 
käesoleva direktiivi tähenduses on võimalik tagada iga liikmesriigi poolt ettenähtud 
objektiivsete, läbipaistvate ja mittediskrimineerivate kriteeriumide kohaselt. Liikmesriigid 
võivad määrata ühe või mitu tootmisest ja jaotamisest sõltumatut pädevat asutust tegelema 
kõnealuste päritolutagatiste väljaandmise järelevalvega. Päritolutagatis on dokument, mis: 

� esitab allika, millest elektrienergia on toodetud, tootmise kuupäevad ja kohad ning 
võimsuse, kui on tegemist hüdroelektriseadmetega, 

� võimaldab taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tootjatel tõendada, et 
elektrienergia, mida nad müüvad, on saadud taastuvatest energiaallikatest käesoleva 
direktiivi tähenduses. 

Direktiiv jõustus Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval (27. oktoobril 2001. a). 
Liikmesriike kohustati jõustama direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 27. 
oktoobril 2003. a. 

2003. a Euroopa Liidu ühinemislepingu aktile vastavalt lisati direktiivi 2001/77/EÜ Eestile 
vastav soovituslik sihtarv: 2010. aastal peaks taastuvatest energiaallikatest Eestis toodetud 
elektrienergia osatähtsus moodustama 5.1% elektrienergia kogutarbimisest Eestis. 

1.2.2. Direktiiv 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/30/EÜ (8. mai 2003. a), millega edendatakse 
biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris, eesmärk on soodustada 
biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist diislikütuse või bensiini asemel iga liikmesriigi 
transpordis, aidates sel viisil kaasa kliimamuutustega seotud kohustuste täitmisele, 
varustuskindluse keskkonda säästvale tõstmisele ja taastuvate energiaallikate soodustamisele. 

Direktiivis on määratletud järgmised mõisted: 
� biokütused – transpordis kasutatav vedel- ja gaaskütus, mis on toodetud biomassist; 
� biomass – põllumajanduslikust tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), 

metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja jääkide 
bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev 
fraktsioon; 
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� muud taastuvkütused – taastuvad kütused, välja arvatud biokütus, mis pärinevad 
direktiiviga 2001/77/EÜ12 määratletud taastuvatest energiaallikatest ning mida 
kasutatakse transpordis; 

Seejuures täpsustatakse biokütuse mõistet veelgi. Biokütusteks loetakse vähemalt järgmisi 
tooteid (artikkel 2 lõige 2): 

• bioetanool – biomassist ja/või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist 
toodetud etanool, mida kasutatakse biokütusena; 

• biodiislikütus – taimsetest või loomsetest õlidest toodetud, diislikütuse 
omadustega metüülester, mis on mõeldud kasutamiseks biokütusena; 

• biogaas – biomassist ja/või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist 
toodetud kütusegaas, mida on võimalik puhastada maagaasile vastavate 
omadusteni ning mis on mõeldud kasutamiseks biokütuse või puugaasina; 

• biometanool – biomassist toodetud metanool, mis on mõeldud kasutamiseks 
biokütusena; 

• biodimetüüleeter – biomassist toodetud dimetüüleeter, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena; 

• bio-ETBE (etüül-tert-butüüleeter) – bioetanooli põhjal toodetud ETBE. Bio-
ETBE biokütusena arvutatav mahuprotsent on 47%; 

• bio-MTBE (metüül-tert-butüüleeter) – biometanooli põhjal toodetud kütus. 
Bio-MTBE biokütusena arvutatav mahuprotsent on 36%; 

• sünteetilised biokütused – biomassist toodetud sünteetilised süsivesinikud või 
sünteetiliste süsivesinike segud; 

• biovesinik – biomassist ja/või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist 
toodetud vesinik, mis on mõeldud kasutamiseks biokütusena; 

• puhas taimeõli – pressimise, ekstraheerimise või samalaadsete menetluste abil 
õlitaimedest toodetud, töötlemata või puhastatud, kuid keemiliselt 
modifitseerimata õli, kui see sobib kasutatava mootoritüübiga ning vastab 
heitmetega seotud nõuetele. 

Artiklis 3 sätestatakse, et liikmesriigid peavad tagama, et nende turgudele viiakse vähemalt 
teatud miinimumosa biokütustest ja muudest taastuvkütustest, ning seadma selleks 
siseriiklikud soovituslikud eesmärgid. Nimetatud eesmärkide kontrollväärtused on: 

� 2%, arvutatuna energiasisalduse alusel kogu transpordis kasutatavast bensiinist ja 
diislikütusest, mis on nende turgudele viidud 31. detsembriks 200513; 

� 5,75%, arvutatuna energiasisalduse alusel kogu transpordis kasutatavast bensiinist ja 
diislikütusest, mis on nende turgudele viidud 31. detsembriks 2010. 

Sätestatakse, et biokütused võib teha kättesaadavaks järgmises vormis: 

� puhtad biokütused või suur sisaldus mineraalõlide derivaatides vastavalt 
transpordisektori konkreetsetele kvaliteedistandarditele; 

� biokütused segatuna mineraalõlide derivaatidega vastavalt asjakohastele Euroopa 
normidele, milles esitatakse transpordis kasutatavate kütuste tehnospetsifikaadid (EN 
228 ja EN 590); 

                                                 
12 vt käesoleva aruande jaotis1.2.1 
13 Kommentaarina tuleb märkida, et 2005. aastaks seatud 2% suurust biokütuste turuosa ei suudetud saavutada. 
Liikmesriikide poolt saavutatud biokütuste turuosa moodustas ainult 1,4%. Sellest tulenevalt on Komisjon 
algatanud rikkumismenetlusi (praeguseks seitsmel juhul), kus liikmesriigid võtsid nõuetekohase põhjenduseta 
vastu madalad eesmärgid. 
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� biokütustest saadud vedelikud, näiteks ETBE (etüül-tert-butüüleeter), mille biokütuse 
protsendimäär vastab artikli 2 lõikes 2 nimetatud protsendimäärale. 

Direktiiv jõustus Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval (17. mail 2003. a). 
Liikmesriike kohustati jõustama direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. 
detsembriks 2004. a. 

1.2.3. Direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise raamistik ühenduses 

Nõukogu direktiiviga 2003/96/EÜ (27. oktoober 2003. a), millega korraldati ümber 
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, laiendades aktsiisiga 
maksustatavate energiatoodete nomenklatuuri vedelkütustelt tahketele kütustele, maagaasile 
ja elektrile. Tahketest kütustest maksustatakse kivisütt ja koksi, ei maksustata aga muid 
tahkeid energiaallikaid, näiteks turvast ega puitu. Samuti tõsteti 1992. aastast muutumatuna 
püsinud vedelkütuse aktsiisi alammäärasid14. 

Direktiiviga kehtestati kütustele maksustamise alammäär, mille kohast maksutaset võib 
saavutada mistahes kaudsete maksudega, välja arvatud käibemaks. Direktiiv annab 
liikmesriigile õiguse maksustada teatud eesmärkidel kasutatavaid energiatooteid madalama 
määraga, eeldusel et see ei ole alla direktiivi alammäära.  

Vastavalt direktiivile maksustatakse energiatooteid endiselt vaid juhul, kui neid kasutatakse 
mootorikütusena või soojuse tootmiseks. Soojuse puhul maksustatakse ainult kütet, aga mitte 
soojuse müüki. Energiatooteid ei maksustata juhul, kui neid kasutatakse toorainena.  

Säilib võimalus maksustada madalama aktsiisiga paiksetes mootorites ja muudes eriotstarbel 
kasutatavates mootorites põletatavat kütust (näiteks põllumajanduses). Teatud juhtudel võib 
sätestada mitu maksumäära ühele tootele tingimusel, et sellega ei rikuta konkurentsireegleid. 
Seda võimalust kasutatakse eelkõige keskkonnasõbralikumate toodete soodustamiseks. 

Samuti lubab direktiiv väga energiamahuka tootmisettevõtte maksukoormust alandada, kui 
ettevõte võtab kasutusele meetmeid tõhusamaks energiakasutamiseks ja 
keskkonnasõbralikuma tootmistehnoloogia juurutamiseks. 

Direktiivis nähakse ette (Artikkel 15), et ilma ühenduse muude sätete kohaldamist piiramata, 
võivad liikmesriigid tingimusel, et maksude õigsust kontrollitakse, anda täieliku või osalise 
maksuvabastuse või alandada maksustamistaset teatud toodete puhul. Vastavast nimistus 
võivad biokütuste jaoks olla olulised järgmised: 

� maksustatavad tooted, mida maksukontrolli all kasutatakse keskkonnasäästlikumate 
toodete tehnoloogilise arendamise katseprojektides või seoses taastuvatest 
loodusvaradest saadavate kütustega; 

� elektrienergia, mille allikaks on biomass või biomassist saadud tooted; 
� energiatooted ja elektrienergia, mida kasutatakse soojus- ja elektrienergia 

koostootmiseks; 
� soojus- ja elektrienergia koostootmisel saadud elektrienergia, tingimusel et 

koostootmisgeneraatorid on keskkonnasäästlikud. Liikmesriigid võivad kohaldada 
koostoodetud soojus- ja elektrienergia “keskkonnasäästlikkuse” (või suure tõhususe) 
siseriiklikku määratlust kuni ajani, mil nõukogu võtab komisjoni aruande ja 
ettepaneku alusel vastu ühise määratluse15. 

                                                 
14 Sellega seoses kaotasid 1. jaanuarist 2004. a kehtivuse seni mineraalõlide maksustamist reguleerinud 
direktiivid 92/81/EMÜ ja 92/82/EMÜ 
15 vastav direktiiv (2004/8/EÜ) võeti vastu 11. veebruaril 2004. a 
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Lisaks sätestatakse artiklis 16, et liikmesriigid võivad tingimusel, et maksude õigsust 
kontrollitakse, teatud tingimustel maksustatavad tooted maksust vabastada või nende 
maksumäära vähendada. Eelnimetatud tingimustele vastab ka olukord, kui need tooted on 
valmistatud või sisaldavad biomassi, sh tooted, mis kuuluvad KN-koodide16 4401 ja 4402 
alla. Samas artiklis täpsustatakse, et biomassina käsitatakse põllumajanduslikust tootmisest 
(kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsandusest ja sellega seotud tootmisest pärit 
toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstus- ja olmejäätmete 
bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni. 

Direktiiv jõustus Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval (31. oktoobril 2003. a). 
Liikmesriike kohustati võtma direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid vastu ja avaldavad 
need hiljemalt 31. detsembril 2003. a ning kohaldama vastavad sätted 1. jaanuarist 2004. a. 

1.2.4. Teisi õigusakte 

Üha rohkem integreeritakse taastuvate energiaallikate kasutamise aspekte ka teisi valdkondi 
reguleerivatesse õigusaktidesse. Näiteks, biomassi ulatuslikumat kasutamist soojuse 
tootmiseks toetab kaudselt direktiiv 2004/8/EÜ soojus- ja elektrienergia koostootmise 
stimuleerimiseks. Vajadust eelistada taastuvaid energiaressursse väljendab samuti direktiiv 
2002/91/ EÜ hoonete energiatõhususe kohta, milles sätestatakse, et uute hoonete (kasuliku 
pinnaga üle 1000 m2) rajamise korral peavad liikmesriigid tagama, et enne ehitamise algust 
kaalutakse ja võetakse arvesse taastuval energial põhinevate detsentraliseeritud 
energiatarnesüsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku teostatavust kavandatava 
hoone jaoks. Uusi võimalusi biokütuste ulatuslikumaks kasutamiseks loob kindlasti 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi käivitamine Euroopa Liidus 
(direktiiv 2003/87/EÜ) 2005. aastal. 

1.2.5. EL toetustest seoses taastuvate energiaressursside kasutamisega 
1.2.5.1. Ühenduse suunistest riigiabi kohta, mida võidakse anda keskkonnakaitseliste 

eesmärkide saavutamiseks. 

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 6 kohaselt tuleb keskkonnasektoris ühenduse 
riigiabi kontrolli poliitikasse integreerida keskkonnakaitse nõuded, eelkõige pidades silmas 
säästva arengu edendamist. Suuniste (guidelines) nime all avaldatud dokumendis17 määratleb 
komisjon, kas ja millistel tingimustel võib pidada riigiabi andmist keskkonnakaitse ja säästva 
arengu tagamisel vajalikuks, ilma et see avaldaks ebaproportsionaalset mõju konkurentsile ja 
majanduskasvule.  

Selgitatakse, et nimetatud suuniste kohaldamisel loeb komisjon keskkonnakaitseks igasugust 
tegevust, mis on ette nähtud looduskeskkonna või loodusvarade parandamiseks või 
kahjustuste ärahoidmiseks või loodusvarade tõhusa kasutamise edendamiseks. Eraldi on esile 
toodud, et komisjon loeb nii energia säästmise meetmeid kui taastuvate energiaallikate 
kasutamist keskkonnakaitseliseks tegevuseks.  

Seejuures kasutatakse taastuvate energiaallikate kohta sama definitsiooni, mis on kasutusel 
direktiivis 2001/77/EÜ (vt käesoleva aruande jaotis 1.2.1). Suuniste reguleerimisala osas 
rõhutatakse, et nimetatud suuniseid kohaldatakse keskkonnakaitsele antava abi suhtes kõikides 
EÜ asutamislepinguga reguleeritud sektorites, välja arvatud valdkonnad, mille suhtes 
kohaldatakse ühenduse suunist riigiabi kohta põllumajandussektoris18.  

                                                 
16 kaupade nomenklatuur (Eestis EKN) 
17 Ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta (2001/C 37/03) 

18 Community guidelines for State aid in the agriculture sector (2000/C 28/02). 
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Keskkonnaalase riigiabi põhilisteks vormideks on investeeringuabi ja tegevusabi. 

Suuniste osas E 1.3 (punkt 3) on täpsustatud, et taastuvate energiaallikate edendamiseks 
tehtud investeeringud loetakse võrdseks keskkonnakaitseliste investeeringutega, mida tehakse 
ühenduse kohustuslike normatiivide puudumisel. Investeeringutoetuse põhimääraks on 40% 
toetuse saamise tingimustele vastavatest kuludest. On esitatud komisjoni seisukoht, et peale 
selle peaksid investeeringutest kasu saama taastuvat energiat tootvad jaamad, mis rahuldavad 
terve kogukonna, nagu näiteks saare või elurajooni energiavajadusi. Sellega seoses tehtud 
investeeringute osas võib toetuse saamise tingimustele vastavate kulude 40% põhimäära 
suurendada 10% võrra.  

Tegevusabi suhtes rõhutatakse (osa E 3.3), et taastuvate energiaallikate tegevusabi kohta tuleb 
kohaldada erisätteid, sest mõnikord on nendel energiaallikatel raske tõhusalt konkureerida 
tavapäraste energiaallikatega, nt kui olemasolev tehnoloogia ei võimalda energiat toota sama 
ühikuhinnaga kui tavapärastest energiaallikatest toodetud energiat. Tegevusabi andmist võib 
siin põhjendada sellega, et tuleb katta taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia ja 
selle energia turuhinna vahe. Niisuguse abi vormid võivad olenevalt kõnealuse energia liigist 
ja liikmesriigi poolt väljatöötatud toetusmehhanismist erineda. Peale selle võtab komisjon iga 
juhtumi läbivaatamisel arvesse kõnealuse energialiigi konkurentsivõimet. 

Ülal lühidalt refereeritud suuniseid kohaldatakse alates Euroopa Ühenduste Teatajas 
avaldamisest (3. veebruaril 2001. ) kuni 31. detsembrini 2007. a. Pärast liikmesriikidega 
konsulteerimist võib komisjon seda enne nimetatud kuupäeva muuta tähtsate 
konkurentsipoliitika või keskkonnapoliitikaga seotud kaalutlustel või ühenduse muu poliitika 
või rahvusvaheliste kohustuste arvessevõtmiseks. 

1.2.5.2. Põllumajandustoetustest EL õigusaktides seoses energiakultuuridega  

EL põllumajanduspoliitika raames antavad toetused on reguleeritud nõukogu määrusega nr 
1782/200319. Määruse viies peatükk käsitleb energiakultuuride toetust. Artiklis 88 
sätestatakse, et energiakultuuride kasvupinna hektari kohta makstakse toetust 45 eurot ja 
fikseeritakse vastavad nõuded. Seejuures loetakse energeetilisteks põllukultuurideks 
kultuurid, mis tarnitakse peamiselt järgmiste energiatoodete tootmiseks: 

� Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ artikli 2 
punktis 2 loetletud biokütusena käsitatavad tooted20, 

� biomassist toodetud elektri- ja soojusenergia. 

Tuleb rõhutada, et toetust makstakse üksnes pindala eest, millel tootmise kohta on 
põllumajandustootja ja töötlemisettevõte sõlminud lepingu, välja arvatud juhul, kui tooted 
töötleb põllumajandustootja ise oma põllumajandusettevõttes (artikkel 90)21. 

Oluline on märkida, et kavas on energiakultuuride toetuse põhimõtete ülevaatamine – 
määruse artikkel 92 nõuab, et komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 2006. a nõukogule 
aruande kava rakendamise kohta, millele lisatakse vajadusel ettepanekud, võttes arvesse 
ühenduse biokütuseid käsitleva algatuse rakendamist. 

                                                 
19 Nõukogu määrus nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate 

otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks 
20 vt käesoleva aruande jaotis 1.2.2 
21 määruse rakendamist Eestis on käsitletud käesoleva aruande jaotises 1.3.5 
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1.3. Taastuvate energiaallikate kasutamisega seonduvad õigusaktid 
Eestis 

1.3.1. Elektrituruseadus 

Elektrituruseadus22 reguleerib elektrienergia tootmist, edastamist, müüki, eksporti, importi ja 
transiiti ning elektrisüsteemi majanduslikku ja tehnilist juhtimist. Seadus näeb ette elektrituru 
toimimise põhimõtted, lähtudes vajadusest tagada põhjendatud hinnaga, keskkonnanõuete ja 
tarbija vajaduste kohane tõhus elektrivarustus ning energiaallikate tasakaalustatud, 
keskkonnahoidlik ja pikaajaline kasutamine. 

Seaduse regulatsiooni alla kuulub taastuvatest ressurssidest toodetud elektrienergiaga 
seonduv. Seaduse tähenduses (§ 57) on taastuvad energiaallikad vesi, tuul, päike, laine, tõus-
mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass. 
Biomassi hulka kuuluvad elektrituruseaduse tähenduses põllumajanduse (sealhulgas taimsete 
ja loomsete ainete) ja metsanduse ning nendega seonduva tööstuse toodete, jäätmete ja jääkide 
bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevad 
komponendid.  

Taastuvallikast elektrienergia tootja peab arvestama spetsiifiliste nõuetega, millest enamik on 
sätestatud § 58.  

Tootja aspektist on oluline, et seadusega kehtestati võrguettevõtjatele kohustus osta taastuvast 
energiaallikast toodetud elektrit ning tasuda selle eest tootjale teatud fikseeritud hinnaga. 
Nimelt on võrguettevõtjale seatud ostukohustus (§ 59), mille kohaselt võrguettevõtja ostab 
taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat tema võrguga ühendatud tootjatelt koguses, 
mis ei ületa kauplemisperioodil tema võrgukadusid ja kui üheaegselt on täidetud kõik 
alljärgnevad tingimused: 

� tootjal on tegevusloa kohaselt õigus müüa taastuvast energiaallikast toodetud 
elektrienergiat käesolevas paragrahvis nimetatud ostukohustust kasutades; 

� elektrienergia on toodetud taastuvast energiaallikast käesoleva seaduse ja tootja 
tegevusloa nõuete kohase tootmisseadmega; 

� tootja täidab käesoleva seaduse 4. peatükis ning §-s 58 sätestatud kohustusi; 
� toodetud elektrienergiat on võimalik mõõta kauglugemisseadmega.  

Seadus sätestab ostukohustuse raames ostetud elektrienergia ostuhinnaks 81 senti kilovatt-
tunni eest.  

Võrguettevõtjale rakenduva ostukohustuse kehtivusajaks sätestab seadus (§ 108) vee abil ja 
biomassist toodetud elektrienergia korral seitse aastat, seda alates 2002. aasta 1. jaanuarist või 
pärast seda esmakordselt tööd alustanud tootmisseadmega elektrienergia tootmise 
alustamisest. Muudest taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osas kehtib 
ostukohustus 12 aasta jooksul, seda alates 2002. aasta 1. jaanuaril või pärast seda 
esmakordselt tööd alustanud tootmisseadmega elektrienergia tootmise alustamisest. 
Taastuvast energiaallikast enne 2002. aasta 1. jaanuari tööd alustanud tootmisseadmega 
toodetud elektrienergia osas kehtib ostukohustus kuni 2008. aasta 31. detsembrini. Praeguse 
regulatsiooni kohaselt ei kehti elektrienergia ostukohustus ühegi taastuva energiaallika 
kasutamisel kauem kui 2015. aasta 31. detsembrini. 

Kui elektri tootmisel kasutatakse lisaks taastuvatele energiaallikatele ka teisi ressursse 

                                                 
22 siin on kasutatud seadust seisuga 15. november 2006.a. Lisaks tuleb märkida, et ette on valmistatud 
seaduseelnõu elektrituruseaduse muutmiseks. Eelnõu kohaselt muudetakse küllaltki oluliselt taastuvallikatest 
toodetud elektri tootmise toetamise põhimõtteid  
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(kütuseid), siis on ostukohustusega seotud küsimustes vaja juhinduda majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 23. veebruari 2004. a määrusest nr 33, mis sätestab taastuvast 
energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja korra 
elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast. Määrus sätestab, et 
kombineeritult nii taastuvast energiaallikast kui ka muust energiaallikast elektrienergia tootja 
peab pidama igakuulist arvestust elektrienergia tootmisel tarbitud kütuse koguse kohta 
erinevate kütuste lõikes. Samuti tuleb tootjal pidada igakuulist arvestust kogu toodetud 
elektrienergia ja sealhulgas taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia kohta eraldi. 
Määrus annab samuti juhised, kuidas arvutada energia tootmiseks tarbitud kütuse summaarne 
energiasisaldus. Sätestatakse kütuste kütteväärtuse ja koguse määramise kord, millest lähtudes 
arvutatakse taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaal. 

1.3.2. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus 

Biokütuste konkurentsivõime kütuseturul sõltub küllaltki suurel määral kütuste 
maksustamisest. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusega23 (ATKAS) sätestatakse (§ 
19), et kütus selle seaduse mõistes on pliivaba bensiin ja pliibensiin, lennukibensiin, 
petrooleum, diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli, raske kütteõli, 
põlevkivikütteõli ja vedelgaas, kivisüsi, pruunsüsi ja koks ning kütusesarnane toode. 
Kütusena käsitatakse käesoleva seaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja 
kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse 
müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena. Seejuures määratletakse biokütus kui 
kütus: 

� mille KNi esimesed neli numbrit on 1507–1518; 
� mis on valmistatud biomassist ja mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 55 või 3824 

90 80–3824 90 99. Seejuures käsitatakse biomassina põllumajanduslikke tooteid, 
kaasa arvatud taimseid ja loomseid aineid, metsandusest saadud toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstuse- ja olmejäätmete 
bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni; 

� mille KNi kaheksa numbrit on 2207 20 00 või 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist 
päritolu; 

� mis on valmistatud biomassist, sealhulgas kütus, mille KNi esimesed neli numbrit on 
4401 või 4402.  

Aktsiisiga maksustamise üldpõhimõtete hulgas määratletakse aktsiisikauba tootmise mõiste (§  
21), mida tuleb arvestada ka biokütuste puhul. Määratluse kohaselt on kütuse tootmine selle 
valmistamine ja töötlemine, sealhulgas: 

� mineraalõlide ja nende koostisosade (fraktsioonide) füüsikaliste ja keemiliste 
protsesside toimel töötlemine; 

� omavahel või lõpptootega KNi erinevate esimeste nelja numbriga või KNi sama 
esimese nelja numbriga naftasaaduste kompaundimine; 

� eelnimetatud toodetele või nende segudele lisandite või komponentide, mis 
moodustavad rohkem kui 0,5 protsenti lõpptoote massist, lisamine. 

Seadus sätestab (§ 21 (4)), et aktsiisikaupa on lubatud toota, samuti kütust erimärgistada 
aktsiisilaos või tollikontrolli all töötlemise või seestöötlemise tolliprotseduuril või 
tolliladustamise tolliprotseduuril. Tahkekütuseid, vedelat põlevainet ja seaduse § 19 lõike 14 
punktides 2–4 nimetatud biokütust, välja arvatud alkoholi ning biokütust, mille KNi kaheksa 
numbrit on 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist päritolu, võib toota väljaspool aktsiisiladu.  

                                                 
23 siin on kasutatud seadust seisuga 15. november 2006. a 
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Teatud juhtudel on võimalik aktsiisist vabastamine. Biokütustega otseselt seotud või kaudselt 
seonduvad juhtumid aktsiisivabastuseks on järgmised. Aktsiisist on vabastatud (§ 27): 

� kodumajapidamistes kütteainena kasutatav põlevkivikütteõli ja tahkekütused; 
� kütus, mida tarbitakse seda kütust tootnud aktsiisilao territooriumil statsionaarses 

mootoris ja mootorsõidukis, mida ei ole õigusaktiga lubatud kasutada liiklemiseks 
avalikult kasutataval teel; 

� biokütus pärast Euroopa Komisjoni poolt loa andmist biokütuse aktsiisist 
vabastamiseks kuni loa kehtivuse lõpuni; 

Seejuures on eraldi sätestatud (§ 66 (148)), et kui biokütus on lisatud mootorikütusele või 
kütteainele, siis mootorikütuses või kütteaines sisalduv biokütuse osa vabastatakse aktsiisist, 
samuti kuni loa kehtivuse lõpuni.  

Biokütustega seoses on oluline arvestada kohustusega omada vastavat luba (§ 691), mis annab 
biokütuse tootmise, Eestisse toimetamise ja tarbimisse lubamise õiguse. Biokütuse loa 
väljastab Maksu- ja Tolliameti peadirektor, loa kehtivusaeg võib olla kuni kuus aastat24. 

Nagu eespool esitatud, sätestab ATKAS, et biokütused on vabastatud kütuseaktsiisist alles 
pärast Euroopa Komisjoni poolt loa andmist biokütuste aktsiisist vabastamiseks. Nimetatud 
luba on Euroopa Komisjoni poolt Eestile antud 27.07.2005. a ja selle kohaselt on 
kütuseaktsiisist vabastatud järgmised biokütused: 

1. mille KN-i esimesed neli numbrit on 1507 - 1518 ja mis ei ole sünteetilised;  
2. mis on valmistatud biomassist ja mille KN-i kaheksa numbrit on 3824 90 55 või 

3824 90 80 - 3824 90 99;  
3. mis on valmistatud põllumajandustoodetest või taimset päritolu toodetest ning 

mille KN-i kaheksa numbrit on 2207 20 00 (denatureeritud etüülalkohol) ja 2905 
11 00 (metüülalkohol). 

Nende toodete suhtes kohaldatakse aktsiisivabastust olenemata sellest, kas neid kasutatakse 
töötlemata kujul või pärast keemilist muutmist ja samuti olenemata biokütuste geograafilisest 
päritolust. Kui biokütus on segatud muu kütusega, siis kohaldatakse aktsiisivabastust vaid 
segus oleva biokütuse osa suhtes, ülejäänud muu kütuse kogus maksustatakse aktsiisiga 
vastavalt seaduses (ATKAS) toodud aktsiisimääradele. Biokütuse aktsiisivabastus ei ole 
seotud koguseliste piirangutega (isik võib seega biokütust tarbimisse lubada piiramatus 
koguses ilma, et see mõjutaks aktsiisivabastust). Tuleb rõhutada, et Euroopa Komisjoni poolt 
Eestile antud luba biokütuste kütuseaktsiisist vabastamiseks kehtib kuus aastat – kuni 
27.07.2011. a. 

Silmas tuleb pidada, et biokütuste kütuseaktsiisist vabastamine on oma olemuselt riigiabi, 
seetõttu tuleb biokütuste ülekompenseerimise vältimiseks loa taotlejal esitada lisaks ATKAS-
s loetletud dokumentidele ka biokütuse tootmiskulude analüüs ning toodetava või Eestis 
tarbimisse lubatava biokütuse maksumus ja selle kujunemise arvestus. 

1.3.3. Keskkonnatasude seadus 

1. jaanuaril 2006. a jõustunud keskkonnatasude seadusega kehtestati (§ 19), muude 
saastetasude kõrval, uus tasumäär süsinikdioksiidile (CO2): alates 1. jaanuarist 2006. a – 
15,65 krooni tonni kohta. Saastetasu määr kasvab järgmiselt: alates 2008. aasta 1. jaanuarist – 
23,5 krooni ja alates 2009. aasta 1. jaanuarist – 31,3 krooni. Sätestatakse ka, et alates 2006. 

                                                 
24 15. novembri 2006. a seisuga on Eestis biokütuse luba väljastatud 11 ettevõttele 
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aasta 1. jaanuarist maksab süsinikdioksiidi välisõhku heitmise eest saastetasu elektriettevõtja 
elektrituruseaduse tähenduses ja katelseadme abil soojuse tootmisega tegelev isik või asutus. 
Oluline on rõhutada, et nimetatud nõuet ei rakendata biomassi (elektrituruseaduse tähenduses) 
ega turba või sellest valmistatud kütuse põletamise korral, ega ka jäätmete energiakasutuse 
korral. 

Põhimõttelise muutusena nähakse ette, et alates 1. jaanuarist 2009. a maksavad kõik Eestis 
elektri müügiga tegelevad ettevõtjad süsinikdioksiidi saastetasu asemel samas ulatuses 
elektriaktsiisi. Elektriaktsiisi makstakse seaduses sätestatud korras. Elektriaktsiisist laekuvad 
summad kasutatakse keskkonnakaitse arendamiseks.  

1.3.4. Käibemaksuseadus 

Üldisel käibemaksuga maksustamisel kehtib erisus, mis teatud juhul puudutab ka ühte 
taastuvat energiaressurssi – küttepuitu. Teatavasti maksustatakse kaubakäive Eestis reeglina 
käibemaksuga, mille määr on 18%. Samas on käibemaksuseaduse (§ 15) kohaselt tehtud 
mõned erandid. Nii on teatud kaupade ja teenuste maksustamisel käibemaksumääraks 5 
protsenti maksustatavast väärtusest. Selliste kaupade hulka kuulub ka küttepuit (koos 
kütteturba, briketi, kivisöe ja soojusenergiaga) juhul kui seda müüakse füüsilisele isikule 
isiklikuks tarbeks, elamu- või korteriühistule, kirikule või kogudusele, haiglat pidavale 
isikule, riigi-, valla- või linnaeelarvest finantseeritavale juriidilisele isikule või asutusele oma 
tarbeks. 

Nimetatud säte kaotab kehtivuse alates 2007. aasta 1. juulist. Seega hakkab sellest kuupäevast 
ka eelkirjeldatud juhul kehtima käibemaksumäär 18 protsenti.  

1.4. Toetused taastuvate energiaressursside kasutamiseks Eestis 

1.4.1. Energiakultuuride kasvatamisega seotud toetused 

Lähtuvalt EL õigusaktidest (vt käesoleva aruande jaotis 1.2.5.2) on põllumajanduses võimalik 
energiakultuuride kasvatamiseks taotleda toetust. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus sätestab EL ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude 
rakendamise korra ja neid rakendavad asutused, samuti riigiabina antavate täiendavate 
otsetoetuste andmise alused ning riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse. 

Seaduses sätestatakse (§ 12), et ühtset pindalatoetust on õigus taotleda põllumajandusega 
tegeleval füüsilisel ja juriidilisel isikul, seltsingul ning muul isikute juriidilise isiku staatuseta 
ühendusel, kes vastab EL Nõukogu määruses 1782/2003/EÜ, sätestatud nõuetele ja kasutab 
vähemalt 1,00 ha põllumajandusmaad. Samuti fikseerib seadus (§ 15), et täiendavat 
otsetoetust on õigus taotleda isikul, kes kasvatab eelnimetatud määruse artiklis 141 ja lisas IX 
toodud loetelus nimetatud põllukultuuri või lisa XI punktides 3 ja 4 toodud loetelus nimetatud 
liiki seemet25.  

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise 
konkreetsed nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord on 
kehtestatud põllumajandusministri 6.04.2005. a määrusega nr 39. Määrusega on kehtestatud 
nii ühtse pindalatoetuse saamise nõuded põllumajandusmaa kohta, kui täiendava otsetoetuse 
saamise nõuded põllumajanduskultuuride kohta ning toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise kord. 

                                                 
25 välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (partim)) või põldoa (Vicia faba L. (partim) ) sertifitseeritud 
seemet, või veiseid või uttesid 
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1.4.2. Võimalikud toetused energiaotstarbelise biomassi kasvatamiseks ja 
töötlemiseks 

Lähiaastatel kasutatakse Eestis maaelu arendamise toetamiseks valdavalt EL toetusraha. 
Nõukogu määrusega nr 1698/2005/EÜ on sätestatud maaelu arendamise toetuste ühine 
õigusraamistik, mida kohaldatakse kogu EL-is. Määruse IV jaotisega on kindlaks määratud 
maaelu arengu meetmed, nende eesmärgid ning abikõlblikkuskriteeriumid. ELi maaelu arengu 
üldine poliitika peab olulisimaks hoida põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet 
ning põllumajandusmaastikke ja -keskkonda, samuti mitmekesistada maaelu ja tõsta selle 
kvaliteeti. Iga liikmesriik peab määratlema nendes valdkondades oma põhieesmärgid ning 
tegevused nende saavutamiseks. Kuna toetuse võimalikke liike on üle 40, siis on Eesti 
otsustanud, et kõikide käivitamine ei ole otstarbekas ega ka rahaliselt võimalik. Seetõttu on 
asutud määratlema arendamise prioriteetseid suundi järgnevaks plaaniperioodiks.  

1.4.2.1. Kavandatavad toetused Eesti maaelu arengukavas 

Praegu koostamisel olev “Eesti maaelu arengukava 2007–2013” (MAK)26 hõlmab 
ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2007 kuni 2013. aasta lõpuni. MAK-i koostamise 
üldeesmärk on toetada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevate maaelu 
arengu meetmete kaudu maapiirkonna tasakaalustatud arengut. 2007. aasta 1. jaanuaril algava 
EL uue programmperioodi seitsme aasta (2007–2013) jooksul on Eestil võimalik kasutada üle 
14 miljardi krooni avaliku sektori toetusraha põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks. 
Eestil ei ole kavas MAK-i meetmete rakendamiseks kasutada täiendavat riiklikku 
lisarahastamist. 

MAK-i ettevalmistamist ja väljatöötamist koordineerib Põllumajandusministeerium. MAK-i 
raames on prioriteedid rühmitatud nelja telje ümber: 

� I telg – põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine (5.7 mlrd 
krooni);  

� II telg – keskkonna ja paikkonna parandamine (5.5 mld krooni);  
� III telg – maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine (3 mld 

krooni); 
� IV telg – horisontaalne nn LEADER meede (kohaliku algatuse edendamiseks). 

Lisaks tuleb programmi edukaks käivitamiseks toetava meetmena rakendada tehnilise abi 
meede. 

Taastuvate energiaressursside kasutamise toetamist käsitletakse MAK-is otseselt kahe 
meetme raames: 

� investeeringud bioenergia tootmisesse (I telje kolmas alameede (1.1.3)); 
� energiavõsa rajamine (II telje meede 2.7). 

Investeeringud bioenergia tootmisesse 

Meetme eesmärkidena on välja toodud järgmised: 
� uus turg põllumajandustootjatele; 
� põllumajandustootjate konkurentsivõime (s.o sissetulekute suurenemine); 
� keskkonnahoid;  
� maastikuhooldus;  
� energiatoorme tarnekindlus; 
� energiakandjate mitmekesisus; 
� energiatootmise hajutatus. 

                                                 
26 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 käsitlus (sh rahastamissummad) käesolevas aruandes põhineb kava 
projektil seisuga 15. november 2006. a. 
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Toetatavaks tegevuseks on investeeringud, mis on suunatud biomassi ja bioenergia 
tootmisele, s. h: 

� hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine;  
� biogaasi tootmise seadmed;  
� energiavõsa istutus-, niisutus- ja koristusseadmed;  
� hakkepuidu valmistamise masinad või seadmed; 
� puidujäätmete kogumismasinad ja töötlemisseadmed; 
� pelletite ja brikettide valmistamise seadmed;  
� investeeringut ettevalmistavad (nt ehitusgeodeetiliste, äriprojekti koostamise 

nõustamise jms) tööd. 

Vältida tuleb topelttoetamist teiste (ala)meetmetega. 

Meetme sihtrühmaks, s.t toetuse saajaks saavad olla: 
� põllumajandustootjad; 
� põllumajandustootjate ühistud või iseseisvate põllumajandustootjate omavaheline 

lepinguline koostöö, seejuures peavad kõik ühistuliikmed ja koostööpartnerid olema 
põllumajandustootjad. 

Taotleja ja toetatav meede peavad vastama järgmistele nõuetele: 
� tehtav investeering peab parandama ettevõtte üldist tulemuslikkust ja sissetulekuid; 
� esitatav äriplaan peab sisaldama detaile kavandava investeeringu kohta (muu hulgas 

omaosaluseks vajalikke vahendite allikas) ning kirjeldama eesmärke mida 
investeeringuga kavatsetakse saavutada; 

� tootja peab tõestama tootmiseks vajaliku varustuse olemasolu ja/või toote 
turustamisvõimalusi (nt tarnelepingud, müügistatistika jms);  

� põllumajandustootja peab täitma seadusega kehtestatud keskkonna-, hügieeni- ja 
loomade heaolu miinimumnõuded; 

� põllumajandustootjal peavad olema piisavad kutseoskused ja pädevus; 
� investeeringu objektile ei ole tehtud taotluse rahuldamise või toetuse maksmise otsust 

teiste toetusskeemide raames. 

Maksimaalne toetussumma võib olla 
� kuni 100 000 € ehk 1 564 660 krooni programmperioodi jooksul;  
� ühistu või lepingulise koostöö korral kuni 300 000 € ehk 6 258 640 krooni27 

programmperioodi jooksul; 
� biogaasi tootmise projektidel kuni 400 000 € ehk 6 258 640 krooni programmperioodi 

jooksul. 

Seejuures peetakse toetussumma määramisel silmas, et toetuse maksimaalne suurus ei ületaks:  
� 40% investeeringu maksumusest;  
� 50% investeeringu maksumusest ebasoodsamate piirkondade toetuse (LFA) 

piirkonnas või noortele põllumajandustootjatele väljaspool LFA-d;  
� 60% investeeringu maksumusest noortele põllumajandustootjatele LFA piirkonnas. 

Toetuse sihtalaks on kogu Eesti ja meedet rakendatakse alates 2007. aastast. 

Taotluste ettevalmistamisel oleks kasulik arvesse võtta, et peamiste hindamisekriteeriumidena 
arvestatakse toetuse määramisel järgmisi: 

� biomassi toodangu maht või bioenergia toodangu väljundenergia; 
� eelistatakse põllumajandustootjaid, kes pole saanud põllumajandustootmise 

investeeringutoetust; 

                                                 
27 Siinkohal on MAK-i eelnõus tegemist ilmse veaga: 300 000 € on Eesti vääringus 4 693 980 EEK  
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� eelistatakse noori põllumajandustootjaid; 
� eelistatakse ühistegevust; 
� eelistatakse kohaliku päritoluga tooraine kasutamist; 
� eelistatakse põllumajandusliku päritoluga toorainet (s.h põllumajandustootja metsast); 
� eelistatakse toodangu turustamist Eestis; 
� eelistatakse projekte, mis loovad uusi töökohti. 

MAK-i projektis on kavandatud kirjeldatud meetme raames tehtavate investeeringute 
toetamiseks 120 mln krooni aastas ja toetuse saajate arvuks hinnatakse umbes 30 
põllumajanduslikku majapidamist igal aastal. 

Energiavõsa rajamine 

Meetme eesmärgiks on edendada energiavõsa kasvatamist, soodustades sellega bioenergia 
toorainekoguste suurendamist ning tagada hea keskkonnaseisund ja aidata kaasa 
kliimamuutuste leevendamisele. 

Energiavõsa rajamise korral antakse toetust rajamiskulude osaliseks katmiseks, seejuures peab 
olema tagatud minimaalne istikute arv hektaril ja istikute päritolu peab olema dokumentaalselt 
tõestatav. Ei toetata võõrpuuliikide, jõulupuude ning üle 15-aastase rotatsiooniperioodiga 
liikide kultuuride kasvatamist. 

Toetuse sihtrühmaks on põllumajandustootjad, kes taotlevad toetust vähemalt 0,3 hektarile 
tema omandis olevale PRIA registrisse kantud põllumajandusmaale. Maksimaalne toetusega 
hõlmatud pindala ühe taotleja kohta programmeerimisperioodi jooksul on 50 hektarit, 
kusjuures igal toetuse taotlemise aastal võib taotleja energiavõsa rajamise toetust taotleda kuni 
20 hektari põllumajandusmaa kohta. Vajaduse korral määrab põllumajandusminister toetusega 
hõlmatud pinna piirsuuruse taotleja kohta, mille kohaselt vähendatakse toetusega hõlmatud 
maa pindala kuni 30%, kui toetust taotletakse programmeerimisperioodi jooksul 40 või 
enamale hektarile põllumajandusmaale või kuni 15%, kui toetust taotletakse 
programmeerimisperioodi jooksul 20 või enamale hektarile. 

Natura 2000 hoiu- ja kaitsealad ei ole siinkohal kirjeldatava meetme raames abikõlbulikud. 
Toetust ei anta ka selliste piirkondade ja maa-alade korral, millele energiavõsa rajamine võib 
ohustada looduskeskkonda (nt kaitsealad, pärand-kooslused, piiranguvööndid). 

Toetuse saaja peab järgima määruse nr 1782/2003/EÜ artiklis 5 ja lisas 4 sätestatud häid 
põllumajandus- ja keskkonnatingimusi. Alates ajast, mil Eesti rakendab ühtse otsemakse 
süsteemi, peavad tootjad täitma ka määruse nr 1782/2003/EÜ artiklis 4 ja lisas 3 sätestatud 
kohustuslikke majandamisnõudeid. Kui tootjad ei täida eespool nimetatud nõuetele vastavuse 
nõudeid, vähendatakse selle kalendriaasta jooksul, mil mittevastavus ilmneb, neile antava 
toetuse kogusummat või ei anta seda üldse. 

Rakendatakse pindalapõhist toetusmäära. Ühe hektari energiavõsa rajamise toetusmäär on 
10 000 krooni hektari kohta. See hõlmab endas maapinna ettevalmistamise ja istikute ostmise 
ning istutamise kulusid.  

Toetuse sihtalaks on kogu Eesti ja meedet rakendatakse hiljemalt alates 2009. aastast. 

MAK-i projektis on kavandatud käesoleva meetme raames toetada energiavõsa rajamist 
umbes 3700 ha ulatuses ja taotlejate arvu kogu programmeerimisperioodi jooksul on hinnatud 
200-le. Energiavõsa rajamise (meede 2.8) ja kaitseribade metsastamise (meede 2.7) 
toetamiseks kokku on projektis kavandatud 68,3 mln krooni. 

Teised toetused MAK-is 
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Lisaks eelnevalt detailselt käsitletud kahele meetmele saab olema võimalik taastuvressursside 
kasutamisele toetust taotleda ka selle valdkonnaga kaudsemalt seotud meetmete raames. 

Meetme 1.2 "Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele 
lisandväärtuse andmine" üheks toetatavaks tegevusvaldkonnaks on investeeringud 
töötlemisviisidesse ja tehnoloogiatesse, mis parendavad metsandussaadusi töötleva 
mikroettevõtte üldist tulemuslikkust. Toetatakse mikroettevõtte poolt tehtavaid 
investeeringuid materiaalsetesse varadesse uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate 
soetamiseks, mis tagavad metsandussaaduste ulatuslikuma pakkumise ja kasutamise, 
kvaliteetsete ning suurema lisandväärtusega innovaatiliste metsandustoodete ja -saaduste 
tootmise, s.h näiteks bioenergia tooted.  

Meetme 1.3 “Põllumajandustoodetele ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine” 
raames on toetatavad investeeringud tehnoloogiate soetamiseks ning rakendamiseks, mille 
eesmärk on biokütuste tootmine põllumajandussaadustest ning põllumajandus- ja 
metsandussektori ning põllumajandus- ja metsandussaadusi töötleva tööstuse 
tootmisjäätmetest.  

Meetme 1.4 “Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, 
töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine” raames saab olema võimalik taotleda toetust 
bioenergiakultuuride ja biokütuste alastele rakendusuuringutele ning vastavale 
tootearendusele. 

1.4.2.2. Teisi allikaid toetuse saamiseks 

Energiamajandusega seonduvaid toetusi on võimalik taotleda ka teistest allikatest, nt Riikliku 
arengukava (RAK) 2007-2013 raames. Rahandusministeeriumi koordineerimisel on 
koostamisel EL struktuurivahendite kasutamise valdkondlikud rakenduskavad. Vastav otsus 
(korraldus nr 216) tehti Vabariigi Valitsuse poolt 31. märtsil 2006. a. Algselt kavandatud nelja 
rakenduskava asemel on praegu koostamisel kolm28, vastav muudatus tehti 25. oktoobril 
2006. aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 589.  

Taastuvressursside energeetilise kasutamise jaoks on võimalik toetusi taotleda energeetika 
arendamise prioriteetse suuna alt. Energeetikaga, s.h taastuvressursside kasutamisega, seotud 
meetmed kuuluvad pärast muudatuste tegemist kolmanda prioriteetse suunana elukeskkonna 
arendamise rakenduskava raamidesse, mille koostamist juhib Keskkonnaministeerium. Kuna 
pärast rakenduskavade struktuuris muutuste tegemist ei ole eelnõude uusi seise avalikustatud, 
siis siinkohal kasutatakse Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri 
arendamise rakenduskava eelnõu29, milles selgitatakse energeetika arendamise prioriteetses 
suunas30 toetatavaid tegevussuundi järgmiselt: 

Taastuvate energiaallikate suuremaks kasutamiseks energiatootmisel tuleb tagada neile 
konkurentsivõime võrreldes konventsionaalsete energiatootmisviisidega. Soojuse tootmisel on reeglina 
puidul põhinev biomass konkurentsivõimeline, kui elektritootmisel ei suuda taastuvad allikad 
lähiperspektiivis ilma toetusteta tegutseda. Selleks tuleb sihtide saavutamiseks lisaks riiklikele 
toetusskeemidele pakkuda arendajatele investeeringuabi nii tootmisseadmete kui ka nende elektrivõrku 
ühendamiseks vajaliku infrastruktuuri soetamiseks.  

Biomassi, peamiselt raiejäätmete parema ärakasutamise soodustamiseks energiatootmisel toetatakse 
nende kogumiseks ja metsast väljaveo tagamiseks rakendatavaid tegevusi. 

                                                 
28 Eesti rakenduskavasid EL struktuurivahendite kasutamiseks aastatel 2007-2013 käsitletakse käesolevas 
aruandes seisuga 15. november 2006. a. 
29 siin refereeritud eelnõu seisuga 7. juuli 2006. a, kuna uuemat versiooni pole seni (15.11.2006) avalikustatud 
30 siis 5. prioriteetne suund Ettevõtluse, infoühiskonna, transpordi ja energeetika infrastruktuuri arendamise 
rakenduskava eelnõus, käesoleval ajal 3. prioriteetne suund Elukeskkonna arendamise rakenduskavas.  
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Lisaks tuleb pöörata tähelepanu väikeenergeetikale, hajutatud energiatootmisele ja kohalikele 
vajadustele, s. t toetada uutel innovatiivsetel lahendustel põhinevaid demonstratsioontootmisseadmeid, 
samuti lokaalseid lahendusi pakkuvaid tehnoloogiaid. 

Saavutamaks keskkonnasäästu läbi väiksema fossiilkütuste tarbimise transpordis tuleb sektoris 
ergutada alternatiivsete energiaallikate kasutamist. Selleks tuleb peaasjalikult tõhustada tarbijate 
teavitamist ja anda vedelatele biokütustele konkurentsieelis võrreldes konventsionaalsete 
transpordikütustega.  

Täpsemat informatsiooni kavandatava toetuse suuruse, taotlemistingimuste jms ei ole 
käesolevaks ajaks avalikustatud. Üldsummana vastava suuna toetamiseks oli algselt 
kavandatud 392 mln krooni, pärast eelpoolviidatud struktuurimuudatusi aga 672 mln krooni. 

1.5. Peatüki kokkuvõte 

1.5.1. Probleemid 

Euroopa Liit on viimastel aastatel hakanud rohkem tähelepanu pöörama energiapoliitikale, 
sealhulgas ka taastuvate energiaressursside kasutamisele. Seejuures ei ole selles valdkonnas 
pandud liikmesriikidele otseseid kohustusi, erandiks on ainult indikatiivsed ülesanded 
taastuvelektri tootmise ja vedelate transpordikütuste kasutamise osas. Muus on juhindutud 
subsidiaarsuse põhimõtetest jättes oluliste otsuste tegemise liikmesriikidele, seda nii 
kohustuste kui võimalike toetuste osas. Eestis on energiapoliitilistes dokumentides küll 
rõhutatud taastuvressursside ulatuslikuma kasutamise vajadust, kuid seni on kahjuks astutud 
vähe samme selle suuna tegelikult tuntavaks toetamiseks. Viimase aja heaks näiteks on 
Riigikogu poolt vastuvõetud parandused Elektrituruseaduses (15.02.2007), millega taastuvate 
energiaallikate baasil toodetavale elektrile kehtestati uus ostukohustuse määr 115 senti/kWh. 

1.5.2. Ettepanekud 

Initsiatiivi taastuvenergia kasutamise soodustamiseks Eestis võiks üles näidata ka 
maakondade ja omavalitsuste tasandil, seda nii kohaliku eeskujuga kui ka aktiivse 
mõjutustööga nii poliitiliste erakondade kui ka otse Riigikogu liikmete kaudu. Kaaluda võiks 
ettepaneku esitamist biokütuste (eeldatavasti tahkete biokütuste) kasutamise toetusmeetmete 
rakendamiseks ka soojuse (nt kaugküttesoojuse) tootmisel. 

Praegusel ajal kavandatavate toetuste osas tuleb märkida, et erinevatest allikatest toetus(t)e 
taotlemisel on otstarbekas lähtuda küll nende omavahelisest täiendavusest, kuid seejuures 
tuleb vältida meetmete omavahelist kattuvust. 

Toetuse taotlemisel on otstarbekas arvestada ettevalmistamisel oleva strateegilise 
dokumendiga Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007–
2013, mille koostamist koordineerib Põllumajandusministeerium, kes peab arengukava eelnõu 
esitama Vabariigi Valitsusele 2006. aasta detsembris (Biomassi ja bioenergia kasutamise 
edendamise arengukava aastateks 2007-2013 , Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud 
25.01.2007). 

Rohkem tuleks kasutada mitmesuguste EL poolt rahastatavate ühisprojektide võimalusi, seda 
tihedas koostöös nii EL liikmesriikide kui eriti Läänemere äärsete riikidega, seda nii 
omavalitsuste, valitsuste kui ka valitsusväliste organisatsioonide tasandil. 

1.5.3. Järeldused 

Taastuvate energiaressursside ulatuslikum kasutamine säästab keskkonda ja soodustab 
regionaalset arengut, seetõttu oleks vajalik nii maakonna kui võimalusel ka omavalitsuste 
tasandil jälgida Eesti ja EL vastavaid suundumusi ja õigusakte ning toetuse saamise 
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võimalusi, kuid seejuures tuleks kindlasti arvestada regionaalseid tingimusi, et leida 
kohalikku arengut enimtoetavad arenguvariandid. 

1.5.4. Kasutatud allikad 

Euroopa Liidu õigusaktid 

1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ, 27. september 2001, 
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta 
elektrienergia siseturul. 

2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/30/EÜ, 8. mai 2003, millega 
edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris. 

3. Nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, 27. oktoober 2003, millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik.  

4. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, 29. september 2003, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja 
teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks. 

Euroopa Liidu muud dokumendid 

1. White Paper – An energy policy for the European Union. COM/95/0682 final. 
2. Communication from the Commission – Energy for the future: Renewable sources of 

energy – Green Paper for a Community strategy. COM/96/0576 final. 
3. Communication from the Commission – Energy for the future: renewable sources of 

energy – White Paper for a Community strategy and action plan. COM/97/0599 final. 
4. Komisjoni teatis "Tuleviku energia: taastuvad energiaallikad – ühenduse strateegiat ja 

tegevuskava käsitlev valge raamat" (COM(97)599, 26. 11.1997) 
5. Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply. 

COM/2000/0769 final. 
6. Komisjoni teatis – Biomassi tegevuskava. KOM(2005) 628 lõplik. Brüssel 

07.12.2005. 
7. Komisjoni teatis – ELi biokütuste strateegia. KOM(2006) 34 lõplik Brüssel 8.2.2006. 
8. Ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta (2001/C 37/03). 
9. Community guidelines for State aid in the agriculture sector (2000/C 28/02). 

Eesti seadused ja muud õigusaktid31 

1. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus.  
2. Elektrituruseadus.  
3. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.  
4. Keskkonnatasude seadus.  
5. Käibemaksuseadus.  
6. Taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja 

kord elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast. 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. veebruari 2004. a määrus nr 33. RT L 
2004, 23, 347. 

7. Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse 
saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord. Põllumajandusministeerium. 

                                                 
31 õigusaktid on leitavad elektrooniliselt internetis aadressil https://www.riigiteataja.ee. Trükitud ja 
elektroonilises Riigi Teatajas avaldatud tekstidel on võrdne õiguslik jõud. 
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2. ÜLEVAADE TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE 
KASUTAMISEST EUROOPA LIIDUS JA EESTIS 

 

2.1. Taastuvate energiaallikate kasutamine Euroopa Liidus 

Taastuvate energiaallikate kasutamise ulatus erineb liikmesriigiti oluliselt, sõltudes 
looduslikest tingimustest ja riiklikust energiapoliitikast.  

Vastavalt ametlikule statistikale32 kasutati 2003. aastal 25-liikmelises Euroopa Liidus (EL25) 
103,4 miljoni tonni naftaekvivalendi (Mtoe)33 ulatuses (umbes 1200 TWh) taastuvat energiat, 
samas kui primaarenergia tarbimise maht kokku on ligikaudu 1723 Mtoe. Seega on taastuvate 
energiaallikate osakaal 6%. Primaarsete energiaallikate kasutamise struktuur EL25-s on 
esitatud joonisel (vt Joonis 2.1). 
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Geotermaal
0.3%

Tuumaenergia
14.6%

Maagaas
23.7%

Vedelkütus
37.5%
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4.0%
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18.2%

Taastuvallikad
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Joonis 2.1. EL25 riikides kasutatud primaarenergia struktuur 2003. aastal 

Valdava osa (66,5%) kasutatud taastuvallikatest moodustab biomass, järgneb hüdroenergia 
(24,1%). Oluliselt väiksema osatähtsusega on geotermiline (5,1%) ja tuuleenergia (3,7%). 
Päikeseenergia osatähtsus taastuvallikate hulgas on 0,6%.  

EL25 riikides on taastuvenergia ressursside panus summaarsesse primaarenergia tarbimisse 
tõusnud 4,4%-lt 1990. aastal 6,0%-ni 2003, seega on keskmine osatähtsuse kasv sellel 
perioodil olnud 3,3%. Viimastel aastatel on kasv küll natuke kiirenenud (1999 – 2003 3,6% 
aastas), kuid siiski pole see piisav saavutamaks 2010. aastaks püstitatud eesmärki – 12% kogu 
energiast taastuvallikatest. 

Taastuvenergia osatähtsus kogu primaarenergia kasutuses on riigiti väga erinev (vt Joonis 
2.2), jäädes vahemikku 0% kuni kolmandikuni. Eurostati andmetel ei ole Maltal taastuvaid 
energiaressursse üldse statistiliselt märkimist väärivas koguses kasutusel, lisaks jääb veel 
viies riigis taastuvallikate osa väiksemaks kahest protsendist. Neljas riigis aga ületab see 
osatähtsus viiendikku, olles suurim Lätis, kus 33,4% riigis kasutatud primaarenergiast on 
taastuva päritoluga.  

                                                 
32 Käesoleva aruande koostamisel on kasutatud põhiliselt EUROSTATi väljaannet Energy & Transport 2005, 
mõnel juhul ka Energy: Yearly statistics. Data 2004.  
33 Naftaekvivalent (oe) on statistikas kasutatav energiaühik: 1 t oe = 41.9 GJ = 11.63 MWh, seega 1 tonn 
naftaekvivalentkütust on võrdne ligikaudu vedelkütuse tonniga. 
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Joonis 2.2. Taastuvenergia osatähtsus EL25 riikide primaarenergia tarbimises 2003 

2.1.1. Biokütused 

Biomass koos jäätmetega moodustab umbes kaks kolmandikku (2003. a vt Joonis 2.1) kõigist 
kasutatavatest taastuvatest energiaallikatest. Ka taastuvallikate kasutamise absoluutne kasv on 
viimastel aastatel toimunud põhiliselt biomassi tarbimise laienemise arvel: ajavahemikus 
1990 – 2003 kasvas tarbimine 66,7%.  

Statistilises arvestuses loetakse biomassi kasutamise hulka laia spektrit: puidu, puidujäätmete 
ja muu bioloogilise päritoluga materjali põletamine, tööstus- ja olmejäätmete põletamine, 
biogaasi ja vedelate biokütuste kasutamine. Seejuures võib kasutusalaks olla lisaks 
põletamisele soojuse ja elektri tootmiseks ka transport. 2003. aastal EL25 riikides kasutatud 
biokütuste struktuur on esitatud joonisel (vt Joonis 2.3). 
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Joonis 2.3. 2003. aastal EL25 riikides kasutatud biokütuste struktuur 

Biomassi nähakse ka edaspidi kui taastuvenergia kasutamise kasvu tähtsaimat komponenti, 
seda just absoluutse mahu kasvu osas. Samal ajal rõhutatakse, et kasvav kasutamine peab 



 

6.06.2007 37(37) Leping 636L-5-06-VV.doc 

olema tasakaalustatud keskkonnahoiu aspektidega – bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja 
pinnase ning vee kaitsega. 

Analüüsides biomassi kasutamist riigiti, nähtub et koguseliselt kõige rohkem kasutatakse 
biomassi Prantsusmaal (12,0 Mtoe aastas), Rootsis (8,7 Mtoe) ja Saksamaal (7,9 Mtoe). 
Biomassi osatähtsuse poolest on esikolmikus samad riigid, kes on liidrid ka kõigi 
taastuvallikate kasutamise osas kokku (vt Joonis 2.2): Läti, Soome ja Rootsi. Läti on 2003. a 
andmete põhjal juhtimas EL25 „edetabelit” mitte ainult taastuvate summaarse osatähtsuse 
vaid ka biomassi osatähtsuse osas – 28,8% Lätis kasutatud primaarenergiast oli bioloogilist 
päritolu. Sellele lisandus hüdro- (4,5%) ja tuuleenergia (0,1%). Biomassi osatähtsuselt 
järgmised olid Soome (19,0%) ja Rootsi (17,2%). Analüüsid on näidanud, et sellise olukorra 
põhjused on erinevad – Lätis on valdavaks mõjuriks suhteliselt odava puidu ja puidujäätmete 
hea kättesaadavus, Soomes ja Rootsis aga taastuvenergia kasutamist soodustav poliitika. Eriti 
Rootsis on juba 1990ndate algusest fossiilkütuste kõrge maksustamisega suunatud tarbijaid 
taastuvallikate kasutamise poole. 

Kiirelt on arenemas vedelate biokütuste (biodiisli ja bioetanooli) tootmine – EL25 riikides 
toodeti 2005. aastal 3,9 mln t vedelaid biokütuseid, mis tähendas tõusu 65,8% võrra eelmise 
aastaga võrreldes. Eelistatuim oli biodiisel, mida toodeti 3,2 mln t (81,5% kõigist vedelatest 
biokütustest). Bioetanooli toodang oli 2005. aastal 721 tuhat tonni. 

Biodiislit tootvate riikide esikolmiku moodustavad Saksamaa (1,7 mln t), Prantsusmaa (492 
tuh t) ja Itaalia (396 tuh t). Toodangu mahu põhjal jõudsid esimese viie riigi hulka ka kaks uut 
liikmesriiki – Tšehhi (133 tuh t) ja Poola (100 tuh t). Tootmisvõimsuste kasv on kiire – 2005. 
a oli see 4,23 mln t, 1. juulil 2006. a juba ligikaudu 6 mln t aastas. 

Bioetanooli tootvaid riike on vähem. Toodangu mahu alusel on suurimad tootjad (2005. a) 
Hispaania (240 tuh t), Rootsi (130 tuh t) ja Saksamaa (120 tuh t). Need on ka seni ainukesed 
riigid, kus bioetanooli tootmine ületas 100 tonni aastas. 

Vaatamata kiirele toodangumahu kasvule moodustas vedelate biokütuste osakaal EL25 
tarbimises 2004. aastal arvestuslikult ligikaudu 1 %, seega 2005. aastaks seatud eesmärk (2%) 
jäi saavutamata. Tuleb ka märkida, et seni puudub üksmeel selles osas, kas vedelate 
biokütuste tarbimise summaarne kasutegur on kõikidel juhtudel positiivne või vähemalt 
keskkonna seisukohalt kasulik, s.t kui võrrelda väetistele, põllumajandusmasinatele, 
töötlemisprotsessidele jms kulutatud energiat biokütustena toodetud (muundatud) energiaga. 
Euroopa Komisjoni tellimusel läbiviidud uurimused on näidanud siiski positiivset 
koondbilanssi, kuid seejuures rõhutatakse, et summaarne netotulemus sõltub siiski 
konkreetsest põllukultuurist.  

Saavutamaks seatud üldist taastuvallikate kasutamise eesmärki (12% osatähtsus 2010. aastal) 
loodetakse ELs suurimat absoluutset panust just biokütustelt, seda nii biomassi kasutamise 
kasvuna soojuse ja elektri tootmisel kui ka vedelate biokütuste kasutamisel mootorikütusena.  

2.1.2. Hüdroenergia 

Hüdroenergia moodustas 2003. aastal 1,4% EL25 riikides kasutatud primaarenergiast, olles 
seejuures energiakoguselt teine (24,1%) taastuv energiaallikas. Hüdroenergia kasutamine on 
perioodil 1990 – 2003 küll natuke kasvanud (6,7%), kuid tema osatähtsus taastuvenergia 
hulgas on viimastel pigem langenud, seda nii vähestest sademetest tuleneva absoluutkoguse 
vähenemise kui ka teiste taastuvallikate (eriti biomassi ja tuule) osatähtsuse tõusu tõttu. 
Hüdroenergiast toodeti 2004. a 337,2 GWh elektrienergiat, mis moodustas 10,6% EL25 
riikide summaarsest elektritoodangust.  
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EL25 riikidest toodeti kõige rohkem elektrienergiat vee jõul Prantsusmaal, Rootsis, 
Hispaanias ja Austrias. Osatähtsuse poolest olid esirinnas Austria (9,5% kogu 
primaarenergiast, 47% taastuvatest), Rootsi (vastavalt 9% ja 34%) ja Portugal (5% ja 31%). 
Ka Läti näitajad olid suhteliselt kõrged (4,5% ja 13,3%). 

Väikehüdroenergia sobib ideaalselt eraldiseisvate objektide puhul, kuid võib elektrivõrguga 
ühendamise korral anda oma panuse ka riiklikku elektrienergiatootmisse. Võimaldamaks 
sõltumatutel tootjatel turul tõhusalt tegutseda, on esmajoones vajalik tagada neile juurdepääs 
elektrivõrgule. Siinjuures tuleb rõhutada, et keskkonnahoiu aspektist on ainult 
väikesemastaabiline hüdroenergia kasutamine soodustatav. Samas moodustavad EL25 riikides 
töötavate hüdrojaamade võimsusest (107.5 GW) ainult 10.4% (11,1 GW) kuni 10 MW 
hüdrojaamad. 2003. aastaks seatud eesmärki väikejaamade tootmisvõimsuse osas (12.5 GW) 
ei saavutatud. Aastaks 2010 püstitatud eesmärkide kohaselt peaks Euroopa väikehüdroenergia 
tootmine saavutama ligikaudse taseme 12 GW. Suurte hüdrojaamade ehitamist kavandab 
lähiajal ainult Sloveenia, kuid väikeste jaamade rajamine on keskkonnakaitsest lähtuvalt 
raskendatud.  

2.1.3. Tuuleenergia 

Tuuleenergia kasutamise kasv on olnud rekordiliselt kiire – perioodil 1990 kuni 2003 kasvas 
EL25 riikides tuule jõul elektrienergia tootmine peaaegu 57 korda! Eriti kõrge oli kasvutempo 
alates 1996. aastast – üle 35% aastas ja Euroopa on saavutanud tuuleenergia tootmisel 
juhtpositsiooni maailmas. 2005. a lõpul oli tuuleenergia tootmisvõimsus maailmas 57,8 GW, 
sellest Euroopas 40,8 GW. Põhilise panuse sellisesse kasvu on andnud arengud Taanis, 
Saksamaal ja Hispaanias. 2003. a seisuga moodustas tuuleelekter Taanis juba 2,3% kogu 
primaarenergia tarbimisest, Hispaanias ja Saksamaal olid vastavad näitajad 0,6% ja 0,5%.  

2004. aastal moodustas EL25 summaarsest elektritoodangust tuuleelekter küll ainult 1,8% 
(58,5 TWh), kuid näiteks Taanis ulatus vastav suhe juba 16,3%-ni, olles kõrge ka Hispaanias 
(5,6%) ja Saksamaal (4,2%). Seejuures toodeti Saksamaal tuule jõul 25,3 TWh 
elektrienergiat. Sellise arengu põhiliseks mõjutajaks on olnud nende riikide toetuspoliitika, 
mille väljenduseks oli taastuvelektri ostukohustus koos soodustariifidega.  

Kuna tuuleelektri tootmine on praegu kõige kiiremini arenev ja kasvav elektritootmise 
tehnoloogia, siis teatud soodsate tingimustega paikades võib kõnealune tootmisviis osutuda 
kulutasuvaks ka ilma kehtestatud toetusteta. Kokkuvõttes nähakse ka edasist arengut küllaltki 
kiirena – Euroopa Komisjoni uusimate prognooside kohaselt võivad tuuleenergia 
tootmisvõimsused Euroopas aastaks 2010 saavutada ligikaudse mahu 70 GW. Euroopa 
Tuuleenergia Assotsiatsioon on püstitanud kaugemale ulatuva sihi, mille kohaselt peaks 
aastaks 2020 saavutatav maht olema 180 GW, sellest 70 GW avamererajatiste baasil.  

2.1.4. Teised taastuvenergia allikad 

Maa soojuse (geotermilise energia) kasutamine soojuse ja elektri tootmiseks on EL25 
riikides perioodil 1990 – 2003 kasvanud ligikaudu 70%. Maa soojuse kasutamine sõltub 
soojuse kvaliteedist (temperatuurist ja tihedusest) ja on seetõttu otstarbekas ainult teatud 
tingimustel. Siiski moodustas geotermiline energia 2003. aastal 5,1% EL25 poolt kasutatud 
taastuvenergiast ja 0,3% kogu primaarenergiast. Seejuures oli Itaalia osa selles 91%. Üksnes 
viiel Euroopa riigil on vajalikud looduslikud ressursid, et toota otstarbeka tõhususega elektrit 
geotermilisest energiast. 2003. aasta lõpu seisuga oli Euroopa Liidus geotermilise energia 
tootmisvõimsus elektritootmiseks 820 MWe. Ka sellest enam kui 96 % (790 MWe) asub 
Itaalias. Madala temperatuuriga maasoojuse baasil energia tootmise võimsus oli Euroopa 
Liidus kokku arvestuslikult 1130 MWth. Geotermaalenergia kasutamise panus EL 
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taastuvenergia kavadesse jääb suhteliselt tagasihoidlikuks. Laiemat kasutamist kavandatakse 
ainult maapinna lähedale paigaldatavatel soojuspumpadel, mida peetakse samuti geotermilise 
energia valdkonda kuuluvaks. Seda suhteliselt suurt potentsiaali saaks kasutada 
madalatemperatuurilisel otstarbel, põhiliselt hoonete kütmiseks.  

Päikeseenergia kasutamine on EL25 riikides perioodil 1990 kuni 2003 kasvanud neli korda, 
jäädes nii absoluutkogustes kui osatähtsuselt siiski väikeseks – kogu taastuvenergiast 0,04%. 
Enamikus päikeseenergiat rakendavates riikides kasutatakse seda allikat soojuse saamiseks. 
Arvestuslik tehniliseks kogupotentsiaaliks hinnatakse umbes 1,4 miljardit kollektoripinna 
ruutmeetrit ja seega võiks toodetava päikeseenergia kogus olla ligikaudu 700 TWh aastas. 
Alates 2000. aastast on igal aastal paigaldatud üle 1 miljoni ruutmeetrit uusi kollektoreid. 
Päikeseenergia kasutamine on ELis seni väga ebaühtlaselt levinud, seda mitte ainult 
klimaatilistest oludest tulenevalt. Edusammud on olnud suurimad Austrias ja Saksamaal, kus 
seda soodustas valitsuse poliitika.; samas ei ole mõnedes Vahemere maades toimunud 
peaaegu mingit arengut, kuigi sealsetel riikidel oleks selles valdkonnas klimaatilisi eeliseid, 
samas on teistes antud piirkonna riikides (näiteks Kreekas) päikeseenergia kasutamine 
laialdaselt levinud. Lisaks soojuslikule kasutamisele areneb ka elektri tootmise tehnoloogia. 
2003. aastal võeti ELis kasutusele täiendavaid fotogalvaanikaseadmeid (PV) koguvõimsusega 
180 MWp, mille tulemusena moodustas Euroopa tootmisvõimsus selles valdkonnas kokku 
ligikaudu 570 MWp. Seejuures on 86 % Euroopas paigaldatud tootmisvõimsusest ühendatud 
elektrivõrku. Seniseid eesmärke päikeseenergiast elektri tootmisel pole suudetud saavutada. 
Siiski loodetakse keskpikas ja kaugemas perspektiivis kasutamise laienemist, tulenevalt 
tehnoloogia kiirest arengust. Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks saavutada 2010. aasta 
lõpuks tootmisvõimsus 3000 MWp ja leitakse, et see on saavutatav, kuid edu sõltub eelkõige 
kõikide liikmesriikide poliitilisest tahtest. 

2.1.5. Taastuvallikatest elektri tootmine 

Perioodil 1990 – 2003 kasvas taastuvallikatest elektri tootmine EL25 riikides keskmiselt 2,4% 
aastas. 2003. aastal toodeti 398,7 TWh elektrienergiat taastuvallikatest, kogutoodangust 
moodustas see 12,8%. Võrreldes 1990. aastaga (12.2%) on see osatähtsus väga vähe tõusnud, 
seda vaatamata toodangu mahu absoluutsele kasvule samal perioodil 35,9% võrra. Seega on 
taastuvelektri tootmise kasv olnud ainult natuke kiirem kui elektritarbimise üldine kasv. 
Kiireim kasvutempo oli küll fotogalvaanikal (PV-elekter) – 41% aastas, kuid väikese 
absoluutkoguse tõttu on see tootmisviis ebaoluline. Olulist kasvu näitas tuuleenergia 
kasutamine – keskmiselt 36,5% aastas, biomassi kasutamise kasvukiirus oli 9,8% aastas. 

2003. aastal andis põhilise panuse taastuvallikate hulgas hüdroenergia, millest toodeti 
290 TWh (9,3% kogu elektrist, 72,8% taastuvelektrist), tuule jõul toodetud elekter (44 TWh) 
moodustas vastavalt 1,4 % ja 11,1% (vt Joonis 2.4). Seejuures tuleb märkida, et vee jõul 
toodetud elektrist moodustab ligi 90% suurtes (üle 10 MW võimsusega) jaamades toodetu. 
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Joonis 2.4. Elektrienergia tootmise taastuvad allikad EL25 riikides 2003. aastal 

Taastuvressursside kasutamine on riigiti väga erinev. Erinevuste põhjuseks on ühelt poolt 
vastavate ressursside kättesaadavus, kuid teisalt on oluliseks mõjuriks ka vastava riigi 
poliitika selles valdkonnas. Ülevaate olukorrast taastuvelektri tootmise osatähtsusest EL25 
riikides annab Joonis 2.5. Austrias on osatähtsus kõige kõrgem, kuid põhilise osa annavad 
suured hüdrojaamad. Kui suuri hüdrojaamu mitte arvestada, siis on esirinnas Soome ja Taani. 
Soomes on põhilisteks allikateks biomass ja vesi, Taanis tuul, millele lisanduvad biomass ja 
jäätmed. 
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Joonis 2.5. Taastuvallikatest toodetud elektri osatähtsus – eesmärk 2010. aastaks ja 
2003. a tegelik 

Absoluutkoguse alusel on suurimaks taastuvelektri tootjaks Prantsusmaa, Hispaania ja Rootsi, 
ilma suurhüdrojaamu arvestamata aga Saksamaa. Uutest liikmesriikidest on suurim 
taastuvelektri osatähtsus Lätil ja Sloveenial, kus valdav osa on suurtel hüdrojaamadel. Samas 
on Sloveenia esirinnas ka suuri hüdrojaamu arvestamata. 
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Direktiiviga 2001/77/EÜ (vt käesoleva aruande jaotis 1.2.1) liikmesriikidele pandud 
indikatiivsed kohustused aastaks 2010 taastuvelektri osatähtsuse kasvatamisel on esitatud 
samuti joonisel (Joonis 2.5). 

2.1.6. Puitkütuse kasutamine energia tootmisel 

Õli kõrge hind ja tema krooniline tendents jätkata tõusujoones tõstab aina enam huvi 
puiduenergia vastu. 

Primaarenergiana käsitletava puidust saadud energia (puitjäätmed, mustleelis ja agraarpuit e 
kiirelt kasvavad puittaimed) osakaal on ELis selgelt tõusnud olles 2004 aastal 3 miljonit toe 
(tonni õli ekvivalenti) suurem kui aastal 2003. 

Kogu EL-is kasutatavast energiast oli puidu osakaaluks 3,2 % aastal 2004. 

Puidust ja puitjäätmetest toodetava elektri osakaal tõuseb järsult (34,6 TWh 2004. aastal see 
oli 23,5 % rohkem kui 2003. aastal) tänu eelkõige CHP jaamadele mõnedes EL riikides. 

Arusaadavalt on puidu kasutus suurem riikides, kus on suured metsaressursid ja vastavad 
tööstused. 

Tabel 2.1. Puidust primaarenergia tootmine ELi riikides (Mtoe) 

Riik 2003 2004 Muutus, % 

Prantsusmaa 9,002 9,180 2,0 

Rootsi 7,927 8,260 4,2 

Soome 6,903 7,232 4,8 

Saksamaa 5,191 6,263 20,7 

Hispaania 4,062 4,107 1,1 

Poola 3,921 3,927 0,2 

Austria 3,222 3,499 8,6 

Portugal 2,652 2,666 0,5 

Läti 1,240 1,300 4,8 

Suurbritannia 1,084 1,231 13,6 

Taani 1,071 1,113 3,9 

Itaalia 1,015 1,083 6,7 

Tšehhi Vabariik 0,895 1,007 12,5 

Kreeka 0,909 0,927 1,9 

Ungari 0,777 0,805 3,6 

Madalmaad 0,561 0,720 28,2 

Leedu 0,672 0,697 3,7 

Sloveenia 0,422 0,422 0,0 

Belgia 0,346 0,382 10,4 

Slovakkia 0,300 0,303 1,1 

Eesti 0,150 0,150 0,0 

Iirimaa 0,145 0,144 -0,6 

Luksemburg 0,015 0,015 0,0 
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Riik 2003 2004 Muutus, % 

Küpros 0,006 0,006 0,0 

Malta 0,000 0,000 - 

Kokku EL25 52,488 55,439 5,6 

Allikas: Eurobserv’ER 2005 

Et saavutada tinglik eesmärk aastaks 2010 toota 100 Mtoe puidust energiat on vaja rohkem 
pingutusi selles vallas. Seatud eesmärk programmis Jätkusuutlik Euroopa Energeetika näeb 
ette 450 CHP seadme ja 13 000 uue puidupõletusseadme paigalduse aastaks 2008. Selle 
eesmärgi täitmist on väga keeruline jälgida, kuna puudub seadmete paigaldamise jälgimise 
süsteem, samuti on seatud eesmärk väga kõrge. 

Näiteks on CHP seadmete arv 450 tk kümme korda kõrgem Soomes paigaldatud seadmete 
arvust, kes on selliste seadmete paigaldamise osas kindel liider. 

Biomassi tegevuskava peaks samuti andma soovitusi puidust saadava energia sektori 
arenguks. 

 

Joonis 2.6. Puitpõhise energia tootmise prognoosid ELis (Mtoe) 

Allikas: Eurobserv’ER 2005. White Paper (EL dokument), current trend – käesolev suundumus 
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Joonis 2.7. Puitkütuste kasutamine primaarenergiana 2004. aastal, kWh elaniku kohta 

Allikas: Eurobserv’ER 2005 

2.1.7. Vedelad biokütused 

Aastal 2004. toodeti EL-is 2 447 138 tonni biokütuseid ehk tootmise hulk suurenes 26,6% 
eelmise aastaga võrreldes. 

Biodiisel 

2004. aastal oli EL-is 11 riiki, kus toodeti biodiislit ligemale 2 miljoni tonnise 
aastatoodanguga. Liider tootmise osas on Saksamaa, millele aitab kaasa väga eesrindlik 
seadusandlus ja täielik maksuvabastus biokütustele. 

Uutest liikmesriikidest on suurim tootja Tšehhi Vabariik. 

Tabel 2.2. Biodiisli tootmine ELis 

Riik 2003 2004 Muutus, % 

Saksamaa 715 000 1 035 000 44,8 

Prantsusmaa 357 000 348 000 2,5 

Itaalia 273 000 320 000 17,2 

Tšehhi Vabariik 74 861 82 698 10,5 

Taani 41 000 70 000 70,7 

Austria 32 000 57 000 78,1 

Slovakkia 0 15 000  

Hispaania 6 000 13 000 116,7 

Suurbritannia 9 000 9 000 0,0 

Leedu 0 5 000  

Rootsi 1 000 1 400 40,0 

Kokku EL25 1 508 861 1 956 098 29,6 

Allikas: EurObserv’ER-UEPA 2005 
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Bioetanool 

Autokütuseks toodetud bioetanooli kogus oli 2004. aastal 491 040 tonni. Hispaania on selles 
osas esirinnas 194 000 tonniga, mille põhjuseks võib olla etanooli maksudest vabastus. Uutest 
liikmesriikidest võib tooni anda Poola peale vastava seaduse jõustumist. 

Tabel 2.3. Bioetanooli tootmine ELis (tonnid) 

2003 2004 
Riik 

Etanool ETBE Etanool ETBE 

Hispaania 160 000 340 800 194 000 413 200 

Prantsusmaa 82 000 164 250 102 000 170 600 

Rootsi 52 000 0 52 000 0 

Poola 60 430 67 000 35 840 andmed puuduvad 

Saksamaa   20 000 42 500 

Euroopa Komisjon 70 320  87 200 andmed puuduvad 

Kokku EL25 424 750 572 050 491 040 626 300 

Allikas: EurObserv’ER-UEPA 2005 

Tuleviku suundumised on mõjutatud liikmesriikide fossiilkütuste alase maksustamise 
otsustest. Jätkusuutliku Euroopa Energeetika programm näeb ette aastaks 2008 suurendada 
etanooli tootmist 5 ja biodiisli tootmist 3 korra võrra. Euroopa Komisjoni eesmärk on et 
5,75% transpordis kasutatavast kütusest 2010 aastal on biokütused. 

Euroopa Komisjoni JRC ennustab 2010 aastal biokütuste tarbimiseks 18,2 Mtoe. Valges 
Raamatus toodud eesmärk on 18 Mtoe 2010 aastaks. Milline neist on reaalsusele kõige 
lähemal, seda näitab aeg. 

 

 

Joonis 2.8. Biokütuste tootmise eesmärgid ELis (mln tonni) 

Allikas: EurObserv’ER-UEPA 2005. White Paper (EL dokument), current trend – käesolev suundumus 
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2.1.8. Biogaas 

Viimastel aastatel on biogaasist energia tootmine võtnud sisse koha mitme EL riigi 
majanduses, kahekümnes neist on arendatud seda sektorit saades tulemuseks 4,117 Mtoe 
2004. aasta lõpuks. Juhtival kohal on siin Inglismaa 1,473 Mtoe-ga. 

Suurim osa biogaasist saadavast energiast on muundatud elektriks (4 TWh ehk 349,5 ktoe). 
Keskmiselt kolme biogaasist toodetud soojusühiku kohta on toodetud üks ühikelektrit. Uutest 
liikmesriikidest väärib märkimist Tšehhi Vabariik. 

Valge Raamatu eesmärk on 2010. aastaks 15 Mtoe-d saada biogaasist. Praegune tase 8,6 
Mtoe-d on sellest väga kaugel. Programm Jätkusuutlik Euroopa Energeetika seab eesmärgiks 
seada üles 6 000 uut biogaasi seadet 2008 aastaks. See eesmärk tundub olema saavutamatu nii 
lühikese ajaga. EL- seadused toetavad orgaaniliste jäätmete töötlemist kohe peale nende 
kogumist. Metaan kääritamine on selleks üks paremaid võimalusi. Samas võivad kogumise 
keskused saada ka energia tootjateks. 

 

Joonis 2.9. Biogaasi tootmise eesmärgid ELis (Mtoe) 

Allikas: Eurobserv’ER 2005. White Paper (EL dokument), current trend – käesolev suundumus 

Tabel 2.4. Biogaasi tootmine ELis, tuhanded toe-d 

Riik 2003 2004 

Suurbritannia 1 253 1 473 

Saksamaa 1 229 1 291 

Prantsusmaa 204 210 

Hispaania 257 275 

Itaalia 201 203 

Rootsi 119 120 

Madalmaad 109 110 

Taani 83 93 

Portugal 76 76 

Tšehhi Vabariik 41 50 



 

6.06.2007 46(46) Leping 636L-5-06-VV.doc 

Riik 2003 2004 

Poola 35 43 

Belgia 42 43 

Austria 38 42 

Kreeka 32 32 

Iirimaa 19 19 

Soome 16 17 

Sloveenia 6 7 

Luksemburg 4 5 

Slovakkia 3 3 

Eesti 3 3 

Ungari 2 2 

Kokku EL25 3 772 4 117 

Allikas: Eurobserv’ER 2005 

 

2.1.9. Tuuleenergia 

Euroopa Liit, mille liikmelisus kasvas 25ni mais 2004, on maailmas liider regioonide hulgas 
tuule energia tootmise alal. Aastal 2004 lisandus 5 856 MW ehk 20,3% senisele installeeritud 
võimsusele. Kokku oli EL-is nimetatud aasta lõpuks paigaldatud 34 366 MW võimsusega 
tuulest elektrit tootvaid generaatoreid. 

Generaatorite paigalduse intensiivsus Saksamaal on juba teist aastat, võrreldes 2004. aastaga, 
vähenemas. See on selgitatav uute finants- ja administratiiv-vahendite kasutuselevõtuga, 
millised on vähem atraktiivsed investoritele, kuna vähenesid võrku müügi tasud. 

Tundub, et Hispaania võib hõivata senise Saksamaa liidrikoha, sest uued seaduslikud 
tingimused on loonud selgemad märgid investoritele. Selle tulemusena kasvas installeeritud 
võimsus ühe aastaga 2 060 MW, mis tegi Hispaaniast 2004. aasta maailma kiiremini areneva 
turu tuulelektri agregaatide paigalduse osas. Saksamaa oli seda kohta hoidnud 1993. aastast 
saadik. 

Ära märkides Itaalia roheliste sertifikaatide paindlikku süsteemi tuleb tõdeda, et see on 
avaldanud märgatavat mõju (+358 MW), samuti Holland, kus ülesseatud võimustele alistus 
1 000 MW piir. Uutest liikmesriikidest on suurima võimsuse üles seadnud Poola (68,1 MW 
2004 aasta lõpus). 

Nn Valge Raamatu järgne eesmärk on aastaks 2010 jõuda EL-is installeeritud võimsuseni 
72 060 MW. 

Tabel 2.5. Tuuleenergia ülesseatud võimsused ELis (MW) 

Riik 2003 2004 

Saksamaa 14 609 16 629 

Hispaania 6 203 8 263 

Taani 3 115 3 117 

Itaalia 904 1 262 

Madalmaad 910 1 078 
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Riik 2003 2004 

Suurbritannia 649 889 

Austria 415 606 

Portugal 296 520 

Kreeka 375 465 

Rootsi 399 442 

Prantsusmaa 249 406 

Iirimaa 200 342 

Belgia 67 93 

Soome 52 82 

Poola 61 68 

Luksemburg 22 35 

Läti 23 24 

Tšehhi Vabariik 11 17 

Eesti 3 20 

Slovakkia 3 5 

Ungari 3 3 

Leedu 0 1 

Küpros 0 0 

Sloveenia 0 0 

Maltai 0 0 

Kokku EL25 28 568 34 366 

Allikas:Eurobserv’ER 2005 - Windpower Monthly 2005 

 

 

Joonis 2.10. Tuuleelektrijaamade koguvõimsuse kasvu prognoos ELis 

Allikas:Eurobserv’ER 2005 - Windpower Monthly 2005. White Paper (EL dokument), current trend – käesolev 
suundumus 
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2.1.10. Vee-energia (väike-hüdroenergia) 

Selles sektoris võib kohata eriti laias vahemikus ülesseatud võimsusi, millised katavad näiteks 
vaid mõne kilovatise vajaduse või on võrreldavad mitme tuumareaktori võimsusega. Väikese 
võimsuseliseks peetakse siinjuures alla 10 MW võimsusega seadmeid. Erinevates maades 
defineeritakse väike-hüdrojaamade võimsusklasse erinevalt. 

Hüdroenergia, olles ideaalne katmaks nn isoleeritud alade energiavajadusi on samas ka väga 
hea vahend erinevate tipukoormuste katmiseks. Samas on hüdroenergia, erinevalt teistest 
energia liikidest väga suurel määral sõltuv asukohamaa geograafiast. Seetõttu üle 80% 
ülesseatud võimsustest asuvad Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, Saksamaal ja Rootsis. 

Siinkohal tuleb märkida, et paljud ülesseatud võimsused on üle 40 aasta vanad, mis võib 
lähiajal tekitada probleeme. Kogu võimalik EL ülesseatav hüdroenergia seadmete võimsus on 
arvestuslikult 11 597,9 MW. 

Itaalia ja Prantsusmaa on kaks kõige paremini hüdroenergiaga varustatud riiki (Tabel 2.6) 

Tabel 2.6. Väike-hüdroenergia võimsused ELis (MW) 

 2003 2004 Muutus, % 

Prantsusmaa 9,002 9,180 2,0 

Rootsi 7,927 8,260 4,2 

Soome 6,903 7,232 4,8 

Saksamaa 5,191 6,263 20,7 

Hispaania 4,062 4,107 1,1 

Poola 3,921 3,927 0,2 

Austria 3,222 3,499 8,6 

Portugal 2,652 2,666 0,5 

Läti 1,240 1,300 4,8 

Suurbritannia 1,084 1,231 13,6 

Taani 1,071 1,113 3,9 

Itaalia 1,015 1,083 6,7 

Tšehhi Vabariik 0,895 1,007 12,5 

Kreeka 0,909 0,927 1,9 

Ungari 0,777 0,805 3,6 

Madalmaad 0,561 0,720 28,2 

Leedu 0,672 0,697 3,7 

Sloveenia 0,422 0,422 0,0 

Belgia 0,346 0,382 10,4 

Slovakkia 0,300 0,303 1,1 

Eesti 0,150 0,150 0,0 

Iirimaa 0,145 0,144 -0,6 

Luksemburg 0,015 0,015 0,0 

Küpros 0,006 0,006 0,0 
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 2003 2004 Muutus, % 

Malta 0,000 0,000 - 

Kokku EL25 52,488 55,439 5,6 

Allikas: Eurobserv’ER 2005 

Viimastel aastatel on ülesseatud võimsuste näitajad muutunud vähe, kuna pea kõik uued 
projektid on saanud administratiivse vastuseisu osaliseks ja jäänud regulatsiooni taha 
toppama. Ilmselt on parimad paigad juba hõivatud. Samas on olemas suur potentsiaal 
olemasolevate võimsuste uuendamiseks ja seadmete kasutegurite parandamiseks. 

Uutes liikmesriikides on potentsiaal kõrgem, eriti paistab silma Poola, kus 2003 – 2004 
aastaga tõusis hüdroenergia potentsiaal 17 %. 

Valges Raamatus ülesseatud eesmärgi saavutada aastaks 2010 14 000 MW installeeritud 
võimsusi tundub olevat liialt optimistlik. Ilma tugeva poliitilise toetuseta ja administratiivsete 
barjääride lammutamiseta on seda eesmärki raske saavutada. 

 

Joonis 2.11. Hüdroenergia võimsuste areng ELis (MW) 

Allikas: Eurobserv’ER 2005. White Paper (EL dokument), current trend – käesolev suundumus 

 

2.2. Taastuvate energiaallikate kasutamine Eestis 

2.2.1. Energiamajanduse ülevaade 

Seoses sisemajanduse koguprodukti jõudsa kasvuga viimastel aastatel on paranenud ka Eesti 
positsioon energiakasutuse efektiivsuse alal. Selle tunnistuseks on SKP energiamahukuse 
põhinäitaja - primaarenergia tarbimise SKP ühiku kohta – vähenemistendentsi taastumine, 
mis 2003. aastal peatus. 2004. aastal on selle näitaja väärtus langenud 0,49 kWh/EEK´2000 
tasemele, mis on 6% väiksem kui 2003. aastal. 

2004. aastal jätkus primaarenergia tarbimise (primaarenergiaga varustatuse – PEV) kasv – 
primaarenergiat tarbiti 216,9 PJ (60,3 TWh), mis on 2,9% enam kui 2003. aastal. Positiivne 
on aga see, et erinevalt eelmisest aastast jäi see kasv tunduvalt väiksemaks 2004. a 
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majanduskasvust. See põhjustaski ülalmainitud SKP energiamahukuse vähenemise. 
Analüüsides primaarenergiaga varustatuse struktuuri 2004. aastal, näeme, et kahel eelmisel 
aastal suurenenud põlevkivi osakaal on taas vähenenud. Teiste kohalike kütuste – puidu ja 
turba – osakaal primaarenergia tarbimises jäi praktiliselt 2003. aasta tasemele, moodustades 
vastavalt 9,9 ja 0,9%. Kokku katsid kohalikud energiaressursid primaarenergia tarbest 2004. 
aastal 73,7%. Jätkuvalt on vähenenud aga raske kütteõli osakaal – seekord koguni poole võrra 
(0,3%-ni). Maagaasi osakaal on kasvanud 2% võrra (15%-ni), kusjuures põhilise osa sellest 
kasvust andis maagaasi kasutamine keemiatööstuse toorainena, mis ka 2004. a suurenes 
eelmise aastaga võrreldes kahekordseks.  

Naturaalühikutes tähendasid need muutused primaarenergia tarbimise struktuuris 
importkütuste sisemaise tarbimise osas raske kütteõli tarbimise vähenemist 13 tuhande tonni 
võrra (17 tuh tonnini) ja maagaasi tarbimise suurenemist 119 miljoni m3 võrra (966 mln m3-
ni). 

Eesti kasutab elektri tootmisel peamiselt põlevkivi, samas sunnib varude ammendumine, 
seadmete vananemine ja vajadus täita karmimaks muutuvaid keskkonnakaitse tingimusi 
laialdasemalt kasutama keskkonnasõbralikke energia tootmise tehnoloogiaid. 1996. a 
koostatud Eestis Rahvuslik keskkonnastrateegia püstitab eesmärgi vähendada energiasektori 
mõju keskkonnale, suunata energiapoliitika energiaefektiivsete tehnoloogiate ja 
taastuvenergia ressursside laialdasemale kasutamisele ning kasvuhoonegaaside emissiooni 
vähendamisele, haarates energia hindadesse energia kasutamisel tekkivad keskkonnaga seotud 
kulud. 

Kütuse ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava sätestab, et aastal 2010 peaks 
taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tarbimine moodustama 5,1% kogu Eesti 
elektri tarbimisest. 

2.2.2. Tuuleenergia ressursid ja kasutamine 

Eesti paikneb Läänemere rannikul intensiivse tsüklonaalse tegevuse piirkonnas. Tugevamad 
tuuled puhuvad rannikualadel, eriti Lääne-Eestis ja saartel, kuid tuuline on ka Peipsi järve 
äärne ala. Lääne-Eesti saarestikus ja lagedatel rannikualadel ulatub aasta keskmine tuule 
kiirus 10 meetri kõrgusel maapinnast kuni 7 m/s, Loode- ja Põhja-Eestis 5 – 6 m/s. 
Liigestatud pinnamoe ja metsade takistava toime tõttu kahaneb tuule kiirus järsult sisemaa 
suunas. Umbes kahekümne km laiuses rannikutsoonis kahaneb tuule kiirus ligi 40%, 
sügavamale sisemaa suunas tuule kiiruses enam hüppelist kahanemist ei toimu. Valdaval osal 
sisemaast on aasta keskmine tuule kiirus 3 – 4 m/s, Kagu-Eestis ja Pärnu-Alutaguse 
metsadevööndis jääb kiirus alla 3 m/s. Maapinnast 50 m kõrgusel sõltub tuule kiirus eeskätt 
kaugusest rannikust. Läänemerega piirnevatel aladel on aasta keskmine tuule kiirus kuni 9 
m/s, Liivi ja Soome lahe kohal 7 – 8 m/s. Sisemaal jääb keskmine tuule kiirus enamasti 4 – 5 
m/s vahemikku. 

Keskmine energiatihedus (W/m2) näitab tuulest põhjustatud energia hulka ühe m2 kohta. 
Sellest nn klimaatilisest ressursist on kasutatav vaid osa. Kasutatav energiahulk sõltub 
aerodünaamikaseadusest, elektrituuliku tehnilisest lahendusest, tuuliku püstitamisel 
kehtestatud piirangutest (kaitsealad, asustus, elektrivõrgu iseloom jne.) ja muudest teguritest. 
Mereäärsetel tuultele avatud rannikualadel ulatuvad keskmise energiatiheduse väärtused 550 
W/m2, saarte varjus ning Põhja- ja Edela-Eestis on keskmine energiatihedus 50 – 150 W/m2. 

Saare- ja Hiiumaa siseosas ulatub keskmine energiatihedus 75 W/m2, Mandri-Eesti sisemaal 
vaid 25 – 50 W/m2. Suuremad ressursid on ka Peipsi järve (kuni 250 W/m2) ja Võrtsjärve 
(kuni 175 W/m2) kohal.  

Põlva maakond jääb piirkonda, kus tuule energiatihedus on vahemikus 50 – 200 W/m2. 
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Seejuures üle kahe kolmandiku energiapotentsiaalist langeb sügis-talvisele perioodile 
oktoobrist veebruarini. Lääne-Eesti paremate tuuleressurssidega piirkondades ulatub 
novembrist jaanuarini keskmine energiatihedus 1100 W/m2, jäädes suvekuudel vahemikku 
300 – 400 W/m2. Enamikus piirkondades Eesti ligi 3800 km pikkusest rannajoonest ületab 
talvekuudel energiatihedus 350 W/m2 ja suvel 125 W/m2. 

Arvutused näitavad, et ühe 100 kW võimsusega tuuleagregaadiga Vestas oleks võimalik 
rannikuparimates kohtades toota 350 MWh/a, enamikul aladel saartel ning Loode-Eestis 250-
300 MWh/a, mujal rannikul 100 – 200 MWh/a elektrienergiat. Üks 250 kW elektrituulik 
võimaldaks tuulisematel aladel toota 800 MWh/a, Loode-Eesti rannikul kuni 700 MWh/a, 
mujal saarte ja mandri rannikul 400 – 500 MWh/a. 500 kW turbiini aastatoodang ulatub 
Saaremaa läänerannikul 1 700 MWh-ni, mujal rannikualadel keskmiselt 1 000 – 1 200 MWh-
ni. Sisemaal jääb selle turbiini aastane energiatoodang alla 500 MWh. Kaasaegsed 1 MW 
võimsusega tuuleagregaadid võimaldaksid parimate tuuletingimustega kohtades toota aastas 
kuni 3 500 MWh/a tuuliku kohta. 

Ka Eesti Energiaseadus kehtestab ostutariifid taastuvenergia baasil toodetud elektrile. Tänu 
sellele on viimasel ajal esitatud hulgaliselt taotlusi elektrituulikute paigaldamiseks mitmetesse 
Eesti piirkondadesse (Saaremaa läänerannik, Pakri poolsaar, Pärnumaa, Hiiumaa jm). 

Elektrituulikute ühendamisel elektrivõrguga tuleb arvestada tehnilisi võimalusi. Eesti 
elektrisüsteemi omapäraks on suurte elektrijaamade paiknemine Kirde-Eestis ja peamiste 
tarbimispiirkondade paiknemine Kirde-Eestis ning Tallinna ja Tartu piirkonnas. Seetõttu on 
220 ja 330 kV põhivõrk suhteliselt kaugel tuulerikastest, kuid väga väikese elektritarbimisega 
aladest saartel ja mandriosa läänerannikul ning Peipsi järve ääres. Neile aladele ulatub ainult 
suhteliselt madala läbilaskevõimega 110 ja 35 kV võrk. Tuulerikkaim Saaremaa läänerannik 
on 110 kV võrguga (Sikassaare ja Leisi alajaam) seotud ainult 35 kV liinidega. Pikim neist on 
umbes 50 km pikkune õhuliin Sõrve säärele. Ebaühtliku genereeriva võimsuse ilmumine 
elektrivõrgu nõrkadesse osadesse võib tekitada tõsiseid tuulikute elektromagnetilise 
ühilduvuse probleeme võimsuse ja pinge kvaliteedi osas, eriti tuulikute liitumisel võrguga 
pingeastmel 10 kV. 

Käesolevaks ajaks on esitatud taotlusi elektrituulikute Eesti Energia AS võrguga liitumiseks 
ca 400 MW ulatuses. Tuginedes arvutustulemustele on nende taotluste alusel koostatud 
liitumispakkumised koguvõimsusele 290 MW. 

Elektrisüsteemi tänast olukorda arvestades on Eestis tuulegeneraatoreid võimalik installeerida 
90 – 100 MW ulatuses, kuid sellega kaasneks elektrisüsteemi talitluse kvalitatiivne 
halvenemine. Negatiivsete kaasmõjudeta saab püstitada 30 – 50 MW tuulikuid. Lisaks 
elektrivõrkudega seonduvale piirab tuuleressursi laialdasemat kasutamist suhteliselt väike 
elektrikoormus, olemasolevate elektrijaamade agregaatide suur ühikvõimsus ja halb 
manööverdamisvõime. Probleemi leevendab Eesti elektrisüsteemi tugev side 
(ühendusvõimsus) Läti ja Venemaa elektrisüsteemidega, mis võimaldab tuuleenergia 
ebatasasusi katta. Tehniliseks piiriks tuulegeneraatorite paigaldamisel Eesti elektrisüsteemis 
on 400 – 500 MW. See nõuab aga investeeringuid elektrivõrkudesse ja elektrijaamadesse, 
tagamaks tuuleenergia ülekannet, reguleerimist ja vajalikke reserve. 

Joonisel (vt Joonis 2.12) on esitatud Eesti Energia AS liitumistaotluste ja võrguarvutuste 
alusel koostatud hinnang võimalike tuuleparkide asukoha ja võimsuse kohta (tumedas kirjas 
kaardil). Põlva maakonda suurte võimsuste osas perspektiivseks ei peeta. 
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Joonis 2.12. Hinnang võimalike tuuleparkide võimsuse ja asukoha kohta 

2.2.3. Vee-energia (hüdroenergia) ressursid ja kasutamine 

Eesti hüdroenergeetiline ressurss on tagasihoidlik. Kuigi Eesti kuulub keskmise äravoolu 
poolest (250 000 m3/ km2 aastas) suhteliselt veerikkasse piirkonda, raskendab vee-energia 
kasutamist veevarude killustatus. Eesti territooriumil olevast 7308 vooluveekogust 
üldpikkusega 31 019 km [Loopmann 1979] on 94% pikkusega kuni 10 km. Ainult kümne jõe 
(Võhandu, Pärnu, Põltsamaa, Pedja, Kasari, Keila, Jägala, Navesti, Emajõgi, Pedetsi) pikkus 
ületab 100 km. Vähem kui 50 jõe vooluhulk ületab 2 m3/sek ja ainult 14 jõel on see üle 10 
m3/sek. Veerikkamateks on Narva (keskmine vooluhulk suudmes ligi 400 m3/sek), Emajõgi 
(71,8), Pärnu (64,1) aga ka Kasari (27,6), Navesti (27,2) ja Pedja (25,4) jõgi. Mõned andmed 
suuremate jõgede kohta on esitatud tabelis (vt Tabel 3.27 ja Tabel 3.28). Pinnamood on 
tasandikuline. Pinnavormide suhtelised kõrgused ei ületa enamasti 20 m, ulatuvad harva 50 
m-ni ning ainult üksikjuhtudel ületavad selle. Siiski leidub rida vee-energia kasutamiseks 
kõlbulikke koondatud langusega jõeosi, millest suur osa on ka varem kasutusel olnud. 

Esmajoones olgu mainitud paeastangult alla voolavad Põhja-Eesti rannajõed – Purtse, Kunda, 
Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita ja Keila, millest igast võiks saada mitusada kW 
võimsust. Riia lahe vesikonnas on suurim potentsiaal Pärnu jõel, mille keskjooksul on rida 
koondatud langusega kohti, millest mõne võimsus võib ulatuda mõne megavatini. Kasari jõe 
tingimused on üldiselt ebasoodsad madalate soiste kallaste tõttu, kuid siiski leiduvad 
alamjooksul mõned paarisaja kilovatised astmed. Peipsi järve vesikonnas leidub astanguid 
võimsusega umbes 100 kW paljudel jõgedel (Suur ja Väike Emajõgi, Suislepa, Ahja, 
Võhandu, Piusa jt.). Märgatav on Põltsamaa (Paala) jõe potentsiaal, eriti Põltsamaa linna 
piirkonnas. Väikesi kasutamiseks sobivaid astmeid leidub paljudel jõgedel üle maa.  

Eesti Entsüklopeedia annab meie jõgede summaarseks teoreetiliseks hüdroenergeetiliseks 
ressursiks umbes 300 MW. 

Teoreetilisest ressursist tunduvalt väiksem on tehniliselt kasutatav ressurss, mis on põhiliselt 
määratud koondatud languste (jõuastmete) olemasoluga ja nende kasutamise võimalustega. 
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Tehnilisest ressursist tuleb omakorda eristada majanduslikult põhjendatud ressurssi, mis 
sõltub paljudest ajas muutuvatest teguritest, nagu kütuste ja elektrienergia hind, riigi 
energiapoliitika, keskkonnanõuded jms. Tänastes tingimustes võib majanduslikult 
põhjendatud ressursi hulka arvata võimalikud hüdroelektrijaamad, kus toodangu omahind ei 
ületa 1,2 kr/kWh.  

Eesti hüdroenergeetiliste varude hindamisel on otstarbekas vaadelda Narva jõe varu eraldi, 
kuna Narva jõe varu on võrreldav Eesti kõigi ülejäänud jõgede summaarse varuga ja selle 
kasutamine pakub huvi suurenergeetika seisukohalt. Teiselt poolt aga on Narva jõe potentsiaal 
suures osas ära kasutatud Venemaa halduses oleva Narva HEJ (125 MW) näol. Vastavalt 
rahvusvahelistele tavadele jaotatakse piirijõgedel töötavate HEJ-de toodang riikide vahel 
võrdeliselt nende territooriumil asuva valgala pindala osaga. Kuna Narva jõe valgalast 
paikneb umbes üks kolmandik Eesti territooriumil, peaks Eesti riigil olema õigus ka vastavale 
osale Narva HEJ toodangust.  

Narva jõel leidub oluline kasutamata ressurss - Omuti jõuaste võimsusega erinevatel 
hinnangutel 15 – 30 MW.  

Insener U. Sihiveer on näidanud võimalust ehitada Omutisse HEJ koguni võimsusega 60 
MW, suunates 23 km pikkuse kanaliga Pljussa jõgi Narva jõe lähtesse, Vasknarva profiili. 
Idee vettpidavust on kinnitanud professorid H. Velner ja U. Liiv. Siiski tuleb idee elluviimine 
kõne alla vaid Eesti-Vene ühisprojektina. Ainult Eesti-poolse kava puhul jaama rajamiseks 
tekib kindlasti piirijõega seonduvaid probleeme. Seega tuleb Omuti HEJ käsitada 
võimalusena pikemas perspektiivis. 

Narva kui praeguse piirijõe ressursi kasutamine on seotud pigem poliitiliste kui tehniliste ja 
majanduslike aspektidega. 

Kokkuvõttes võib Eesti jõgede tehniliselt rakendatavaks hüdroenergeetiliseks ressursiks ilma 
Narva jõeta hinnata kuni 30 MW keskmise aastase kogutoodanguga kuni 200 000 MWh, 
millest lähituleviku majanduslikult põhjendatud ressurss moodustaks umbes 10…15 MW 
aastatoodanguga 70 000…100 000 MWh. Sellest ligi 3 MW keskmise aastatoodanguga ligi 
17 000 MWh on tänaseks juba realiseeritud. Omuti jõuaste lisaks tehnilisele (ja ka 
majanduslikule) ressursile 15 – 20 MW ja aastatoodangule 100 000…150 000 MWh, 
kolmandik Narva HEJ võimsusest aga veel vastavalt 40 MW ja 250 000 MWh.  

Hüdroelektrijaama rajamiseks vajalikud investeeringud sõltuvad väga suurel määral 
konkreetsetest looduslikest tingimustest ja taastatavate elektrijaamade või veskite puhul ka 
säilinud hüdrorajatiste mahust ja seisukorrast (hüdrorajatiste maksumus moodustab 40…60 % 
veejõujaama kogumaksumusest). Seega nõuab kapitalikulude hindamine igal konkreetsel 
juhul ulatuslikku analüüsi. Samas kujutavad nende analüüside tulemused ärisaladust ja on 
üldjuhul konfidentsiaalsed.  

Võimalike hüdroelektrijaamade erikapitalikulud moodustavad konfidentsiaalsete 
eksperthinnangute kohaselt üldiselt 15 000…35 000 kr/kW, mis tagab jaamade tasuvusaja 
6…10 aasta piires, mis hüdroelektrijaamade tööiga - 50…60 aastat - arvestades on igati 
vastuvõetavad. Kapitalikulusid on võimalik vähendada kuni 20 % ulatuses automaatika 
lihtsustamise teel, kuid see suurendab omakorda aastaseid tegevuskulusid.  

Oluliselt võimaldab kapitalikulusid vähendada hüdroturbiinide kohapeal valmistamine. 
Senine praktika näitab, et see oleks võimalik väikeste turbiinide puhul võimsusega kuni 20 
kW. Samuti vähendab kapitalikulusid tunduvalt vanade turbiinide renoveerimine, kui 
viimased on säilinud. Mitmed Põlva maakonnas töötavad väikesed hüdrojaamad on töös 
tänu vanade turbiinide taastamisele. 
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Joonis 2.13. Hüdro- ja tuulejaamade asukohad ja võimsused 

Allikas Eesti Energia. 

 

2.3.  Energia tootmine prügilagaasist 

Prügilagaasi ja heitvete mudast saadava biogaasi ressursid Eesti kohta on määratlemata, sest 
puuduvad usaldusväärsed andmed. Alates 1994. aastast on Eestis kasutatud kütusena Pääsküla 
prügilast kogutud biogaasi. Aastane toodang on sõltuvalt tarbimisest olnud üle 2 mln m3, 
millest toodeti seni 12 – 18 GW·h soojust aastas. 2001. aastal paigaldati koostootmise 
agregaat (Nel

 = 856 kW ja Nth = 1050 kW), mille aastaseks elektri toodanguks kavandati 6 – 
7 GW·h. Peale prügila nõuetekohast katmist tõuseb eeldatavasti biogaasi produktsioon 
5 mln nm3 aastas, mis võimaldaks veel teise koostootmisseadme paigaldamist. Pääsküla 
prügilagaasil töötav üks gaasimootor annab aastas 6 – 7 GWh elektrit ja 5 – 6 MWh soojust 
ning kaks mootorit ligikaudu poole rohkem, tekkiv soojus edastatakse kaugkütte tarbijaile. 
Alates 2004. aasta novembrist on töötanud ka teine sama võimas koostootmise agregaat. 
Lisaks müüakse ASle Tallinna Küte väheses koguses biogaasi katlakütuseks. 

Tallinna heitveepuhastuse jaamas toodetakse aastas kuni 2,8 mln m3 biogaasi, mille 
primaarenergia sisaldus on 13,1 GW·h. Kasutatakse mootorikütusena kompressorite 
käitamiseks ja soojuse tootmiseks. Biogaasi baasil plaanitakse elektrit tootma hakata ka 
ASides Narva Vesi ja Tartu Vesi. 
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2.4. Energia tootmine biogaasist 

Farmi biogaasi laialdane kasutamine energia tootmiseks vajaks suurte toetussüsteemide 
käivitamist. Välistatud ei ole üksikute suurfarmide sõnniku integreeritud käitlemissüsteemi 
käivitamine eesmärgil saada energiat ja väetist ning leevendada keskkonnasaastet. Vastavaid 
uuringuid on tehtud ASile Tallegg Lool ja ASle Ekseko Viiratsis asuvate farmide sõnniku 
käitlemiseks ning biogaasi tootmiseks. 

Läänemaal Linnamäe farmis ja Pärnu Seavabrikus Saugal töötasid nõukogude ajal 8 aasta 
jooksul biogaasi tootmise ja kasutamise süsteemid. Mõlemad seadmed on seisatatud seoses 
sealiha turustamisvõimaluste piiratusega (Pärnu Seavabrik on likvideeritud) ning Linnamäel 
ka sõnniku kääritamistanki leketega. Nende taaskäivitamist pole teadaolevalt analüüsitud, 
kuid selle majanduslik tasuvus ilma toetusmeetmeteta on küsitav. 

Saaremaal Valjala vallas Jööril lasti 2005. aastal käiku farmibiogaasijaam (elektriline võimsus 
350 kW) ja Tallinna Reoveepuhastuse Jaamas toodetakse heitveemuda kääritamisel saadava 
biogaasi abil mehaanilist energiat heitveebasseinide aeraatorite käivitamiseks. Jööri projekt on 
peamiselt keskkonnakaitselise tähtsusega, et Saare maakonna sigalate läga kaasaja nõuetele 
vastavalt käidelda ja selle ettevõtte veepuhastusosa maksumus on nii kõrge, et projekt ei ole 
ärimajanduslikult tasuv. 

2.5. Elektri tootmine taastuvate energiaallikate baasil 

Alljärgnevas tabelis (vt Tabel 2.7) on toodud andmed taastuvate energiaressursside 
kasutamise kohta elektri tootmisel 2006. aastani. 

Jõudsalt kasvas elektri tootmine hüdro- ja eriti tuuleenergia baasil, kuid madala 
lähtepositsiooni tõttu oli selle toodangu osakaal elektri kogutoodangus veel väike, jäädes 
0,8% piiresse. 

Tabel 2.7. Elektri tootmine taastuvatest energiaallikatest 2004. a. 

Energiaallikas 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Toodetud elektrit hüdro- ja 
tuuleenergiast 

3 6 8 7 19 30 76,5 

- sh hüdroenergiat 2,95 5,67 7,72 6 13 22,4 21,4 

- sh tuuleenergiat 0,05 0,33 0,28 1 6 9,6 55,1 

Hüdro- ja tuuleenergia 
osakaal 

  0,1 0,08 0,2 0,3 0,75 

Allikas: Statistikaamet 

Mõningail andmeil oli 2005. aastal taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaal 1,2 % kogu toodangust. 

Olemasolevad suuremad tuulepargid on Pakri (18,4 MW), Virtsu (1,8 MW) ja Esivere (8 
MW), ehitamisel Viru-Nigula tuulepark (24 MW). Eesti hüdroenergia varud ei ole 
märkimisväärsed. Momendil on kaks suuremat töötavat hüdroelektrijaama Linnamäe HEJ (1,1 
MW) ja Keila-Joa HEJ (0,365 MW). Keila-Joa HEJ rekonstrueeriti 2005 a. suuremale 
võimsusele. Suurimad tuule- ja vee-energiaga tegelevad ettevõtted on Eesti Energia 
Taastuvenergiaettevõte, OÜ Roheline Ring, AS Tuulepargid, OÜ Viru Nigula Tuulepark. 

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaal on kavas Kütuse ja energiamajanduse 
pikaajalise riikliku arengukava kohaselt aastaks 2010 tõsta 5,1%-ni kogu elektri tarbimisest 
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(6,5 – 8 TWh). Kuidas seda eesmärki täpsemalt saavutada, selle kohta alamprogrammid 
hetkel puuduvad. 

2.6. Taastuvad energiaallikad soojuse tootmisel. 

 

Joonis 2.14. Kütuste tarbimine katlamajades, PJ 

Tabel 2.8. Kütuste tarbimine eesti katlamajades perioodil 2001 – 2005, PJ 

Näitaja 2001 2002 2003 2004 2004 2005 

Põlevkiviõli 3,7 4,4 4,4 4,0 3,9 3,5 

Maagaas 9,1 10,2 10,5 10,6 13,2 13,9 

Turvas ja biokütused  6,2 8,4 8,6 8,7 9,6 9,5 

Kokku kõik kohalikud 23,8 28,3 28,0 26,5 29,7 29,6 

Allikas: Statistikaamet 

Turba ja biokütuste (puidu) kasutamine kasvab aasta aastalt. (graafik joonisel 2.14.). Sellele 
aitab kaasa fossiilsete vedelkütuste pidev hinnatõus viimastel aastatel. Põlevkiviõli hüppeline 
hinnatõus 2005. aastal kiirendas Eestis ka maagaasi hinna tõusu ning ka teiste kütuste hinnad 
järgnevad nendele hindadele. 

Asulad, kus maagaasi varustuse süsteemid veel puuduvad, otsivad väljapääsu õlihinna tõusust 
kohalike puitkütuste kasutuselevõtuga. Samaaegselt on kohalike puitkütuste ressursid 
piiratud, sest puhas saepuru pressitakse pelletiteks, hakkpuitu kasutatakse üha rohkem 
paberitööstustes või puitplaadi vabrikutes, koor omatarbeks saetööstustes soojuse tootmiseks, 
et puitu kuivatada. See kõik avaldab survet puidujäätmete hinnale, mida on võimalik soojuse 
tootmiseks kasutada. Kasutamata on senini suures osas metsatööstuse raiejäätmed. 

2.7. Kokkuvõte 

2005. a suurenesid Eesti taastuvelektri tootmise võimsused tunduvalt. Aasta lõpuks jõudis 
paigaldatud hüdro- ja tuuleelektrijaamade koguvõimsus 28,2 MW-ni. Tuule ja hüdroenergia 
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toodang aastal 2003 oli 18,9 GWh ja 2005. a. oli 76 GWh. Taastuvelektri toodang tõusis tänu 
Esivere tuulepargile. 

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaal siseriiklikus brutotarbimises oli 2005.a. 
juba üle 1%, kuigi 2003.a. leidis aset hüdro- ja tuuleenergia tootmise 10,8-kordne kasv 
7 GWh-lt 2002. aastal 76 GWh-ni 2005. aastal. 2005. aasta  lõpuks oli taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri osakaal siseriiklus brutotarbimises juba 1,2%. 

Taastuvate kütuste rakendamise osas pole ajavahemikus 1999-2005 järske muutusi toimunud. 
2005. aastal moodustasid taastuvad energiaallikad primaarenergia varustatuses umbes 10%, 
kusjuures puitkütuste osa selles on jätkuvalt valdav. Nii küttepuude kui puitjäätmete 
kasutamine pole 2005. aastaga praktiliselt muutunud. Alates 2003. aastast kajastub statistikas 
ka puitbriketi ja –graanulite tootmine. 2004. aastal toodeti 209 000 tonni puitbriketti ja -
graanuleid. 2005. aasta toodangut hinnatakse juba ligikaudu 300 000 tonnile. 

Turbakütuste tootmine, eksport ja sisemaine tarbimine on viimastel aastatel üldiselt vähe 
muutunud, kusjuures enamik tootmise ja sisemaise tarbimise kõikumisi on olnud tingitud 
turbatootmise välistest tingimustest, st vihmasel suvel on tootmismahud väiksemad ja see 
mõjutab otseselt sisemaist tarbimist, samas ekspordimahud püütakse seoses pikaajaliste 
lepingutega hoida stabiilsena. 

2004. aastal kasutati 52,5% freesturbast briketi tootmiseks ning 39,0% soojuse ja elektri 
tootmiseks. Tükkturbast kasutati soojuse tootmiseks 69,9% ja eksporditi 30%. Turbabriketi 
põhiosa (84,1%) eksporditi ja ülejäänud osa kasutatakse põhiliselt kodumaiseks 
lõpptarbimiseks. Kokkuvõttes eksporditi 2004. aastal hinnanguliselt 35,6% toodetud 
turbakütustest. 

2004. aastal oli turbakütust põhikütusena kasutavate katelde arv 34 ja puitkütuseid 
põhikütusena kasutavate katelde arv 749, aastal 2005 aga vastavalt 33 ja 752. Alates 
1993. aastast on katelde koormamine üldreeglina paranenud ja nominaalkoormuse 
kasutustundide arv ulatus 2005. aastal puidukateldel 2 299 ja turbakateldel 3 759 tunnini 
aastas. 

Põhiaruandes esitatud andmete alusel prognoositakse aastaks 2010 seatud taastuvatest 
toodetud elektri tootmise ülesanded Eestis täita järgmiselt. 

2.7.1. Hüdroenergia 

Käesoleva hetke HEJ võimsust (umbes 5,2 MW aasta 2005 lõpus) peetakse võimalikuks 
suurendada kuni 10 MW, mis võimaldaks toota keskmise veehulgaga aastal 45…55 GWh 
elektrit, mis moodustaks 0,6 – 0,9% 2010.aastaks prognoositud Eesti tarbimisest. Vajalik 
investeering oleks 165 – 195 mln krooni. Arvestades hüdrojaamadele esitatavatele üha 
rangematele keskkonnakaitselistele tingimustele on uute jaamade rajamine hoopis 
pidurdumas. 

2.7.2. Elektri ja soojuse koostootmine biomassi baasil 

Kasutada ära katlamajade puitkütusekatelde koostootmise seadmetega asendamise 
tehnoloogiliselt otstarbekas potentsiaal, installeerides 31 MW elektrilist võimsust. See lubaks 
puitkütustest koostootmise baasil täiendavalt toota kuni 830 GWh soojust ja 164 GWh 
elektrit. 2010. aastaks prognoositud Eesti elektritarbest moodustaks see 2,2 – 2,7%. Vajalik 
investeering oleks 650 – 900 mln krooni. Majanduslikud hinnangud viitavad väikeste 
koostootmisejaamade probleemsele tasuvusele või isegi ebamajanduslikkusele, suurte 
jaamade (15 – 20 MWel) tasuvus on arvestuslikult küll parem, kuid nende korral võib tekkida 
raskusi biokütuse hankimisega ning nende rajamisel võivad ümberkaudsed väikesed 
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biokütusel töötavad katlamajad jääda kütusepuudusesse või kannatada kütuse hinna tõusu 
tõttu. 

Siia lisanduks biogaasist toodetud elekter. Praegu annavad Pääsküla prügilagaasil töötavad 
koostootmisseadmed aastas 13 – 14 GWh elektrit ja Jööri farmibiogaasijaam saab müüa 
aastas umbes 0,5 GWh elektrit. Prügilagaasi ning heitvete mudast, sõnnikust ja suuremates 
linnades tekkivatest toidujäätmetest saadava biogaasi baasil saaks seda numbrit 
mitmekordistada. Arvestades kokku 3 MW lisandumist, võiks 2010.a. arvestada 25 GWh 
toodetud elektriga, mis moodustaks Eesti tarbimisest 0,3 – 0,4%. Investeerida tuleks 55 
(prügilagaas) kuni 140 (biogaas) mln krooni. 

Taastuvelektrina tuleb arvele võtta Kehras ASs Horizon Pulp and Paper mustleelise baasil 
toodetud elektrienergia, mida ametkondlikel andmetel toodeti 2001. aastal 11,2 GWh. 2010. a. 
tarbimisest moodustaks see 0,1 – 0,2%. Tselluloosi- ja paberitööstuse arenguga võib see 
number oluliselt suureneda. 

2.7.3. Tuuleenergia 

50 MW elektrituulikute aastatoodangu 123 GWh (mis moodustab 1,7 – 2,0% 2010.a. 
tarbimisest) lisamisega juba olemasolevale olekski nõutav 5,1% taastuvelektrit saavutatud. 
Tuulikute rajamiseks ja võrguga ühendamiseks on vaja investeerida ca 950 mln krooni ning 
kasutada reguleerimiseks muudest allikatest saadud elektrit ca30 mln krooni eest aastas. 

Tuuleenergia suur potentsiaali võimaldaks põhimõtteliselt toota kogu nõutava 5,1% 
taastuvelektrisse ainult tuulikutega. Selleks oleks vaja rajada 140 – 170 MW tuulevõimsusi, 
investeerides tuulikutesse ja elektrivõrguga liitumisse 2 460 – 2 740 mln krooni. Nii võimsa 
tuulikutepargi korral vajataks reguleerimiseks ca 80 MW gaasiturbiine umbes 640 mln krooni 
eest ja tuleks moderniseerida veel ka nelja Narva EJ bloki võimsuse primaar- ja 
sekundaarregulaatorid 120-180 mln krooni eest. 

2.7.4. Muud 

Kui saavutataks kokkulepe Venemaaga Narva HEJ ühiseks haldamiseks, siis see oleks 
ekvivalentne ühe 41 MW hüdroagregaadi kasutamisega. Saadav elektritoodang oleks ca 
200 GWh, mis moodustaks 2,8 – 3,3% 2010.a. tarbimisest ja seda saaks kasutada ka 
elektrituulikute koormuse kõikumise osaliseks kompenseerimiseks. 

Tabel 2.9. Ülevaade Eesti taastuvenergia projektidest 

Projekt Asukoht Kontakt Investeering Võimsus Ühiku hind 

1. Pääsküla 
prügila 
gaas 

Tallinn, 
Pääsküla 

Indrek 
Tiidemann 

50 69 766 

29 miljonit 
krooni 

2 * (836 
kWel, 1010 
kWsoojus) 

Elekter 810 kr/MWh, 
soojus 250 kr/MWh, 
gaas 150 kr/MWh 

2. Valjala 
Biogaas 

Valjala, 
Jööri 

Peep 
Kruuser 

52 01 388 

60 miljonit 
krooni 

350 kWel, 420 
kWsoojus 

Elekter 810 kr/MWh, 

Elektrit 40% võimalik 
müüa, soojus 
omatarbeks, muld 5300 
kr/25 tonni 
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Projekt Asukoht Kontakt Investeering Võimsus Ühiku hind 

3. Tallinna 
Heitvee 
puhastus 
jaama 
biogaas 

Tallinn, 
Paljas- 
saare 

Ain 
Ratassepp  

6 262 448 

Tehtud 1993 
tänane hind 
pole teada 

Gaasimootori 
võimsus 647 
kW, 
kompressori 
tootlikkus 20 
000 m³ tunnis 

Kogu saadud biogaas ja 
energia kasutatakse 
omatarbeks. Vt 
selgitust allpool. 

4. Pakri 
tuule park 

Pakri, 
Harju maa 

Eesti 
Energia 
Taastuv 
energia 

ettevõte 

375 miljonit 
krooni 

18,4 MW,  

54 000 MWh 
aastas 

Elekter 810 kr/MWh, 
hoolduskulud 110 
kr/MWh 

5. Rõuge 
Energia 
park 

Rõuge, 
Ööbiku org 

Antti 
Roose 73 
75 826 

Kuni  

1 miljon krooni 

3 kW. Ei tooda üldelektri 
võrku, vaid kohalik 
välisvalgustus, laeb 
akut. 

6. Tamsalu 
põhukatel 

Tamsalu 
linn, 
Lääne-
Virumaa 

Neeme 
Malva  

50 53 151 

2 miljonit 
krooni 

850 kW Soojuse hind kütuse ja 
finants komponendiga 
390 kr/MWh 

7. Päikese-
kollektor 

Vändra 
Haigla 

Margot 
Peterson  

51 36 822 

Toetusega EÜ-
st, koos kütte 
süsteemide 
uuendamisega 
1,5 miljonit 
krooni 

Kokku 
kollektori 
pind 56 m². 

Omatarbeks soe 
tarbevesi 

 

 

Järeldused 

Taastuvaid kütuseid kasutatavate energiatootmise süsteemide kiiremaks kasutuselevõtuks on 
olemas pikaajaline toetussüsteem rohelise energia ostukohustuse osas. Toetustest on pikemalt 
räägitud ka ptk 1. 

Alginvesteeringu suure maksumuse tõttu hinnatakse riskina eelkõige puitkütuse 
kättesaadavust ja hinda (see on osaliselt takerdanud eelnimetatud Kuressaare projekti 
käivitamist). Samas on metsajäätmeid ja põllubiomassi (põhku, energiakultuure jm) veel 
suhteliselt vähe kasutatud. 

Riskiks on veel ka sobiva kaugküttekoormuse säilimine ehk sisuliselt kaugkütte soojuse 
tarbija hinnatundlikkus. 

Biogaasi tootmise seadmete paigaldamise puhul tuleks tõsiselt arvestada ka nende sobivust 
meie kliimaga (saab kasutada vaid mesofiilset protsessi), sest külmal talvel võib kuluda suur 
osa saadavast energiast kääritusprotsessi enda töös hoidmiseks. Oluline on samuti jaama 
asukoha valik ja asend soojuse ja muude tekkivate toodete (muld, väetisevesi, biogaas) 
tarbijate suhtes (sobivaim koht oleks mõne suurfarmi vahetus läheduses, kust asula 
kaugküttevõrguni poleks üle poole kilomeetri ja reovett saaks käidelda asula 
veepuhastusseadmetes. Eestis näiteks on selline koht Oisu asula lähedal Türi vallas). 
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Taastuvate energiaallikate kasutamine energia (soojus, elekter, mehaaniline energia) 
tootmiseks saaks õige hoo sisse, kui projektide väärtust hakatakse hindama sotsiaal-
majanduslikust vaatevinklist. Kui hinnataks rohkem keskkonda, sotsiaalseid väärtusi ja riigi 
energiavarustuskindlust oma tooraine baasil, siis pöörataks rohkem tähelepanu ka „rohelisele 
energiale” ja pakutaks välja riiklike regulatsioonimehhanisme. Põlva maavalitsus on asunud 
juba tegutsema oma maakonna energiasõltuvuse vähendamise võimaluste otsingule. 

2.7.5. Kasutatud allikad 

1. Eurobserver, EL kodulehed sh www.managenergy.net 
2. www.energia.ee 
3. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamine, aruanne, 

MKM, Eesti 2005. 
4. TTÜ Elektroenergeetika instituut, Taastuvate energiaallikate osakaalu tõstmise 
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3. TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE VARUD 

3.1. Metsa biomass 

3.1.1. Üldandmed Eesti metsade kohta 

Statistilise metsakorralduse andmetel34 on Eesti metsade pindala 2,28 milj. ha (metsasus 
50,5%) ja kasvava metsa tagavara on 453 milj. m3. Viimastel aastakümnetel on metsamaa 
pindala kahekordistunud kasutusest väljalangenud endiste põllumaade metsastumise arvelt. 
Praegu on metsamaast 36% põline riigimetsamaa ja 38% erametsamaa, erastamisele määratud 
metsa (maareform lõpetamata) on 26%. Omandireformi lõppemisel enamus metsaressursist 
paikneb erametsades. Metsamaa jaotus omandivormide vahel pole oluline mitte ainult 
likviidse puidu ressursside hindamisel, vaid ka küttepuidu ressursside seisukohalt. Nimelt 
riigi- ja erametsade liigiline kooseis on erinev – erametsades on halli lepa osatähtsus 10%, 
riigimetsades vaid 0,7%. Kuna hall lepp leiab kasutust eelkõige energeetilisel otstarbel, siis 
järelikult ka valdav osa potentsiaalsest küttepuidu ressursist paikneb erametsades.  

Eesti metsade lubatavad raiemahud 10 aastaste perioodide kaupa fikseeritakse metsanduse 
arengukavades. Eesti Metsanduse Arengukavas  aastani 2010 on järgneva perioodi uuendus-ja 
harvendusraie lubatavaks mahuks määratud 12,6 milj.m3 ning sanitaarraie mahuks 0,5 
milj.m3. Suhteliselt suur lubatav raiemaht on tingitud küpsete ja küpsevate metsade (eriti 
haavikud, hall lepikud ja kuusikud) suurest osakaalust. Statistilise metsakorralduse andmetel35 
on tegelikud raiemahud viimastel aastatel hakanud vähenema ja 2004. aastal oli see tasemel 
6,8 milj.m3. Koos üldise raiemahu vähenemisega on vähenenud ka küttepuidu raie ja see on 
kaasa toonud hinnatõusu.  

Kuid võrreldes metsade normaalse vanuselise jaotusega, on praegu Eestis küpsete ja 
valmivate metsade osatähtsus suur. Seetõttu on ka lubatavad raiemahud suhteliselt suured 
võrreldes metsade normaalse vanuselise struktuuri korral kujunevate mahtudega. Võib 
oletada, et lubatavad raiemahud järgnevatel aastakümnetel hakkavad vähenema. Järgneva 30 
aasta prognoosi koostamisel36 kasutati järgmisi lähteandmeid: 

� RMK infosüsteemi andmeid. Neid uuendatakse pidevalt ja katavad riigimetsadest 
100%.  

� Metsakorraldus on tehtud vaid osale erametsadest ja seetõttu tuli olemasolevaid 
andmeid üldistada.   

Arvutuste esimesel etapil analüüsiti Eesti metsade küpsemist järgnevatel aastakümnetel, eraldi 
era- ja riigimetsade kohta. Selgus, et riigimetsade küpsemine toimub suhteliselt ühtlaselt, sest 
neid on majandatud pika aja jooksul  vastavalt heale metsamajanduse tavadele ja kehtivatele 
normatiividele. Erametsad on leidnud omaniku omandireformi käigus ja nendest suur osa on 
kasvanud endistele põllumaadele. Need metsad on sageli hooldamata ja ka liigiline koosseis 
erineb oluliselt riigimetsade omast – suur osakaal on hallil lepal kui pioneerpuuliigil. Kuna 
aga erametsade pindala ja tagavara tulevikus ületab riigimetsade oma, siis ka nende mõju on 
metsade küpsemisele tervikuna suurem, kui on riigimetsadel. Arvutuste tulemusel saadud 
koondandmed nii era- kui ka riigimetsade kohta kokku on esitatud järgneval diagrammil (vt 
Joonis 3.1). Need näitavad, et kõige rohkem metsasid saab raieküpseks paarikümne aasta 

                                                 
34 Aastaraamat Mets 2005, 2006, Tartu 
35 Aastaraamat Mets 2005, 2006, Tartu 
36 Muiste, P., Padari, A. 2003. Long-term planning of Estonian energy sector and the sustainable wood fuel 
supply – Proceedings of the International Nordic Bioenergy Conference, Jyväskylä: 184-187 
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pärast ja sellele järgneb languse periood. Puuliigiti on olukord siiski erinev – kõige rohkem 
kaasikuid saab raieküpseks järgneva 10 – 20 aasta pärast, kuusikuid 20 – 30 aasta pärast. 
Männikute osas on järgnevate aastate jooksul oodata mahtude suurenemist, teiste puuliikide 
osas aga vähenemist. 
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Joonis 3.1. Eesti metsade küpsemine järgnevatel aastakümnetel37 

 

Järgnevalt teostati küttepuidu ressursside arvutused eeldusel, et erametsaomanikud hakkavad 
tulevikus metsi paremini majandama, raiudes lisaks saepalgile ja paberipuule pidevalt ka 
madalakvaliteedilisi sortimente. Selle tulemusel metsade liigiline ja vanuseline koosseis 
paraneks ning traditsioonilise küttepuidu raiemaht väheneks. Aastatel 2010 – 2025 on oodata 
küttepuidu ressursside stabiliseerumise perioodi, sest raieküpseks saavad endistel põllumaadel 
kasvanud metsad. Kuid sellele järgneb pikem languse periood (vt Joonis 3.2).  
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Joonis 3.2. Eesti metsade küttepuidu koguste prognoos38 

Võib teha järelduse, et järgneva 30 aasta jooksul on oodata kütteks kasutatava puidu koguse 
vähenemist – kui täna on kasutatav ressurss ca 5 milj.m3, siis 30 aasta pärast ca 2,6 milj. m3. 

                                                 
37 Muiste, P., Padari, A. 2003. Long-term planning of Estonian energy sector and the sustainable wood fuel 
supply – Proceedings of the International Nordic Bioenergy Conference, Jyväskylä: 184-187 
38 Muiste, P., Padari, A. 2003. Long-term planning of Estonian energy sector and the sustainable wood fuel 
supply – Proceedings of the International Nordic Bioenergy Conference, Jyväskylä: 184-187 
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Sellise protsessi peamisteks põhjusteks on toimuvad muutused erametsade vanuselise 
struktuuris ja liigilises kooseisus. Kuna järsemat küttepuidu ressursside vähenemist on oodata 
siiski alles ca 20 aasta pärast, saab selle ajani jätkata tarbimist senisel tasemel või isegi 
suurendada, kui hakata intensiivsemalt raiejäätmeid kasutama. Kuigi puitkütused on Eesti 
suhteliselt odavad, on hinnad hakanud tõusma. Võrreldes importkütustega on järgnevatel 
aastatel oodata kohalike puitkütuste hindade kiiremat kasvu ja nende lähenemist naabermaade 
hinnatasemele.  

3.1.2. Üldandmed Põlvamaa metsade kohta 

Põlvamaa üldpindala on 215 342 ha, millest metsamaa on 103 400 ha39. Riigimetsi sellest on 
47 189 ha ja erametsi 56 210 ha (Tabel 3.1). Olulisemad metsaandmed on esitatud järgnevates 
tabelites. 

 

Tabel 3.1. Metsamaa jagunemine omandivormi järgi Põlvamaa valdades 

Vallad Kogupindala, ha Metsamaa, ha Riigimets, ha Eramets, ha 

Ahja 7 177 2 562 1 026 1 536 

Kanepi 23 023 10 959 5 928 5 031 

Kõlleste 14 959 8 079 2 440 5 639 

Laheda 9 099 3 249 1 721 1 528 

Mikitamäe 10 384 3 992  541 3 451 

Mooste 18 406 9 267 5 801 3 465 

Orava 17 451 10 383 7 380 3 003 

Põlva 23 305 9 907 2 376 7 531 

Räpina 26 448 9 442 4 388 5 054 

Valgjärve 14 220 5 727  913 4 814 

Vastse-Kuuste 12 232 6 718 3 872 2 846 

Veriora 19 935 11 131 7 119 4 012 

Värska 18 703 11 984 3 684 8 300 

Kokku 215 342 103 400 47 189 56 210 

 

Kaitsekategooriate järgi jagunevad Eesti metsad 3 gruppi – hoiumetsad, kaitsemetsad ja 
tulundusmetsad. 

Hoiumetsad esinevad reservaatides ja kaitsealade sihtkaitsevööndites, kus majandustegevus 
on keelatud (metsaseadus). 

Kaitsemetsad paiknevad: 

1) kaitseala sihtkaitsevööndis, kus majandustegevus on kaitseala kaitse-eeskirjaga lubatud, ja 
piiranguvööndis; 

2) ranna või kalda piiranguvööndis; 

3) allikate ääres ja survelise põhjaveega aladel; 

4) infiltratsioonialadel; 

                                                 
39 Aastaraamat Mets 2005, 2006, Tartu 
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5) joogiveehaaretel; 

6) uuristus- ja tuuleohtlikel aladel; 

7) looaladel; 

8) muinsuskaitse objektidel; 

9) muudel planeeringuga määratud aladel (metsaseadus). 

Tulundusmetsas on lubatud kõik metsaseaduses nimetatud majandamisviisid. 
Tulundusmetsades on küll lubatud majandustegevus, kuid ka majandustegevus on 
metsaseaduse ja õigusaktidega piiratud – uuendusraiel on kehtestatud miinimumvanused, 
harvendusraiete puhul on määratud minimaalne raiejärgne metsa tihedus, uuendusraiete 
lankide laiused ja pindalad ning liitumisajad. 

Hoiumetsi on Põlvamaal 24 389 ha, kaitsemetsi 15 957 ha ja 169 454 ha (vt Tabel 3.2). 

Tabel 3.2. Metsamaa jagunemine kaitsekategooriate järgi Põlvamaa valdades 

Vald Metsamaa, ha 
Tulundus-
metsad, ha 

Kaitsemetsad, ha Hoiumetsad, ha 

Ahja 2 562 2 480 82  

Kanepi 10 959 10 226 694 39 

Kõlleste 8 079 7 282 605 192 

Laheda 3 249 3 011 229 9 

Mikitamäe 3 992 3 845 129 18 

Mooste 9 267 8 731 522 14 

Orava 10 383 8 755 1 316 312 

Põlva 9 907 9 093 713 101 

Räpina 9 442 8 734 562 146 

Valgjärve 5 727 5 418 309  

Vastse-Kuuste 6 718 5 227 1 215 276 

Veriora 11 131 8 199 1 936 996 

Värska 11 984 8 813 2 256 915 

Kokku 103 400 89 814 10 568 3 018 

Eestis jagatakse metsad kasvukiiruse järgi boniteediklassidesse. Boniteet näitab kaudselt 
metsa tootlikust. Boniteediklasside kirjeldamiseks on toodud Tabel 3.3, milles on 
kasvukiiruse kirjeldamiseks kasutatud suurust H100, mis näitab metsa keskmist kõrgust, kui 
antud mets oleks 100 aasta vanune. 

Tabel 3.3. Eestis kasutatavad boniteedi määramise kriteeriumid 

Boniteediklass H100, m 

1A 31.5 – ... 

1 27.5 – 31.4 

2 23.5 – 27.4 

3 19.5 – 23.4 

4 15.5 – 19.4 

5 11.5 – 15.4 

5A ... - 11.4 
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Põlvamaa tulundusmetsade jagunemine boniteediklassidesse on toodud tabelis (vt Tabel 3.4). 
Keskmine boniteet Põlvamaa tulundusmetsades on 1,8. 

 

Tabel 3.4. Põlvamaa tulundusmetsade jagunemine boniteediklassidesse 

Metsade pindalad boniteediklassides, ha 
Vald 

Tulundus
metsad, 

ha 1A 1 2 3 4 5 5A 

Ahja 2 480 101 910 915 330 144 50 30 

Kanepi 10 226 905 5 111 2 727 688 401 295 99 

Kõlleste 7 282 1 021 3 765 1 443 592 291 148 22 

Laheda 3 011 245 1 340 581 274 156 333 82 

Mikitamäe 3 845 174 1 239 1 422 584 283 98 45 

Mooste 8 731 195 3 509 2 495 1 364 591 333 244 

Orava 8 755 507 3 468 2 741 1 026 507 352 154 

Põlva 9 093 1 276 4 362 1 962 613 402 309 169 

Räpina 8 734 902 3 026 2 157 1 007 781 632 229 

Valgjärve 5 418 713 2 805 1 109 385 310 86 10 

Vastse-Kuuste 5 227 609 2 322 1 380 365 202 298 51 

Veriora 8 199 377 3 193 2 358 1 043 665 482 81 

Värska 8 813 268 2 405 3 830 1 373 491 248 198 

Kokku 89 814 7 293 37 455 25 120 9 644 5 224 3 664 1 414 

 

Peale boniteediklasside iseloomustavad metsast saadavat toodangut ka kasvukohatüübid. 
Eelkõige sõltub kasvukohatüübist metsade liigiline koosseis – sealt edasi uuendusraiete 
vanused, puidu sortimentatsioon. Näiteks lehtpuupuistutest jääb hinnalisematest 
sortimentidest küttepuitu rohkem üle kui okaspuumetsadest. Põlvamaa tulundusmetsade 
metsatüübirühmadesse jagunemine on toodud tabelis (vt Tabel 3.5). 
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Tabel 3.5. Tulundusmetsade jagunemine kasvukohatüübi rühmadesse Põlvamaa valdades 

Metsade kasvukohatüübi rühmade jagunemine, ha 
Vald 

Tulundus-
metsad,  

ha Loo-
metsad 

Nõmme-
metsad 

Palu-
metsad 

Laane-
metsad 

Salu-
metsad 

Sooviku
-metsad 

Rabastuvad 
metsad 

Soo-
metsad 

Muud 
metsad 

Ahja 2 480   1 203 528 16 169 36 528  

Kanepi 10 226  1 3 734 4 866 108 75 25 1 417  

Kõlleste 7 282 1 2 1 467 3 812 437 154 4 1 398 7 

Laheda 3 011   869 1 196 46 37 4 859  

Mikitamäe 3 845  61 2 660 391 67 155 86 425  

Mooste 8 731  8 3 970 1 805 206 596 114 2 032  

Orava 8 755  37 5 678 1 624 54 205 173 984  

Põlva 9 093  4 3 818 3 731 34 20 31 1 455  

Räpina 8 734  13 3 473 2 110 404 246 105 2 383  

Valgjärve 5 418   357 3 285 263 83  1 428 2 

Vastse-Kuuste 5 227   1 992 1 784 455 199 37 760  

Veriora 8 199  9 4 780 1 563 60 69 172 1 545 1 

Värska 8 813  146 7 141 509 6 56 202 750 3 

Kokku 89 814 1 281 41 142 27 204 2 156 2 064 989 15 964 13 
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3.1.3. Küttepuidu potentsiaal Põlva maakonnas 

Metsade prognoositav pikaajaline keskmine aastane toodang Põlvamaal on välja arvutatud 
tabelis (vt Tabel 3.6). Arvutamisel on lähtutud metsade jagunemisest kasvukohatüüpide ja 
boniteetide järgi. Hoiumetsades on loetud toodanguks 0% ja kaitsemetsades 50% võrrelduna 
tulundusmetsade toodanguga. 

Tabel 3.6. Metsade prognoositav pikaajaline keskmine aastane toodang Põlvamaal 

Toodang, m3/a 
Puuliik 

Palk Peenpalk Paberipuu Küttepuu Kokku 
Oksad, 
ladvad 

Ahja 

Haab 160 46 284 193 683 150 

Kask 873 453 1353 275 2954 595 

Kuusk 2018 715 995 183 3911 563 

Must lepp 56 24  125 205 44 

Hall lepp 4 3  99 106 26 

Mänd 2836 1229 1784 24 5874 936 

Saar 10 5  7 22 5 

Tamm 7 1  2 10 2 

Kokku 5963 2477 4416 910 13766 2320 

Kanepi 

Haab 787 227 1223 785 3022 663 

Kask 3906 1877 5388 965 12136 2351 

Kuusk 10408 3453 4732 821 19413 2765 

Must lepp 92 37  200 329 68 

Hall lepp 22 15  472 509 119 

Mänd 13988 5743 8547 96 28373 4439 

Saar 33 16  21 69 14 

Tamm 57 11  19 87 16 

Kokku 29291 11379 19890 3378 63938 10435 

Kõlleste 

Haab 717 205 1052 668 2642 575 

Kask 3403 1645 4683 793 10525 2078 

Kuusk 8013 2683 3579 584 14860 2101 

Must lepp 169 73  346 588 125 

Hall lepp 25 16  490 531 125 

Mänd 9203 3810 5618 47 18678 2897 

Saar 48 24  32 104 21 

Tamm 47 9  15 71 13 

Kokku 21625 8466 14933 2974 47998 7934 
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Toodang, m3/a 
Puuliik 

Palk Peenpalk Paberipuu Küttepuu Kokku 
Oksad, 
ladvad 

Laheda 

Haab 233 67 364 235 899 198 

Kask 1134 557 1603 290 3585 705 

Kuusk 2852 964 1313 227 5357 764 

Must lepp 40 16  81 137 28 

Hall lepp 6 4  127 137 32 

Mänd 3282 1482 2150 26 6940 1116 

Saar 11 6  7 24 5 

Tamm 13 3  4 20 4 

Kokku 7571 3099 5430 998 17098 2852 

Mikitamäe 

Haab 185 53 329 225 792 172 

Kask 986 510 1539 338 3374 675 

Kuusk 2327 827 1154 222 4531 648 

Must lepp 65 32  171 268 58 

Hall lepp 4 3  105 112 27 

Mänd 5693 2397 3531 59 11680 1841 

Saar 11 6  8 25 5 

Tamm 7 2  3 11 2 

Kokku 9279 3831 6552 1130 20792 3428 

Mooste 

Haab 568 165 975 654 2363 521 

Kask 2991 1557 4579 898 10025 2021 

Kuusk 6448 2254 3131 570 12402 1784 

Must lepp 305 133  606 1044 221 

Hall lepp 18 13  394 425 102 

Mänd 9775 4231 6179 99 20283 3268 

Saar 49 26  33 108 23 

Tamm 23 5  8 35 6 

Kokku 20176 8383 14863 3262 46685 7946 

Orava 

Haab 585 169 969 641 2363 518 

Kask 2895 1426 4178 813 9312 1825 

Kuusk 7118 2440 3365 608 13531 1935 

Must lepp 126 54  276 455 95 

Hall lepp 10 8  250 268 63 

Mänd 12540 5329 7848 119 25835 4102 
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Toodang, m3/a 
Puuliik 

Palk Peenpalk Paberipuu Küttepuu Kokku 
Oksad, 
ladvad 

Saar 23 12  15 49 10 

Tamm 27 5  9 41 7 

Kokku 23323 9443 16359 2731 51856 8556 

Põlva 

Haab 750 210 1075 675 2711 589 

Kask 3697 1703 4907 836 11143 2149 

Kuusk 9130 3044 4054 670 16898 2385 

Must lepp 87 33  171 290 59 

Hall lepp 16 11  311 338 78 

Mänd 13378 5523 8197 83 27182 4234 

Saar 24 11  14 49 10 

Tamm 48 9  15 73 13 

Kokku 27130 10545 18233 2775 58683 9518 

Räpina 

Haab 743 211 1122 724 2800 607 

Kask 3226 1615 4688 903 10433 2082 

Kuusk 7321 2576 3441 595 13934 1981 

Must lepp 145 64  342 550 116 

Hall lepp 19 13  402 433 102 

Mänd 9533 4337 6243 88 20201 3254 

Saar 43 23  29 95 19 

Tamm 33 6  11 50 9 

Kokku 21063 8843 15495 3093 48495 8170 

Valgjärve 

Haab 480 138 728 470 1815 393 

Kask 2468 1232 3513 628 7842 1577 

Kuusk 7156 2386 3204 524 13270 1872 

Must lepp 93 40  205 339 73 

Hall lepp 27 17  555 598 139 

Mänd 5398 2264 3302 24 10988 1706 

Saar 43 21  27 91 18 

Tamm 45 9  16 71 13 

Kokku 15711 6107 10747 2449 35013 5791 

Vastse-Kuuste 

Haab 534 154 813 524 2025 441 

Kask 2234 1081 3074 540 6927 1353 

Kuusk 5129 1737 2339 401 9607 1367 
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Toodang, m3/a 
Puuliik 

Palk Peenpalk Paberipuu Küttepuu Kokku 
Oksad, 
ladvad 

Must lepp 93 39  191 323 68 

Hall lepp 17 11  363 390 92 

Mänd 7473 3105 4628 52 15258 2389 

Saar 38 20  25 83 17 

Tamm 26 5  9 40 7 

Kokku 15543 6152 10854 2105 34653 5734 

Veriora 

Haab 551 159 925 614 2250 494 

Kask 2715 1375 4050 826 8966 1774 

Kuusk 6833 2365 3282 602 13082 1878 

Must lepp 108 45  243 396 83 

Hall lepp 10 7  240 258 61 

Mänd 11168 4924 7199 115 23405 3768 

Saar 21 11  14 46 9 

Tamm 24 5  8 37 7 

Kokku 21431 8891 15456 2662 48440 8074 

Värska 

Haab 240 69 446 309 1063 231 

Kask 1661 805 2550 607 5623 1093 

Kuusk 4047 1384 2003 424 7858 1124 

Must lepp 52 22  126 200 42 

Hall lepp 4 3  106 113 27 

Mänd 17838 7121 10657 215 35830 5625 

Saar 9 4  6 19 4 

Tamm 13 3  5 21 4 

Kokku 23863 9410 15655 1799 50728 8149 

Põlva maakond  

Haab 6533 1874 10305 6717 25428 5551 

Kask 32190 15836 46104 8713 102844 20278 

Kuusk 78801 26830 36591 6432 148653 21169 

Must lepp 1429 611  3083 5123 1081 

Hall lepp 181 123  3915 4219 993 

Mänd 122103 51494 75882 1047 250527 39575 

Saar 362 184  237 783 161 

Tamm 371 73  124 568 102 

Kokku 241970 97026 168881 30267 538145 88908 
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Eeltoodud tabelis on esitatud pikaajaline prognoos Põlva maakonna kohta. Tegelikult kütteks 
kasutatav puidu kogus sõltub raiemahust, kütuste üldisest hinnatasemest, konkurentsist 
kohalikul toormeturul, puidu ekspordist ja sadamate paiknemisest, riigi maksusüsteemist jt 
faktoritest ja on reeglina väiksem tabelis esitatud väärtustest. Peamine kasutamata ressurss on 
raiejäätmed, kuid selle kasutamine pole praeguste hindade juures veel majanduslikult tasuv 
(kõigi võimalike raiejäätmete (st 100%selt ei ole võimalik raiejäätmeid kütuseks teha) 
katlakütuseks valmistamine võib osutuda tasuvaks juba 2007. aastast, kui maagasi hind tõesti 
kahekordistub, nagu väidetakse). Täiendavate küttepuidu koguste turule tulek võiks toimuda 
juhul, kui puitkütuste tootmist toetada teatud maksusoodustuste või otsetoetuste (näit kohalik 
toetus valgustusraiete tegemiseks, nagu tehakse Soomes) kaudu. 

3.1.4. Elektriliinide trassidelt saadav võsa 

Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetilist potentsiaali uuris Risto Mitt oma 
magistritöös40. Järgnevalt on esitatud andmed Kagu-Eesti jaotuspiirkonna teoreetilise 
potentsiaali kohta.  

Tabel 3.7. Jaotusvõrgu piirkond Kagu-Eestis. 

Liini tüüp Trassi laius, m Liini pikkus, km Trassi pindala, ha Võsa kuivmass, t 

0,4 kV 7 6843 4789,99 18 749 

6/10/15/20 kV 20 3391 6782,22 22 585 

35 kV 50 232 1159,50 1 565 

 Kokku 10465,85 12731,71 42 899 

 

Kuna väikese energiasisaldusega raiejäätmeid paiknevad hajutatult ning nende kogumiseks 
ning töötlemiseks on vaja kasutada kalleid erikonstruktsiooniga masinaid., siis praeguste 
hindade juures pole hakkpuidu toomine sellisest toorainest majanduslikult tasuv. Olukord 
võib muutuda, kui tõusevad teiste kütuste hinnad või toimuvad muutused maksusüsteemis. 

3.1.5. Puidutöötlemise jäätmed 

Oluliseks täienduseks metsast saadavatele küttepuidu ressurssidele võivad olla 
puidutöötlemise jäätmed. Andmed Põlvamaa suuremate (aastane toormevajadus üle 2 500 m3) 
puidutöötlemise ettevõtete kohta on esitatud tabelis (vt Tabel 3.8). Andmed näitavad, et 
sellistes ettevõtetes tekib kütteks kasutatavat materjali 88 550m3/aastas. Kui arvesse võtta ka 
väiksemad tootjad, võib puidutöötlemise jäätmete koguseks hinnata vähemalt 
100 000m3/aastas. 

Täpsete andmete kogumine kõigi puidutöötlejate kohta oli komplitseeritud, sest sageli ei pea 
ettevõtted tootmisjäätmete üle arvestust ja ka ei nõustuta oma tootmisnäitajaid avalikustama. 
Kuna puidutöötlejad vajavad puitkütust tehnoloogilise soojuse tootmiseks, kulutatakse suur 
osa jäätmetest oma tarbeks. Areneb ka vääristatud puitkütuste tootmine. Näitena võib siin 
tuua OÜ Varola, kus on käivitatud puitbriketi tootmine (päevatoodang praegu ca 2 tonni) ja 
jäätmeid kasutatakse ka oma katlamajas, seega jäätmeid müügiks jääb vähe. 

 

                                                 
40 Mitt, R. 2006 Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal. M.Sc. thesis 
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Tabel 3.8. Puidutöötlemise jäätmed Põlvamaal* 

Ettevõte Asukoht Põhitegevus Kõrvalsaa-
duste 

nimetus 

Niiskus, 
% 

Kõrvalsaaduste 
hulk aastas, m3 

Kasutus 

AS 
Liimpuit 

Põlva Liimpuitkonstrukt-
sioonide tootmine 

Höövlilaast 10 17325 Müük, 
osaliselt 

omakasutus 

OÜ Peetri 
Puit 

Põlva Liimpuitkonstrukt-
sioonide tootmine 

Höövlilaast 10 17325 Müük, 
osaliselt 

omakasutus 

AS Astel Räpina Puitehitiste 
valmistamine 

Höövlilaast 10 17325 Müük, 
osaliselt 

omakasutus 

OÜ L&T 
Project 

Kanepi 
vald 

Mööbli ja 
mööblikomponen-
tide tootmine 

Höövlilaast 10 5775 Müük, 
osaliselt 

omakasutus 

OÜ 
Emestom 

Kanepi 
vald 

Mööbli ja 
mööblikomponen-
tide tootmine 

Höövlilaast 10 5775 Müük, 
osaliselt 

omakasutus 

OÜ 
Mammast
e Puit 

Põlva vald Mööbli ja 
mööblikomponen-
tide tootmine 

Höövlilaast 10 5775 Müük, 
osaliselt 

omakasutus 

AS Suwem Põlva vald Mööbli ja 
mööblikomponen-
tide tootmine 

Höövlilaast 10 5775 Omakasutus 

AS Pinest Himmaste, 
Põlvamaa 

Komponentide 
tootmine 

Höövlilaast 10 13475 Müük, 
osaliselt 

omakasutus 

OÜ 
Hobbiton 

Räpina Palkmajade 
tootmine 

Saepuru, 
laast, 

puukoor 

 300 

200 

Omakasutus 

OÜ Varola Räpina Palkmajade 
tootmine 

  8400 Briketi 
tootmine 

Omakasutus 

KOKKU 97 450  

* Andmete kogumisel osales AS Toftan juhataja hr Martin Arula 

3.1.6. Taaskasutuspuit 

Nimetatud jäätmed kuuluvad tahkete olme- ja tööstusjäätmete hulka (vt punkt 3.3.2.3) ning 
antud peatükis neid ei vaadelda. 

3.1.7. Kiirestikasvavad metsakultuurid 

Kiirekasvuliste ja lühikese raieringiga majandatavate puuliikide kasvatamist võib vaadelda 
kui alternatiivset maakasutusviisi, võrreldes tavapärase põlluharimise ja metsandusega. 
Tavametsandusega võrreldes on raiering tunduvalt lühem (üldjuhul alla 30 aasta) ja metsa 
majandamine on orienteeritud maksimaalse biomassi produktsiooni saavutamisele. Eesti 
tingimustes peetakse sellistest puuliikidest perspektiivsemateks kahte – halli leppa ja 
hübriidhaaba. 
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Hall lepp (Alnus incana) 

Hall lepp pioneerpuuliigina on üks esimesi kasutusest väljajäetud põllumaade, kraavikallaste 
ja raielankide asustajaid. Kuna erametsad on valdavalt tekkinud endistele põllumaadele, on 
seal ka halli lepa osakaal suur, ulatudes metsamaa pindalast 13,7%-ni. Riigimetsades on see 
vaid 1,9%41. 

Hall lepp on võimeline sümbioosis kiirikbakteriga Francia siduma õhu lämmastikku ja selle 
tulemusel mulla lämmastikusisaldus suureneb ja muldade viljakus tõuseb. Samas puudub oht 
et tuuakse mulda liiga palju lämmastikku, sest viljakates kasvukohtades kaetakse suurem osa 
hallide leppade lämmastikuvajadusest mullas leiduva mineraalse lämmastiku arvelt. Halli lepa 
võime siduda õhu lämmastikku annab eelise energiapuidu varumise tehnoloogiate valikul.  
Kui hakkpuidu tootmisel laasimata peentüvedest nn tüvestehakke meetodil on teiste 
puuliikide korral probleemiks toitainete äraviimine raiekohalt, siis  halli lepa raiel sellist ohtu 
ei teki. Raievanuseks soovitatakse 25 – 30 aastat42, sest sellest vanusest alates hakkab halli 
lepa juurdekasv langema. Sellises vanuses saavutab puistu tagavara keskmiselt 200 m3/ha. 

Kodumaistest puuliikidest on hall lepp kõige kiiremakasvulisem, tema puistute aastane 
juurdekasv riigimetsades on 8,4 m3/ha ja erametsades 7,0 m3/ha43. Mahuühikutes antud puidu 
juurdekasv ei kirjelda aga energiaühikutes mõõdetud produktsiooni, sest puuliikide 
mahukaalud on erinevad. Arvestades mahukaalude erinevust kujuneb halli lepa puistute 
energeetiline produktsioon aga sarnaseks arukase puistuste produktsiooniga44. Kui 
energeetiline produktsioon on kahel puuliigil võrdne ja tööstuse toorainena on kasepuit palju 
väärtuslikum, siis halli lepa kultuuride rajamiseks ilmselt majanduslik huvi puudub. 

Hübriidhaab (Populus x wettsteinii) 

Hübriidhaab on hariliku haava ja ameerika haava hübriid, istutusmaterjali saamiseks 
kasutatakse enamasti mikropaljundust. Võrreldes hariliku haavaga on hübriidhaava eeliseks 
kiirem kasv. Ja kui kasutada lühikest 25 – 30 aastast raieringi, ei jõua puud olulisel määral 
nakatuda tüvemädanikesse ning kvaliteetse toorme väljatulek on kõrgem võrreldes hariliku 
haava puistutega. Keskkonnariske hübriidhaava kasvatamisel peetakse madalaks, sest kuigi 
teoreetiliselt võivad hübriidhaavad looduses ristuda hariliku haavaga, pole näiteks Soomes ja 
Rootsis poole sajandi jooksul selliseid ristandeid leitud45. Hübriidhaava paljunemine looduses 
toimub valdavalt juurevõsude abil, mis aga ei levi emapuudest eriti kaugele. 

Hübriidhaava kultuuride rajamine on palju kulukam võrreldes teiste puuliikide 
kultiveerimisega. Tingitud on see eelkõige kahest asjaolust – mikropaljundatud taimede 
kõrgest hinnast ja vajadusest kaitsta noori taimi loomade (närilised, jänesed, metskitsed jt.) 
eest. Kirjanduse andmetel46 praeguste hindade juures hübriidhaava istandike rajamine 
haavapaberipuidu tootmiseks end ära ei tasu. Veelgi vähem tasuks aga see energeetilisel 
otstarbel. 

                                                 
41 Aastaraamat Mets 2005, 2006, Tartu 
42 Vares, A., Tullus, A., Raudoja, A. 2003. Hübriidhaab: ökoloogia ja majandamine. Triip, Tartu, 112 lk. 
43 Aastaraamat Mets 2005, 2006, Tartu 
44 Vares, A., Tullus, A., Raudoja, A. 2003. Hübriidhaab: ökoloogia ja majandamine. Triip, Tartu, 112 lk. 
45 Vares, A., Tullus, A., Raudoja, A. 2003. Hübriidhaab: ökoloogia ja majandamine. Triip, Tartu, 112 lk. ja 
Kiirekasvuliste metsakultuuride kasvatamine kui alternatiivne maakasutusviis. Juhis. 2005. Koost. H. Tullus. 
Tartu. 
46 Kiirekasvuliste metsakultuuride kasvatamine kui alternatiivne maakasutusviis. Juhis. 2005. Koost. H. Tullus. 
Tartu. 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et praeguste tootmiskulude ja kütuste hinnataseme juures 
kiirekasvuliste ja lühikese raieringiga majandatavate halli leppa ja hübriidhaava kultuuride 
rajamine energeetilisel otstarbel pole majanduslikult õigustatud. 

3.1.8. Puitkütuste omadused 

Nimetatud küsimused on leidnud põhjalikku käsitlust eestikeelses biokütuste käsiraamatus 
(Vares, V., Kask, Ü., Muiste, P., Pihu, T., Soosaar, S. 2006. Biokütuste kasutaja käsiraamat, 
Tallinn, 172 lk.). Kuna see käsiraamat on vabalt saadav internetist BASREC-i koduleheküljelt 
(http://www.cbss.st/basrec/documents/bioenergy/dbaFile10430.html), polnud otstarbeks seda 
infot uuesti esitada. 

3.1.9. Kokkuvõte ja soovitused 
1. Eestis tervikuna on järgneva 30 aasta jooksul oodata kütteks kasutatava puidu koguse 

vähenemist – kui täna on kasutatav ressurss ca 5 mln m3, siis 30 aasta pärast ca 2,6 mln 
m3. Sellise protsessi peamisteks põhjusteks on muutused erametsade vanuselise 
struktuuris ja liigilises kooseisus. 

2. Kuna järsemat küttepuidu ressursside vähenemist on oodata siiski alles ca 20 aasta pärast, 
saab selle ajani jätkata tarbimist senisel tasemel või isegi suurendada, kui hakata 
intensiivsemalt raiejäätmeid kasutama. 

3. Pikaajaline prognoos näitab, et keskmine küttepuidu toodang Põlvamaal võiks olla 30,3 
tuh m3/aastas (218 PJ e 60,6 GWh)ja raiejäätmete kogus 88,9 tuh m3/aastas (592 PJ e 
164,5 GWh). 

4. Tegelikult kütteks kasutatav puidu kogus sõltub raiemahust, kütuste üldisest 
hinnatasemest, konkurentsist kohalikul toormeturul, puidu ekspordist ja sadamate 
paiknemisest, riigi maksusüsteemist jt faktoritest. 

5. Peamine kasutamata ressurss on raiejäätmed, kuid selle kasutamine kütust valmistamiseks 
pole praeguste hindade juures veel majanduslikult eriti tasuv (võib osutuda juba 2007. 
aastast maagaasi kallinemise järel). Sellele vaatamata on Eestis firmasid, kes ka 
raiejäätmeid kütuseks vääristavad ja soojusettevõtetele müüvad. Täiendavate küttepuidu 
koguste turule tulek võiks toimuda juhul, kui puitkütuste tootmist toetada teatud 
maksusoodustuste või otsetoetuste kaudu. 

6. Elektriliinide trassidelt raiutav võsa (sama võib väita kraavikallastelt raiutava võsa kohta) 
paikneb hajutatult ning selle kogumiseks ning töötlemiseks on vaja kasutada kalleid 
erikonstruktsiooniga masinaid. Seega praeguste hindade juures pole hakkpuidu toomine 
sellisest toorainest majanduslikult tasuv. Olukord võib muutuda, kui tõusevad teiste 
kütuste hinnad või toimuvad muutused maksusüsteemis. 

7. Oluliseks täienduseks metsast saadavatele küttepuidu ressurssidele võivad olla 
puidutöötlemise jäätmed [Põlvamaal hinnanguliselt vähemalt 100 tuh m3/aastas 648 PJ e 
180 GWh)]. Kuna aga puidutöötlejad vajavad kütust tehnoloogilise soojuse tootmiseks, 
kulutatakse suur osa jäätmetest oma tarbeks. 

8. Puidutöötlemise jäätmete kasutamiseks areneb ka vääristatud puitkütuste (pelletid, brikett, 
puusüsi) tootmine, saadud toodang tõenäoliselt eksporditakse ja leiab Põlvamaal vähe 
kasutust. 

9. Praeguste tootmiskulude ja kütuste hinnataseme juures kiirekasvuliste ja lühikese 
raieringiga majandatavate halli lepa ja hübriidhaava kultuuride rajamine energeetilisel 
otstarbel pole majanduslikult õigustatud. 
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3.2. Rohtne biomass 

Haritavat maad oli meil 1992. aastal 1,122 miljonit hektarit, mille kaalutud keskmine boniteet 
oli 40 hindepunkti. Põlva maakonnas jääb 9 valla haritava maa boniteet alla 40 hindepunkti, 
kusjuures kõige vähem viljakad on mullad Värska, Orava, Veriora ja Valgjärve vallas (vt 
Joonis 3.3). Suhteliselt viljakamad on mullad Ahjal ja Lahedal. Keskmine 
aktiivveemahutavus maakonnas erineb suhteliselt vähe (vt Joonis 3.4). 

 

Joonis 3.3. Haritava maa keskmine boniteet hindepunktides 

 

 

Joonis 3.4. Meetrise mullaprofiili aktiivveemahutavus, mm 
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Efektiivne mullaviljakus, mis kajastab mulla arvel saadavat saaki, jääb Põlva maakonnas 
suhteliselt madalaks. Valdade haritava maa keskmisest boniteedist lähtuvalt on odra saak vaid 
1,0-1,4 t/ha (vt Joonis 3.5). 

 

Joonis 3.5. Odra saagikus olenevalt haritava maa boniteedist 

 

Pärast Eesti taasiseseisvumist, üleminekul turumajandusele, tuli põllumajandustootmisel 
läbida sügav langus, haritava maa pind vähenes kümne aastaga 1,9, teraviljatoodang 1,6, 
lihatoodang 2,8 ja piima tootmine 1,8 korda. Põllukultuuride kasvupind vähenes keskmiselt 
39,5 tuhande hektari võrra aastas, kusjuures kõige enam kahanes põllumajanduslik 
maakasutus madala mullaviljakusega omavalitsusüksustes. Eesti üleminekuaastatel EL 
suutsid investeeringuid tootmisse teha vaid jõukamad ja looduslikult soodsamates tingimustes 
paiknevad suurettevõtted ja -talud. Mullaviljakuse langusega väheneb külvipinna hektarile 
antav mineraalväetiste kogus 2,9 kg NPK/ hindepunkti kohta.  

Ka Põlva maakonnas kahanes oluliselt põllumajanduslik maakasutus. Võrreldes 1992. aastaga 
vähenes haritava maa pind 2001. aastaks kuues vallas üle kahe korra (vt Joonis 3.6). Kõige 
enam on põllumajanduslikust maakasutusest maad välja langenud Räpina (63%), Mikitamäe 
(70%) ja Värska (78%) vallas. Kokku on PRIA andmetele tuginedes põllumajanduslikust 
maakasutusest välja langenud üle 34 tuhande hektari haritavat maad. Sellise maa pind 
valdades varieerub 1459 – 6234 ha piires (vt Joonis 3.7). 2005. aastal oli Põlva maakonna 
põllumajanduslikes majapidamistes põllukultuuride kasvupind 35 685 hektarit. 

Põllumajandusliku maakasutuse osatähtsus kogu Eesti maafondist erineb piirkonniti suurtes 
piirides. Ajalooliselt on Eestis kujunenud välja traditsioonilised põllumajanduspiirkonnad 
kõrgema mullaviljakusega aladele. Eestis on 15 valda, kus põllumajandusmaa moodustab üle 
40% pindalast. Enamik neist valdadest asub Kesk-Eestis. Nii põllumajandusmaa kui ka 
haritava maa osatähtsus on tugevas positiivses seoses valla mullaviljakusega. Haritava maa 
osatähtsus kasvab keskmiselt 1,3% võrra ühe mullaviljakuse hindepunkti kohta. Haritava maa 
osakaal põllumajandusmaast on väiksem madala mullaviljakusega ja väheintensiivsemates 
põllumajanduspiirkondades, kus seevastu on suurem loodusliku rohumaa osatähtsus. Kolmes 
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Põlvamaa vallas on põllumajandusmaa osatähtsus alla 20% ja neljas vallas üle 30% (vt Joonis 
3.8). Kõige vähem on haritavat maad Värska ja Mikitamäe vallas (vt Joonis 3.9). 

 

 

Joonis 3.6. Haritava maa muutus Põlva maakonnas 

 

 

Joonis 3.7. Põllumajanduslikust maakasutusest välja langenud põllumaa Põlva 
maakonnas 
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Joonis 3.8. Põllumajandusmaa osatähtsus  Põlva maakonnas.  

 

Joonis 3.9. Haritava maa ja loodusliku rohumaa pind Põlva maakonnas 

Lähtudes viimase kolme aasta Põlva maakonna teravilja külvipinnast ja saagikusest arvutati 
valdade lõikes orienteeruvad põhu kogusaagid, mis võiksid tulla arvesse bioenergeetilise 
ressursina (vt Joonis 3.10). Siin peab arvestama, et teravilja saagitase on maakonnas 
suhteliselt madal, 2,1 t/ha, sest väetisi kasutatakse ebapiisavalt. Näiteks, 2005.a. oli 
Statistikaameti andmetel teravilja kasvupind Põlva maakonnas 36 523 ha, millest 
mineraalväetisi anti 92,5% pinnast normiga N47, P5, K11, lisaks 15,4% kasvupinnast anti 
orgaanilist väetist 31 t/ha. Et  saada meie mullastik-klimaatilistele tingimustele vastavaid 
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agro-majanduslikult põhjendatud teraviljasaake, peaksid mineraalväetisnormid olema 
lämmastiku puhul ligikaudu kaks korda, fosfori ja kaaliumi osas 3-5 korda suuremad. Praegu 
on põhu keskmine kuivainesaak 1,62 t/ha kohta ja kogusaak maakonnas 32,7 tuhat tonni. 
Lähtudes aga sellest, et maakonna mullad on erakordselt huumusvaesed ja ka orgaaniliste 
väetiste kasutamine  on äärmiselt tagasihoidlik, siis muldade huumusseisundi säilitamiseks 
peaks kogu toodetud põhu viima mulda. Sellest tekib mulda aastas orienteeruvalt 0,3 t/ha 
värsket huumust. Seega põhku biokütusena ei saa praegu Põlva maakonnas arvesse võtta. 
Kindlasti tuleks aga maakonna bioenergia ressursside kavandamisel arvestada 
põllumajanduslikust maakasutusest välja langenud maal energiavõsa kasvatamisega, sest  
selle produktiivsus võib ületada 10 – 15 t/ha kohta kuivainet aastas. 

 

 

Joonis 3.10. Põhu kogusaak Põlva maakonnas 

 

Alljärgnevas tabelis esitatakse Põllumajanduslike Registrite ja Informatsiooni Ametist saadud 
andmeid Põlva maakonna kasutamata põllumajanduslike maade kohta. Aluseks on võetud 
toetusõiguslikud maad 2006. aastal. Tabeli teises veerus on valla toetusõiguslike 
põllumassiivide pindalade summa, kolmandas veerus 2006. aasta taotlemise käigus tootjate 
poolt märgitud maakasutuste pindalade summa antud vallas, neljandas veerus kahe eelneva 
veeru vahe s.o valla toetusõiguslike põllumassiivide pindalade summa miinus 2006. aastal 
tootjate poolt märgitud maakasutuste summa ja viimases veerus olev väärtus sisaldub juba 
eelmises veerus s.o põllumassiivide pindalade summa, millele ei ole vahemikus 2004-2006. 
toetust üldse taotletud. Kasutamata pindu (maid) arvestatakse hiljem kui potentsiaalseid alasid 
energiakultuuride kasvatamiseks. 
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Tabel 3.9. Kasutamata põllumajanduslikud maad Põlva maakonnas (andmed PRIAst) 

Vald 
Toetusõiguslike 

massiivide 
pindala, ha 

Taotletud 
2006, ha 

2006. aastal 
kasutamata 

maa kokku, ha 

100% 
taotlemata 
massiivide 
pindala, ha 

Ahja vald 3263 2131 1132 298 

Kanepi vald 8059 5689 2370 565 

Kõlleste vald 4523 3088 1435 529 

Laheda vald 4455 3454 1001 164 

Mikitamäe vald 3115 1530 1585 502 

Mooste vald 5788 3702 2086 642 

Orava vald 4270 3076 1194 336 

Põlva linn 11   11 11 

Põlva vald 9686 8151 1535 339 

Räpina vald 9360 6841 2519 622 

Valgjärve vald 5734 4190 1544 488 

Vastse-kuuste vald 3470 2722 748 256 

Veriora vald 4722 3132 1590 533 

Värska vald 2220 723 1497 499 
Põlva maakonnas 
kokku 

68 676 48 429 20 247 5 784 

 

3.2.1. Põllukultuurid energia tooraineks 

Energeetiliseks otstarbeks võib kasutada kõiki täna põllumajanduses kasvatatavaid kultuure. 
Kasutamise otstarve võib mõjutada konkreetse kultuuri kasvatamise agrotehnikat. Erinevate 
kultuuride korral võib tuua välja mõned konkreetsemad algandmed oma kasvukohale 
sobivaima energiakultuuri valimiseks. Taimede keemilise koostise kohta sorditi andmed 
puuduvad. On olemas üksikud andmed erinevate taimede keemilise koostise kohta. 

Järgnevalt ülevaade energiaks sobilikest põllukultuuridest. 
1. Teraviljad. 

a. Kaer 
b. Rukis 
c. Oder 
d. Tritik 

Teravilja põletamisel tulevad kõne alla nii põhu kui terade/puhastusjäätmete kasutamine. 
Statistikaameti andmetes on näidatud ainult teradesaak. Kuna enamusel teraviljadest on terade 
ja põhu suhe >1 (põhku saadakse rohkem, kui teri), siis on tegelik saadava biomassi hulk selle 
võrra suurem. Põhu varumisel tuleb arvestada ilmastikuriskiga. Terade ja põhu keemiline 
koostis on erinevad ja selle erinevuse ulatus sorditi uurimata. 

Nisu kasvatamine Eesti oludes energiataimena põletamiseks pole otstarbekas. Kultuur on 
nõudlik ning suure saagi saamiseks tuleb kasutada märgatavas koguses nii väetisi kui 
taimekaitsevahendeid. Etanooli toormena võib nisu kõne alla tulla, kuid praegu 
kasutuselolevate etanoolitootmistehnoloogiate korral on nisu tootmine liialt kallis. 

2. Õlikultuurid. 
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a. Raps 
b. Rüps 
c. Lina 
d. Kanep 
e. Sinep  
f. Tuder 

Õlikultuuri kasvatamisel tuleb sordi valikul arvestada edasise kasutamise viisi. Kõrgema 
õlisaagisega rapsi- ja rüpsisordid kalduvad olema kõrgema eruukhappesisaldusega, mistõttu 
saadav pressimisjääk pole loomasöödaks sobiv. Ristõieliste kultuuride kasvatamisel tuleb 
arvestada nii ajalise kui ruumilise distantsi nõudega, et vältida taimekahjustajate massilist 
levikut. Kanepi kasvatamisel on väga oluline jälgida sordipuhtust, et ei kasvatataks keelatud 
sorte (kõrge narkootilise aine sisaldus). Kanep, sinep ja tuder paregu Eestis reaalset 
kasvupinda ei oma. 

3. Heintaimed. 
a. päideroog 
b. galeega 
c. lutsern 

Kõiki heintaimi võib kasvatada kas mitmeniitelise skeemi alusel, kus saagikoristus tehakse 
sama aasta suvel või üheniitelise skeemi alusel (koristus tehakse järgmise aasta varakevadel). 
Üheniitelisel koristusel sõltub koristuse õnnestumine ja koristuskadude suurus paljuski 
talvisest ilmastikust. Soome teadlaste hinnangul on hea tulemus päideroo korral koristada 
75% kasvanud biomassist. Ebasobival aastal varakevadine koristus ei õnnestu. Mitmeniitelise 
koristuse korral on vajalik intensiivne väetamine ning sortide valikul tuleb niitmisetaluvust 
arvestada sordi valikul. 

4. silokultuurid segukülvidena 
a. kõrreliste segud 
b. liblikõielisterikkad segud 

Kaer on üheaastane saagiaasta kevadel külvatav teravili. Agrotehnika suhtes vähenõudlik. 
Kasvab kõikidel eesti muldadel, probleeme on esinenud põuakartlikel liiv- ja rähkmuldadel. 
Sobiv mulla pH vahemik on 4,5-7,5, sobivaim 5,5-6,0. Pole nõudlik eelnevate kultuuride 
suhtes. Varajane külv, külvisemäär ~400-600 idanevat tera/m2 (~200 kg/ha). Väetamine 
vastavalt loodetavale saagile, N50-110 kg/ha. Reaalne saak Eestis on 2500-4000 kg/ha 
(statistika 2006: 1947 kg/ha). Suurem saak on võimalik väga headel aastatel. 

Taimede lühitutvustused 

Rukis on kaheaastane, koristusaastale eelneva aasta sügisel külvatav teravili. Mullastiku 
suhtes vähenõudlik, teda saab kasvatada väga erinevatel, ka happelisematel muldadel (pH 4,5-
7,5). Rukki tugevalt arenenud juurestik omastab hästi toitaineid, seetõttu annab rukis 
rahuldavaid saake ka kergematel liivsavi- ning liivmuldadel. Talub põuda üldiselt hästi, v.a. 
sügisese võrsumise ajal. Raskema lõimisega ja niisketel muldadel võib esineda 
talvekahjustusi. Külv tehakse septembri keskel, külvisemäär 250-500 idanevat tera/m2 (~175-
250 kg/ha). Väetatakse mitmes osas osas, N40-120 kg/ha, sõltuvalt soovitavast saagist. 
Reaalne saak Eestis on 4000-6000 kg/ha (statistika 2006: 2454 kg/ha). Saak on aastati 
stabiilne ja kultuur on üsna vastupidav taimekahjustajate mõjule. Rukis on väga hea kultuur 
viljavahelduses, talub paljusid kultuure eelviljana ja on ise hea eelvili. Seni takistab laiemat 
kasvatamist turu piiratus. Seega oleks rukki energiaks kasutamine väga teretulnud põllumehe 
vaatenurgast. 

Oder on Eestis praegu suurima kasvupinnaga teravili. Kasutatakse peamiselt söödaviljaks, 
kuid mõningal määral ka söögiks. Energiatoormena kasvatamist pole teada. Oder on 
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üheaastane teravili. Taliodra talvitumine Eesti suhteliselt ebastabiilse talve tingimustes on 
osutunud ebapiisavaks. Oder on kõige lühema kasvuajaga teravili. Oder pole eelkultuurile 
nõudlik, kuid ei sobi nisu eelkultuuriks (taimekahjustajate leviku oht). Sobivaimad on 
huumusrikkad neutraalse reaktsiooniga kerged ja keskmise raskusega liivsavi- ja 
saviliivmullad (pH 6,8-7,5). Kuuetahulised (varajased) odrasordid taluvad ka happelisemat 
mullareaktsiooni. Ei sobi põuakartlikud ja toitainetevaesed liivmullad ning liigniisked 
soomullad ja soostunud mullad. Odra külvisenorm on 400-600 idanevat seemet/m2 ehk ca 
275-240 kg/ha. Väetamine vastavalt loodetavale saagile, N50-110 kg/ha. Reaalne saak Eestis 
on 2500-5000 kg/ha (statistika 2006: 2141 kg/ha). Kõrge saagi tootmine eeldab head 
agrotehnikat ja täpset taimekahjustajate tõrjet. 

Tritik on nisu ja  rukki hübriid. Agrotehnika suhtes leplikum, kui nisu, kuid nõudlikum 
rukkist. Põletamiseks sobivat massi toodab vähem, kui rukis. Väetamine ja taimekaitse 
sarnased nisule. Reaalne saak Eestis on 2500-6000 kg/ha (statistika 2006: 2139 kg/ha). 

Raps on õlikultuurina kõige levinum. Jaguneb suvi- ja talivormiks. Talivorm on saagikam, 
kuid talvitumine on ebakindel ning pikema kasvuaja tõttu vajab rohkem toitaineid. Kõige 
paremini sobivad rapsi kasvatamiseks keskmised liivsavi- ja saviliivmullad, mille pH on üle 
5,5. Üldiselt on suvirapsile kohased kõik soodsa niiskusrežiimiga mullaerimid peale 
turvasmulla. Raps ei talu põuda ega liigniiskust. Raps annab hea saagi seal, kus ka oder hästi 
kasvab. Kasvukoha valikul tuleb silmas pidada mulla head kultuurseisundit ja seda, et neli-
viis aastat ei ole seal kasvatatud ristõielisi kultuure. Raps on hea eelvili teistele kultuuridele 
(v.a. ristõielised taimed)., Biomassi toodab palju, põhku on püütud põletada. Põhu kogumine 
on tugeva varre tõttu raskendatud. Külvisenorm 150-200 idanevat tera/m2 (3-8 kg/ha). 
Väetamine intensiivne, sõltub oluliselt mulla toitainesisaldusest. Arvestama peab vähemalt 
järgnevate kogustega: N130,P35,K60, lisaks mikroelemendid Mn, S, Mg jt vastavalt 
mullanalüüsi tulemustele. Rapsi saagikus Eestis 1500-3000 kg (statistika 2006: 1352 kg/ha). 
Rapsiseemne õlisisaldus on 25-35%, tööstuslikel rapsisortidel (mille pressimisjääk ei sobi 
loomasöödaks) kõrgem. 

Rüps kuulub samasse perekonda, kui raps. On viimasest leplikum, kuid ka ~20% väiksema 
saagiga. Külvisemäär, väetamine ja koristus sarnased. Talirüps on saagikam, kuid vajab 
rohkem toitaineid pikema kasvuaja tõttu. Saak Eestis 1000-2500 kg/ha, statistikas ei kajastu. 

Lina on väga vana tehniline kultuur. Kasvatakse nii kiu (biomassi) kui õli saamiseks. 
Õlisaagis väike, õli väärtuslik (sisaldab mitmeid unikaalseid koostisosi). Kõige paremini 
sobivad neutraalsed (pH >6) peenesõmeralised küllaldase niiskusega saviliiv- ja 
liivsavimullad. Vähem sobivad on rasked savi- ja kerged liivmullad. Lina on 
niiskuselembeline kultuur. Lina on hea eelkultuur muudele kultuuridele. Viljavahelduses peab 
taimekahjustajate leviku tõkestamiseks olema lina taaskasvatamise vahel 4-5 aastane vahe. 

Külvisemäär 400-800 idanevat tera/m2 (~50 kg/ha). Õlilina külvisemäär väiksem, kui kiulinal. 
Väetamine N70, K30,P60, lisaks mikroväetisi S ja Bo. 

Lina koristamine seemneks on probleemne massi suure kiusisalduse tõttu. Linaseemne saak 
on ulatunud 2 t/ha (Statistika 2006: 610). Linavarte mass on ~4 t/ha. 

Päideroog on mitmeaastane kõrreline rohttaim. Põuakindel, kuid ei talu seisvat vett. Eelistatud 
on keskmised ja rasked, niisked ja kõrge huumusesisaldusega mullad. Happelisi muldi ei talu. 
Eestis talvitub hästi. Külvisemäär 7-15 kg/ha, algareng aeglane. Esimese saagi saab teisel 
aastal. Väetamine tagasihoidlik N50-80,P5-10,K30-50 kg/ha.. Haljasmassisaak ~50 t/ha, 
kuivainet ~10 t/ha. Haljasmassiks koristamine on tehnoloogiliselt lihtne ja odav, kuiva massi 
koristamine kevadel sõltub palju talvistest oludest, koristuskaod võivad ebasobivate asjaolude 
kokkulangemisel ulatuda 75%-ni. Roheliseks massiks koristamisel võib kasutada 
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kolmeniitelist viisi, kuid niidete vahel tuleb mullaviljakuse säilitamiseks nõuetekohaselt 
väetada. 

Galeega ehk ida-kitsehernes on mitmeaastane sammasjuurne rohttaim. Taime eripäraks on 
paljunemine nii seemnete kui risoomide abil, mistõttu kultuur viljelemise lõpetamisel on 
oluline nõuetekohane umbrohutõrje taime massilise leviku vältimiseks. Galeega pole valiv 
mullastiku suhtes, ainsaks piiravaks teguriks on mulla happesus, mis peab olema pH>5,7. 
Talvitub hästi, kui viimane niide pole tehtud kriitilises faasis septembri algul. Tänu 
sümbiootilistele mügarbakteritele ei vaja lämmastikväetamist kasvu ajal. P ja K väetamist 
tuleb teha vastavalt mullavarudele ja planeeritavale saagile. Eesti muldade seisundit 
arvestades on tavapäraseks P40,K80, kui kuivainesaagiks on planeeritud 10 t/ha. 
Saagikoristus kuivana tuleb kõne alla varakevadel, nagu päideroo puhul. Siiski kipub meie 
ebastabiilne talv põhjustama lamandumist ja seetõttu võivad koristuskaod tõusta kõrgeks. 
Roheliseks massiks koristades talub galeega pikaajalist kaheniitelist koristus väga hästi. 

Lutsern on mitmeaastane rohttaim, mis sarnaselt galeegaga kasvab sümbioosis 
mügarbakteritega. Taim eelistab kasvuks kuivemapoolseid sügava põhjaveega õhu- ja 
lubjarikkaid muldi. pH<6,5. Liigvesi põhjustab talvitumisprobleeme. Külvisemäär 300-400 
idanevat seemet/m2 (10-15 kg/ha). Lämmastikväetist reeglina ei vaja, küll aga  vastavalt 
mullaproovi tulemustele ~P30,K80 ja mikroelemente. Kuivaks massiks koristamine on 
mõeldav varakevadel, kuid tõenäoliselt on lehtede varisemise tõttu kaod suured. Koristamisel 
roheliseks massiks sobib nii kahe kui kolmeniiteline viis. Kolmeniitelise viisi korral on 
otstarbekas kasvatada lutserni segus kõrrelistega. Kuivainesaak ~10 t/ha, rohelise massi saak 
~40 t/ha. 

Kõrreliste heintaimede segud võimaldavad kasutada maksimaalselt kasvukoha ning 
kasutatava agrotehnoloogia eeliseid. Samuti saab segu koostise muutmisega saadava massi 
omadusi muuta sobivamaks saagi kasutusotstarbele. Kõrreliste segude hektarisaak vastab 
analoogsete puhaskultuuride hektarisaagile, kuid segukülvid on elujõulisemad ning taluvad 
paremini põuda, liigniiskust ning umbrohtude konkurentsi. Segukülvid vajavad väetamist 
vastavalt segu moodustavate kultuuride nõuetele. Saak on sobiv koristada rohelise massina. 
Sügisel koristamata taimik kipub talvel lamanduma ja selle koristamisel õnnestub koguda 
vaid murdosa saagist. 

Kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede segud on tänu liblikõieliste taimede ja lämmastikku 
siduvate mügarbakterite sümbioosile võimelised õhust tootma kasvuks vajalikku 
lämmastikku. Reeglina piisab sellest segu kõrreliste taimede kasvuks ning juurde tuleb anda 
vaid P ja K väetisi. Samuti tuleb hoolitseda mikroelementide tarbe täitmise eest. Liblikõieliste 
kultuuride kaasamisel segusse tuleb saak sügisel kindlasti koristada, vastasel juhul 
liblikõielised kultuurid hukkuvad. 

Käsolevast ülevaatest on jäänud kõrvale terve hulk erinevaid taimi, mille viljeluspinnad on 
väiksemad või milleviljelus on kallis/keerukas. Näitena võiks tuua maisi, herne, oa jt. Kõiki 
neid on mõeldav kasvatada, kui energiatööstus seda nõuab. 

3.2.2. Looduslikud energiataimed (pilliroog, hundinui, luhahein jms) 

Looduslike energiataimedena käsitletakse Eesti floora kõrgemaid taimi, millised liigitatakse 
katteseemnetaimede hõimkonda, kuid mis ei ole puittaimed. Energeetilise kütusena või 
väärindatud kütuse toorainena võib kasutada ka põldudel kultiveeritavaid katteseemnetaimi 
(nisu, oder, raps, mais jpt) ositi (seemned), tervenisti või jäätmetena (põhk, presskook jms), 
kuid neid liigitatakse kultuurenergiataimede hulka. 
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Kõiki allpool tutvustatavaid taimi võib kasvatada, nt kunstlikel märgaladel, energiataimedena, 
millest tulenevalt saaksime neid samuti liigitada kultuurenergiataimedeks. 

Käsitletavate taimede liigitamise aluseks on käsiraamat „Taimede välimääraja“. 

Harilik pilliroog - phragmites australis, phragmites communis 

Pikkade jämedate maa-aluste võsunditega (risoomidega) mitmeaastane rohttaim. Lehed 
tumerohelised, 2 – 3 (5) cm laiad, kolme pressitud (hamba-)jäljega laba tipmisel poolel. 
Pööris paljupähikuline, kuni 30 cm pikk. Taime kõrgus 25 – 400 cm, Eesti pikim kõrreline. 
Kasvab veekogude kaldaosas, soodes, rabaservadel, rabastuvates metsades. Umbrohuna soo-
uudismaadel kauapüsiv. Esineb sagedasti ja moodustab Eestis laialdasi roostikke. 

Eestis on noort pilliroogu antud loomadele söödaks ja sellest heina valmistatud (saak 1 –
 4 t/ha). Pilliroost on ammustest aegadest valmistatud ka vastupidavaid katusekatteid ja 
punutud matte seinte soojustamiseks (roomatid e roliit). Eestis on pilliroogu lõigatud 
harilikult talvel jää pealt. Pilliroog on levinud kogu maailmas (kosmopoliitne), kuni Arktikani 
välja. Hiinas kultiveeritakse seda tiikides, noori suhkrurikkaid võrseid süüakse köögiviljana. 

Roostik – pilliroo, kõrkjate, hundinuiade jt kõrgekasvuliste vees ja veepiiril kasvavate 
rohttaimede kooslus. Esineb peamiselt madalates veekogudes, jõesuudmeis ja mererannal. 
Roostike bioloogiline produktiivsus on erakordselt kõrge, need on lindude (roolind, hüüp, 
rookana jt) ja imetajate (ondatra, nutria) elupaigaks. 

Eesti perspektiivseim looduslik energiataim on harilik pilliroog. Roostike bioloogiline 
produktiivsus on erakordselt kõrge, need on lindude (roolind, hüüp, rookana jt) ja imetajate 
(ondatra, nutria) elupaigaks. Endises NSVLs ulatus roostike pindala 5 mln hektarini. Eesti 
suuremad roostikud asuvad Peipsi järves, Võrtsjärves, Matsalus (Kasari jõe deltas) ja 
Väikeses Väinas. 

Pilliroo saagikus kõigub sõltuvana aastast ja klimaatilistest tingimustest nii kasvu- kui 
kuivamise perioodil. Põllumajandustegevuse intensiivsuse langusega satub vooluvetega ka 
vähem toitaineid roostikesse, võrreldes möödunud sajandi viimaste kümnenditega. Pideva 
niitmise ja väiksema roostikesse väljast tulevate toitainete koguste tõttu jääb roostike saagikus 
tasapisi madalamaks. Seda tendentsi on ära märkinud kauaaegsed katuseroo niitjad. 

Talvised üleujutused, tormid ja lumetuisud võivad pilliroo kasvualadele suurt kahju tekitada. 
2005. aasta talvetorm koos üleujutusega hävitas roogu tuhandetel hektaritel. 

Pilliroog on nii põlemistehniliste omaduste poolest, struktuurilt ja väljanägemiselt küllaltki 
sarnane teraviljapõhule, mida paljudes riikides kasutatakse kütuseks soojuse tootmisel. 
Analüüsid näitavad, et pilliroog on kütusena isegi kõrgekvaliteedilisem kui teraviljapõhk 
(õled), sest tema tuha sulamistemperatuur on üle 1400 °C, kusjuures näiteks kaerapõhu tuha 
sulamistemperatuur on 900 °C piires (kõrge K2O sisaldus). Roo tarbimisaine alumine 
kütteväärtus kevadisel koristusperioodil on kuni 4,0 MWh/t, mis annab hektarisaagi 
energiasisalduseks 40 MWh aastas. 

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) soojustehnika instituudi teadurid korraldasid katseid pilliroo 
saagikuse määramiseks mitmetes Eesti piirkondades ajavahemikul veebruarist aprillini 2006. 
Tabelites (vt Tabel 3.10 ja Tabel 3.11) on välja toodud Põlva maakonna pilliroo saagikus 
talvisel ja suvisel ajal. 
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Tabel 3.10. Põlva maakonna roostikes kasvava pilliroo tarbimisaine ja kuivaine 
keskmine saagikus talvel 

Proovi 
nr 

Maakond, linn, 
vald, proovivõtu 

kuupäev 

Proovivõtu 
täpsem 
asukoht 

Tarbimisaine 
keskmine 

saagikus, t/ha 

Kuivaine 
keskmine 

saagikus, t/ha 

Keskmise 
proovi 

niiskus, % 

1 
Põlva maakond, 
Värska vald, 
10.02.2006 

Popovitsa küla 10,75 8,45 21,37 

2 
Põlva maakond, 
Mikitamäe vald, 
10.02.2006 

Lüübnitsa küla 9,25 7,4 20 

3  KESKMINE 10 7,93 20,69 

 

 

 

Tabel 3.11. Põlva maakonna roostikes kasvava pilliroo tarbimisaine ja kuivaine 
keskmine saagikus suvel 

Proovi 
nr. 

Maakond, linn, 
vald, proovivõtu 

kuupäev 

Proovivõtu 
täpsem 
asukoht 

Tarbimisaine 
keskmine 

saagikus, t/ha 

Kuivaine 
keskmine 

saagikus, t/ha 

Keskmise 
proovi 

niiskus, % 

1 
Põlva maakond, 
Värska vald, 
07.08.2006 

Popovitsa küla 23,50 10,32 56,1 

2 
Põlva maakond, 
Mikitamäe vald, 
07.08.2006 

Lüübnitsa küla 23,35 10,76 57,55 

3  KESKMINE 23,43 10,54 56,83 

 

Põlva maakonna roostike pindala, võrreldes Lääne ja Saare maakonnaga on suhteliselt väike. 
Peipsi järve (k.a Lämmijärv ja Pihkva järve Eesti osa) roostike pindala moodustab ligikaudu 
930 ha, millest umbes 170 ha asub Põlva maakonnas [Helle Mäemets, 2001-2002. aasta 
andmetel]. 

20% niiskuse juures on pilliroo alumine kütteväärtus vahemikus 3,7 - 3,8 MWh/t, seega kogu 
Põlvamaalt kogutava pilliroo energiasisaldus on 6,3 GWh/a (kui igal aastal niita kogu kasvav 
roog). Jätkusuutlikkust arvestades tuleks niita igal kolmandal aastal, siis saaksime 
kogusaagiks ∼2 GWh/a. Kasutatakse nn kolmeväljasüsteemi, et rooalad saaksid taastuda. 
Energia muundamiseks ei saa kasutada kogu niidetavat roogu, osa võidakse kasutada 
ehituseks ja muuks otstarbeks ning kõik maaomanikud võib-olla ei luba oma maalt lõigata. 
Viimaseid asjaolusid arvestades jääks bioenergiaks muundamiseks ~50% ehk 1 GWh/a. 
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Kui võtta 80 % keskmiseks katla kasuteguriks, oleks soojustoodang 800 MWh/a, millest kuni 
20% on võrgukaod, tarbijale saaks müüa 640 MWh. 20 MWh kulub aastas keskmise (mitte 
väga korraliku) korteri soojusega varustamiseks, seega saaks aastas kütta 640/20=32 korterit 
ehk üht suuremat elamut. 

Teine võimalus oleks lõigatavast pilliroost ja ehitusroo jääkidest valmistada brikette või 
pelleteid. Tooraine vähese hulga juures on tasuvam brikettide tootmine. Viimased oleksid 
kasutatavad ka koduahjude ja kaminate kütusena eramutes. Eelnevast arutlusest lähtudes 
jätkuks materjali, millest saaks toota 250-260 tonni pilliroobriketi aastas. Väiksemad 
briketimasinad on nt tootlikkusega 180 kg/h. Selline masin teeks eelnimetatud koguse ~1 390 
töötunniga, mis on 1/6 aastasest töötundide arvust. Ilmselt ei tasu nii väikese kogus 
pilliroobrikettide valmistamine end majanduslikult. Tšehhi Vabariigi firma Briklis, kes 
valmistab briketitootmise seadmeid, väidab, et nende riigis ei tasu ärimajanduslikult tehased, 
millede seadmed toodavad vähem kui 400 kg/h briketti. 

Laialeheline hundinui (soetõlv) - typha latifolia L. 

Lehed lailineaalsed, mõõkjad, 1 – 2 cm laiad, rohelised. Tõlvikus isas- ja emasõitega osad 
enamasti kokkupuutuvad. Rulja tõlviku alumine, emasõitega osa kuni 2,5 cm läbimõõduga. 
Taime kõrgus 80 – 200 cm. Kasvab veekogude kaldaosas, kraavides, turbaaukudes. Esineb 
paiguti. Levialaks on põhjapoolkera parasvöötme piirkond aga ka troopika, Austraalia ja 
Polüneesia. Hiinas kasvatatakse tiikides köögiviljana, süüakse noori võrseid ja tärkliserikast 
risoomi. 

Ahtaleheline hundinui - typha angustifolia L. 

Lehed kitsalineaalsed, kuni 1 cm laiad, rohelised. Tõlvikus isas- ja emasõitega osad 
teineteisest tavaliselt 3 – 6 cm eemal. Tõlviku alumine emasõitega osa kuni 1,5 cm 
läbimõõduga. Taime kõrgus 100 – 200 cm. Kasvab veekogude kaldaosas, kraavides. Esineb 
paiguti, eelmises harvemini. 

Hundinui kasvab Eestis suhteliselt hajutatult, kuid esineb üksikuid suuremaid kasvukohti, 
näiteks Viljandi linna vahetus läheduses paiknev ja märgalapuhastina toimiv Mudajärv, 
Tänassilma jõe lätetel paiknev 69 ha suurune märgala, kus rohumaataimestik on asendunud 
monokultuurse tiheda hundinuiaga (üksikute laikudena esineb siiski ka pilliroogu ja paju) jne. 

Hundinuia kasvatatakse reoveepuhastamiseks ehitatavatel tehismärgaladel. Seal kasvava 
biomassi kasutuselevõtuga on võimalik fosfor ja lämmastik veekeskkonnast kätte saada ja 
uuesti looduslikku ringlusesse suunata. Viljandi maakonnas Kõo asulas on 1 hektari, Pärnu 
maakonnas Häädemeestel aga 0,5 hektari suurune tehismärgala-reoveepuhasti, kus juba 
kasvatatakse hundinuia. 

Looduslik võsa 

Mitmelt poolt saaks lõigata võsa talvel peale lehtede langemist, kui puidu niiskus on kõige 
madalam (45%). 400 ha võsastunud aladelt oleks saagikusega 10-15 t/ha (kuivaine järgi) 
võimalik iga 7-8 aasta tagant koguda vähemalt 4 000 t/a või kui jagada see aastate peale, siis 
~500 tonni aastas. Võsa tuleks laduda virnadesse ja hoida seal suvi läbi. Järgmiseks 
oktoobriks-novembriks on niiskus langenud 20-30%ni. Võsa saaks lõigata ka suvel ja jätta 
kuivama koos lehtedega, lehed imevad puidust suure hulga niiskust välja umbes kuu ajaga. 
Kuivanud võsa hakkimine võiks toimuda virna juures aga selle võib vedada ka katlamajja ja 
hakkida seal. Uuemad tehnoloogiad eelistavad puitjäätmetest ja ka võsast kubude 
valmistamist ja nende peenestamist vahetult enne katlasse söötmist. 

Luhahein - Roopõletuse kateldes on võimalik põletada ka heina, mida varutakse suvel. Selle 
heina niitmiseks jagatakse toetusi. Hein tuleb lõigata, kuivatada ja pakkida, milleks 
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kasutatakse konventsionaalset tehnikat. Heina lõikamiseks, kaarutamiseks, pallimiseks ja 
transpordiks saab kasutada kohalike talunike ja põllumajandusettevõtete töötajate tööd ja 
seadmeid, mis tuleks kõige odavam. 

Päideroog (harilik paelrohi) – phalaroides arundinacea L. 

Maa-aluste võsunditega mitmeaastane rohttaim. Lehed 5 – 15 (20) mm laiad, keeleke kuni 
6 mm pikkune. Pööris tihe, hõlmine, kuni 20 cm pikk, lillakas ja rohekasvalkjas. Pähikud 4 –
 5 mm pikad, süstjad. Vili hallikasvalge ja läikiv. Taime kõrgus kuni 200 cm. Kasvab jõgede 
uhtlammidel, kallastel, niisketel niitudel aga kasvatatakse lamminiitudel ka kultuurtaimena. 
Esineb võrdlemisi sagedasti. Perspektiivne energiataim Eestis. Põld annab saaki 12-15 aastat. 

Päideroogu energiaallikana kasvatati Soomes 2006. aastal 16 000 hektaril ja aastaks 2010 on 
kavas kasvupinda laiendada 40 000 hektarini. Sellelt pinnalt saadava toorainega saab toota 
umbes 1 TWh energiat, millega saaks varustada 50 000 ühepere-elamu aastase 
energiavajaduse (Soomes). Eriti sobiv on peenestatud päideroog kasutamiseks kõrvalkütusena 
freesturba ja hakkpuidukateldes (keevkihtkatlad, Soomes 70-80 sobivat katelt, Eestis 5tk). 

Suure kandilise paki energiasisaldus ~1,8 MWh (1,2x0,7x2,4 m ja mass ~400 kg), 

Silindrilise palli energiasisaldus ~1,1 MWh (laius 1,25m ja läbimõõt 1.25m, mass ~250 kg), 

Peenestatud puistekõrte (<10cm) energiasisaldus ~0,4 MWh/m3 (puistetihedus 70-100 kg/m3). 

Kanep (Cannabis sativa) – Kõrgekasvulist (2-3m) kiukanepit kasvatatakse esmajoones kiu 
saamiseks kanga, köite, paberi jms jaoks. Kuivainesaagid võivad ulatuda koguni 25 t/ha, 
sellest varred 20 t/ha, mõõdukamates tingimustes on keskmised saagid 11 t/ha 
(Suurbritannia), Itaalias on saagikus u 10 t/ha, Soomes 6 t/ha või 12 t/ha. 

Põhimõtteliselt saaks kanepit kasvatada ka energiaheinaks, kuid kuna ta on üheaastane taim, 
on tootmiskulud suhteliselt kõrged. Itaaliast hindavad kiukanepi sobivust energiakultuuriks 
heaks, kuna teda on lihtne külvikorda lülitada, saagid on stabiilsed ning ta on resistentne 
mitmete haiguste suhtes. 

Eestis oli kanepikasvatus varem karmide turvanõuete tõttu sisuliselt võimatuks tehtud (näiteks 
põllu valvamise kohustus). Seoses EL astumisega need nõuded enam ei kehti. Kuid 
kanepikasvatustraditsioon on Eestis siiski hääbunud. 

Energiat saaks tööstuslikult kanepist peamiselt kas siis põletamise või lagunemisprotsessi 
tulemusena (biogaas). Põletamine on energia seisukohast kõige efektiivsem ja samal ajal 
kõige lihtsam. Neist kogemustest, mis on olemas nii rahvuslikul tasandil kui ka 
rahvusvaheliselt, annab kanep aastas, vähemalt Gotlandil, 10 tonni kuivainet hektarilt. 

Kanepil on väga sügav juurestik (sama sügav kui on taime kõrgus), millel on võime tuua 
sügavusest pinnale toitaineid – mulla omadusi parandav võime. Lisaks viib kanep mulda 
omaenda toitaineid, mille tõttu on ta ideaalne mullastiku parandaja. 

Moostes on proovitud kanepi kasvatamist, ka sel aastal (2006.a.) on umbes 2 ha suurune põld. 
Kogemused on järgmised: sügisel on kätte saadud kanepi seemned, varte purustamine sügisel 
ei ole õnnestunud, kuna kanepi vartes on üsna sitke kuid. Kevadel on õnnestunud varred 
purustada. Purustatud varsi oleks võimalik kateldes põletada. 

Mooste katlamaja ei soovinud purustatud kanepivarsi põletada, kuna nendes on kiud, mis 
ümber võllide jäävad. Mooste Katsejaama hinnangul võiks kanepi vartest kiud eemaldada. 
Kiud oleksid tooraineks tööstusele ja kiuta varreosi on juba võimalik katlamajades põletada. 
Vartest saab umbes 50% kiudu, ülejäänud saaks põletada. Selleks, et kanepit laialdasemalt 
kasutada on vaja paika saada kogu tehnoloogiline tsükkel, ka kiu kasutamise osas. 
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Tabel 3.12. Kanepi põlemistehniliste analüüside andmed 

Parameeter kuivaines Väärtus 

Niiskus (tarbimisaine) 20,3% 

Tuhk 4,2% 

Kütteväärtus (ülemine) 18,10 MJ/kg 

Kütteväärtus (alumine) 16,95 MJ/kg 

Lämmastik 0,49% 

Süsinik 45,4% 

Väävel 0,07% 

Vesinik 5,23% 

 

Lina (Linum usitatissimum) – on vana mitmekasutuslik kultuurtaim, millel on õlirikkad 
seemned ning kanga valmistamiseks sobiv kiud. Eristatakse kahte vormi: kiulina ja õlilina. 
Kiulina kasvatamise katseid viiakse läbi Jõgeva Sordiaretuse Instituudis Mooste katsejaamas. 

Õlilinasortide viljelusväärtust uuritakse Taimse Materjali Kontrolli Keskuse Võru 
katsejaamas, kasvatamiskõlbulikuks on tunnistatud seni 5 sorti. Nende kasvupind oli 2004. a 
vähem kui 50 ha (www.agri.ee). Kiulina ei kasvatata Eestis üldse. Õlilinakasvatus on 
arenemas näiteks Rootsis, kus külvipind ulatub 12 000 hektarini. Lina saagikus on 3,5 t/ha 
(www.eestilina.ee). 

Lina puhul otseselt linapõhust ei räägita. On linaluud ja linavarred. Eestis ja ka Mooste vallas 
kasvatatakse õlilina, mis on tavalisest linast lühema varrega. 

Koristustehnoloogia on selline, et kombain purustab linavarred, need jäävad põllule ja 
küntakse maasse. Purustatud linavarred on põllule orgaaniliseks väetiseks. Teadaolevalt on 
Mooste katlamajas proovitud linaluude põletamist, segamini saepuruga. Põlemine toimus 
hästi, probleeme ei täheldatud. Probleeme on linavarte põletamisega (rohkem etteandmisega). 

Linavarred sisaldavad kiudu ja see mässib pöörlevate võllide ning tigude ümber, seetõttu 
tülikas põletada. Samas on linavartel kasutus põlluväetisena olemas. Moostes pressitakse 
linaseemnetest ka õli, järele jäävad graanulid, mida oleks võimalik kateldes põletada. Kuna 
need graanulid sisaldavad ka mingi koguse õli, siis on need heaks loomasöödaks. Kui on 
kasutus loomasöödana olemas, siis ei ole linakookide (graanulite) põletamine otstarbekas. 
Samas ei ole Moostes saadavad linakoogi kogused suured. 

2003 aasta sügisel niideti Mooste vallas lina, millest tehti TTÜ soojustehnika instituudi 
laboris analüüsid vt Tabel 3.13). 

 

Tabel 3.13. Lina põlemistehniliste analüüside andmed 

Parameeter kuivaines Väärtus 

Niiskus 10,3% 

Tuhk 4,62% 
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Kütteväärtus (pommis) 18,81 MJ/kg 

K2O 1,75% 

Na2O <0,01% 

Lämmastik 0,401% 

Süsinik 46,5% 

Väävel 0,248% 

Vesinik 6,078% 

Kloor 0,27% 

 

3.2.3. Järeldused ja soovitused rohtse biomassi kasutamiseks 

Teravilja kasutamisest kütusena 

Söögi- ja söödateravilja põletamise asemel võiks eelkõige soovitada teravilja puhastusjääkide, 
riknenud teravilja ja teravilja töötlemisjääkide põletamist. Allpool esitatakse üks näide 
Soomes teravilja puhastusjääkidel töötava katla ekspluatatsioonist. Tuginedes alltoodud näites 
kirjeldatule, võiks Põlva maakonnaski koostada mõnele konkreetsele objektile 
tasuvusarvutuse. Objektiks võiks olla asula kaugküttesüsteem või ühtlase soojuskoormusega 
tööstusettevõte, mis soovitavalt vajaks soojust aasta läbi. Teiselt poolt peab olema 
kindlustatud objekti varustamine vajaliku toormega (viljapuhastusjääkidega). Näitest on näha, 
et katla puhastamisega tuleb tegelda igapäevaselt ja see teeb ekspluatatsiooni kallimaks kui 
kasutataks nt hakkpuitu. Puhastusperioodide aegseks kütmiseks tuleb soojus salvestada 
akumulatsioonipaaki (see muudab kallimaks investeeringu, võrreldes traditsiooniliste 
küttelahendustega). 

Teravilja puhastusjääkide põletamisest Soomes (näide) 

Hei Vahala Oy, Halikko küla, Pappilan tie 20 (Ülo Kask’i külastus 25.01.2007. Salo Seutu) 

Tomati ja muude köögiviljade kasvatusega tegelev aiandusfirma kasutab aastast 2005.a. alates 
oma kasvuhoonete ja eluhoonete kütmiseks viljapuhastusjääkidel töötavat 1 MW 
nimivõimsusega katelt Calortec (katel on valmistatud Uusikaupunkis, Soomes). Väljuva vee 
temperatuur on max 90 °C. Katel on võimeline töötama kuni 20% koormusega, kuid 
maksimaalselt saavutatud võimsus on 1 400 kW (laost võeti kütuseproov, niiskus määrati 
TTÜ STI keemialaboris, Wt = 12,5%). Katlamaja juurde kuulub suur ladu, mille põranda 
ühele osale on paigaldatud hüdrauliliselt liigutavad tõukurid kütuse juhtimiseks 
kruvisöötjatele. Kruvisöötjad edastavad kütuse liikuva restiga koldesse. Suitsugaaside 
puhastamiseks on olemas multitsüklon ja suitsuimeja poolt tekitatava müra vähendamiseks 
summuti. Tehakse juurde torustik lahkuvate suitsugaaside juhtimiseks tagasi 
primaarõhuventilaatori imipoolele. Sellise suitsugaaside retsirkulatsiooniga püütakse vältida 
tuha sulamist restil. Tuhk juhitakse koldest välja kruvitransportööriga õues asuvasse 
transportmahutisse (võeti tuhaproov, tuhk on must, ilmselt põlemata süsiniku tõttu, 6,0% 
vastavalt analüüsile). Tsüklonist tuleva tuha osa on väike võrreldes koldealuse tuha hulgaga. 

Aiandi territooriumil asuva endise õliküttel töötava katlamaja lähedal on soojavee 
akumulaatorpaak mahutavusega 200 m3. Köetavate kasvuhoonete pinda on 8 300 m2. 

Eelmisel kütteperioodil kulus 840 tonni viljapuhastusjääke, mida ostetakse viljasalvest 
hinnaga 10 €/m3. Varem, enne uue katla paigaldamist, kulus selle jääkide koguse asemel 300 



 

6.06.2007 91(91) Leping 636L-5-06-VV.doc 

tonni kerget kütteõli. Jäägid koosnevad tolmust, aganatest ja kliidest. On proovitud põletada 
seda segus hakkpuiduga. 

100 m3 viljapuhastusjääke kaalub 24 tonni, ehk mahukaal on 240 kg/m3. Tonni jääkide 
maksumus on 41,6 €/t. Tonni kuivade jääkide tarbimisaine alumine kütteväärtus on 
eeldatavalt ~4 MWh/t ja energia hind ~10 €/MWh ehk ~150 kr/MWh. Samas pidi see olema 
Soomes turul saadavatest kütustest kõige odavam. Ühe aasta töötamise jooksul on toodetud 
3 000 MWh soojust, seega 1 tonnist jääkidest on saadud ligi 3,6 MWh soojust, mis teeb katla 
kasuteguriks 0,9. (See tundub olevat suur, ilmselt on kütteväärtus suurem kui 4 MWh/t või on 
toodetud soojuse kogus liigselt ümmardatud). 

Peamine probleem ongi tuhasulamine restil ja resti kõrval kolde seintel. Katelt tuleb 
puhastada kord päevas ja aastas tekib kümneid kuupmeetreid tuhka, mida laotatakse talu 
karjamaale. 

Külastuspäeval oli välisõhu temperatuur -1°C ja katla hetkvõimsus 306 kW, kolde 
temperatuur 652°C, nimivõimsusel pidi kolde temperatuur olema ~900°C. 

Katlamaja, lao, tuhaärastusseadmete ja muu vajaliku sisseseade maksumus oli ~400 000 € 
(6,5 mln kr). Tasuvus pidi olema eelarvutuste kohaselt ~7 aastat Soome majandustingimustes. 

Energiakultuuride kasvatamine söötis ja kasutamata endistel põllumaadel 

Söötis ja kasutamata endistel põllumaadel võiks Põlva tingimustes esialgse teabe alusel 
soovitada päideroo ja galeega (ida-kitsehernes) kasvatamist, millede kuivaine saagikuseks 
pakutakse Eesti oludes keskmiselt 10 t/ha kuivainet. Täpsemaid soovitusi ja viljelusteavet 
saab Eesti Maaviljeluse Instituudist (http://www.eria.ee/). Soomes on saadud aastate 
keskmisena kevaditi koristatuna 5 t/ha päideroogu (mõnel aastal on olnud saagikaod kuni 40-
45%). Õige oleks võtta viimane väärtus Eestiski aluseks päideroo saagikuse esialgseks 
hindamiseks kuni meil puuduvad tegelikud päideroo tööstusliku kasvatamise ja koristamise 
kogemused. Sama võib öelda galeega kohta. 

Lihtsaim, kiireim ja tõenäoliselt ka odavaim lahendus võtta kasutusele rohtne biomass 
Põlvamaa asulate soojusvarustuses on paigaldada mõne asula (nt Ruusa, Krootuse) 
kaugküttevõrku põhukatel (-katlamaja) (sarnane Sääse asula katlamajaga Tamsalu vallas, 
mille lühikirjeldus on ka käesolevas töös). Selles katlas on võimalik sarnaselt põhule põletada 
ka kuivatatud ja pallitud päideroogu ja galeegat. Tähelepanu tuleb juhtida päideroo ja pilliroo 
suurele sarnasusele. Näiteks Soomes tehtud katse käigus selgus, et pilliroopallide põletamine 
põhukatlas osutus märksa probleemsemaks kui esialgu arvati. Pilliroo (tõenäoliselt ka 
päideroo) tuhk ei varise sarnaselt puutuhale ja põhutuhale vaid säilitab peale suurema osa 
süsiniku väljapõlemist oma struktuuri st koldesse jääb nn hõõguv tuhapall, mis iseeneslikult ei 
vaju kokku kolde põrandale. Kui tõmbame enne uue palli(de) koldesse laadimist hõõguva 
tuha välja, kaotame osa energiast ja sädemed võivad olla ohtlikud ümbruskonnale. Teiseks 
võimaluseks on millegagi püüda tuhapalli segada ja kohevat struktuuri lagundada ning ales 
siis uus pall(id) sisse laadida. Kahjuks Eestis veel sellelaadsed kogemused puuduvad. Igal 
juhul võib töömaht kasvada, võrreldes põhupallide käitlemisega. 

Rohttaimede kasutamine katlakütusena on suhteliselt vähe uuritud teema üldse, eriti Eestis, 
mistõttu tuleb nende kasutusele võtmisel olla valmis üllatusteks ja ka tagasilöökideks 
esialgselt loodetud kasule. 

Ilmselt on võimalik rohelistest energiakultuuridest valmistada silo ja selle hilisema 
anaeroobse kääritamise tulemusena saada biogaasi. Eestis ei ole veel ühtegi sellist 
biogaasijaama rajatud, aga näiteid on tuua mujalt Euroopast (Saksamaa näide ka antud töös). 
Kesk-Euroopa maades, kus rohtset biomassi kääritatakse biogaasi saamise eesmärgil on 



 

6.06.2007 92(92) Leping 636L-5-06-VV.doc 

kasutusel valdavalt mais (suurim biogaasi saagis) ja mõned teraviljad (oder, rukis) aga 
üksikutel juhtudel ka tavaline rohi (nt sõjaväelennuvälja niitmisjäägid Austrias). Nende 
projektide tasuvus on saavutatud väga kõrgete elektri kokkuostuhindadega ja rajamiseaegsete 
investeeringu toetustega. Eesti tingimustes ei tea ühtki tasuvusuuringut tehtud olevat. 
Mõnevõrra lootust projektide õnnestumiseks tulevikus annab 2007. aasta veebruaris 
Riigikogus vastuvõetud elektrituru seaduse parandus, mis lubab taastuvatel energiaallikatel 
toodetud elektrit kokku osta senisest märksa kõrgema hinnaga (1,15 kr/kWh). 

Avalikult ei ole teada ka andmeid erinevate energiakultuuride reaalsete ja usaldusväärsete 
kasvatus- ja koristuskulude ning kogemuste kohta erinevate boniteediga maadel Eestis, et 
saaks pakkuda soovitusi Põlva maakonna aktiivsetele talunikele ja ettevõtjatele. 

Soovitusi biomassi põhiste kütuste kasutuselevõtmiseks Põlva maakonnas 

1. Lihtsaim, kiireim ja tõenäoliselt ka odavaim lahendus võtta kasutusele 
põllumajandusjäätmeid Põlvamaa asulate soojusvarustuses, on paigaldada mõne asula (nt 
Ruusa, Krootuse jm) kaugküttevõrku perioodilise kütmisega põhukatel, milles saab 
põletada nii ümarruloone kui nn suuri kandilisi europakke (massiga ~450 kg). 

2. Teiseks ja veelgi lihtsamaks viisiks on lisada peenestatud põhku või kuivi peenestatud 
rohttaimi, kui põhikütuse lisandit hakkpuidu, koore või saepuru hulka. Soomes näiteks 
lisatakse peenestatud päideroogu puit- ja turbakatelde kolletesse kuni 10-15% 
põhikütusele lisaks. Oluline erinevus on selles, et Soomes lisatakse seda vaid 
keevkihtkolletesse, milliseid Põlva maakonnas ei ole. Proovida võiks kuivatatud rohtse 
biomassi lisamist puitkütuse katlasse Savernas. Ilmselt tuleb selline lisamine kõne ala 
rohkem siis, kui puitkütuseid nappima hakkab. Tööd lisandub kütuste segamisega, 
küttepindade puhastamisega ja suuremate tuhahulkade utiliseerimisega. Alaneda võib 
kütusesegu tuha sulamise temperatuur (TTÜ katsetulemused hakkpuidu ja pilliroo 
segudega). 

3. Sõnniku, biolagunevate jäätmete ja heitvete muda anaeroobse kääritamise jaamade ja 
saadava biogaasi baasil töötavate soojuse ja elektri koostootmisjaamade rajamist saab 
soovitada suurte soojuse tarbijate lähikonda (nt Räpina, Põlva), sest kogu 
tootmisprotsessis ülejääv soojus tuleks suunata aasta läbi kaugküttevõrku või mõne 
ettevõtte tehnoloogiliseks vajaduseks. Jääksoojust saaks kasutada ka sõnniku 
kääritamisjäägi kuivatamiseks. Granuleeritud kääritamisjääki saaks turustada väetisena 
aednikele või biokütusena katlamajadele. Jaamade elektriline võimsus võiks olla vähemalt 
500 kW kuni 1 MW (veidi rohkem jaama kohta on soojuslik võimsus). Mida väiksem on 
selline jaam seda suuremaks lähevad rajamise erikulud (kr/MW kohta). Seetõttu tuleks 
need rajada esmalt asulatesse, mille lähedusse (kuni 5-7 km) jäävad suuremad sigalad ja 
loomafarmid (nn IPPC farmid, kus loomi on tuhandeid). Mõnesid korrektiive tasuvuses 
teeb uus elektri kokkuostu hind. Iga objekt on aga niipalju erinev, et üldisi lahendusi anda 
on mõttetu ja tasuvuse uuring tuleb teha igale konkreetsele objektile eraldi. 

4. Seoses taastuvate energiaallikate baasil toodetava elektri kokkuostu hinna tõstmisega võib 
saabuda esimeste suurte soojuse ja elektri koostootmisjaamade (Väo, Tartu, Ahtme, 
Kehra, Kuressaare) valmimise järel olukord, kus puitkütuse hind järsult tõuseb. Teine 
hinnatõusu põhjus võib olla Venemaa puidutollide järsus suurendamises (üsna reaalne 
lähimate aastate jooksul), sest Venemaalt eksporditakse juba ligi kolmandik puidust 
(~2 mln tm), võrrelduna Eestis viimastel aastatel raiutud tarbepuidu kogusega, kuni 
~6 mln tm (kütusena kasutatud töötlemisjääke jääb ju siis vähemaks, kui ümarpuidu 
import kokku kuivab). Eelnevast lähtudes on riskantne soovitada uute puitkütuse 
katlamajade rajamist, pigem tuleb mõelda, mida samadesse kateldesse puitkütusele lisada 
(vt p.2). Ära ei tohiks unustada ka turbakütust, kuigi seda ei loeta Euroopa Liidus 
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taastuvaks energiaallikaks, kuid Põlvamaale on see kohalikuks kütuseks. Teiseks 
looduslikuks lisakütuse allikaks on pilliroog, mida Peipsi (Lämmijärve) kallastel kasvab 
arvestataval hulgal ja mis üldjuhul ei sobi katuserooks, küll aga osaliselt 
isolatsiooniplaatide valmistamiseks. Saagikuse katsete tulemuste alusel võiks pakkuda, et 
~6 000 MWh ulatuses pilliroo energiat oleks kütusena kasutatav Põlva maakonna piires 
(siis jääks seda ehitusmaterjaliks ja oleks tagatud ka jätkusuutlik varumine, st mosaiikne 
niitmine). Seni on lahendamata pilliroo varumislogistika, kuid peenestatuna sobib see 
puit- ja turbakütuse lisandiks. 

3.3. Jäätmed 

3.3.1. Jäätmekütuste kütteväärtuse hinnang 

Jäätmete hulka võivad kuuluda äärmiselt mitmesugused materjalid, millest ühel osal võib olla 
arvestatav kütteväärtus ja neid on põhimõtteliselt võimalik utiliseerida nii, et tekkiv soojus ära 
kasutatakse. Järgnevas tabelis (vt Tabel 3.14) on toodud jäätmete kütteväärtused liigiti, st 
vastavalt nende tekkekohale.  

 

Tabel 3.14. Jäätmete keskmised kütteväärtused liigiti 

Alumine kütteväärtus, qnet,ar, Jäätmete liik 

MJ/kg kWh/kg ja MWh/t 

Tahked majapidamisjäätmed 15,9 4,42 

Munitsipaal- ja 
paberitööstuse reoveesette 
muda 

2,0 0,56 

Ehitus- ja lammutusjäätmed 11,2 3,11 

Tööstusjäätmed 11,2 3,11 

Pakendi ja tootmisjäätmed 
tööstusest 

21,6 6,0 

Kontori ja kaubandusjäätmed 21,6 6,0 

Allikas: Evaluation of the Dutch and Finnish situation of energy recovery from biomass and waste – Ronald de 
Vries KEMA, Ronald Meijer KEMA, Lassi Hietanen VTT Energy, Elina Lohiniva VTT Energy, Kai Sipilä VTT 
Energy, Technology – Review 99/2000, Helsinki 2000, ISSN 1239-758x, ISBN 952-457-007-6 

Jäätmete hulka kuuluvad ka näiteks kulumise tõttu kasutusest kõrvaldatavad rehvid, plastid, 
puidujäätmed, paber ja paberimuda, mida sageli kogutakse või saadakse eraldi ja mille 
põletamiseks on olemas vastavad seadmed ja kogemus. 

� Rehvid on tavaliselt kõrge kütteväärtusega qnet,ar=28,5 – 35 MJ/kg (RDC ja Kema 
1999, EA 2001). See kütus sisaldab suhteliselt palju rauda, väävlit (≈1,6%) ja tsinki 
(≈1,5%). 

� Plastid. Lisakütuseks töötlemisel kasutatakse plastjäätmeid nagu kotid jaemüügist või 
ülejäägid tööstusest. Osa plastid saadakse tekkekohas sorteeritud olmejäätmetest. 
Plastil on tavaliselt kõrge kütteväärtus qnet,ar =29 – 40 MJ/kg (RDC ja Kema 1999, EA 
2001). Enne koldesse söötmist plastid tükeldatakse ja segatakse muude jäätmetega. 
Põhiline kasutamist piirav tegur plastide juures on kloori sisaldus, põhiliselt PVC-s. 
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� Puitjäätmed. Puitjäätmete kütteväärtus on vahemikus qnet,ar =15 – 17MJ/kg ja 
niiskussisaldus 10-15% (RDC ja Kema 1999).Värvitud või keemiliselt töödeldud 
puidu korral võib olla suur raskemetallide (As, Cr, Cu), klooriühendite ja muude 
mürgiste ühendite sisaldus. 

� Paber ja paberimuda. Paberjäätmeid kasutatakse tavaliselt alternatiivkütusena koos 
plast ja muu jäätmetega. Paberi kütteväärtus on tavaliselt qnet,ar =12,5 – 22 MJ/kg 
(RDC ja Kema 1999, EA 2001). Paberitööstuses tekkiv muda või jäägid kasutatakse 
tavaliselt paberitööstuse enda poolt lisakütusena. Paberimudal on tavaliselt madalam 
kütteväärtus qnet,ar =8,5MJ/kg (EA 2001). 

Täpset energiaväärtuse hinnangut jäätmekütusele on äärmiselt raske anda, see sõltub tugevasti 
sellest, mil määral on jäätmetes puidu- ja paberijäätmeid, eriti aga PVC plastikut; ja mil 
määral suure niiskusega toiduainete jäätmeid. Plastikmaterjali suurem osakaal tõstab 
kütteväärtust ja biojäätmete suurem osakaal vähendab seda.  

Kuna Eestis jäätmekütust seni põletatud pole, saab siin opereerida ainult keskmiste arvudega 
ning Soome andmetega. Hinnanguliselt on tüüpiline olmejäätmete kütteväärtus 9 – 12 MJ/kg 
(2,5 – 3,3 MWh/t). Kui orgaaniliste biojäätmete osakaal on suurem, on kütteväärtus madalam 
ja kui plastiku ning puidu osakaal on suurem, on ka kütteväärtus kõrgem.  

Euroopas on olmejäätmete keskmiseks kütteväärtuseks 10,8 MJ/kg. Võrdluseks, kivisöe 
kütteväärtus on 30 MJ/kg, kütteõlil 42 MJ/kg ja energeetilisel põlevkivil 8,4 MJ/kg. 
Mõningate jäätmekomponentide kütteväärtus on toodud järgnevas tabelis (vt Tabel 3.15).  

 

Tabel 3.15. Olmejäätmete komponentide kütteväärtused 

Komponent  Kütteväärtus, 
MJ/kg 

Kütteväärtus, 
kWh/kg, MWh/t 

Paber, kartong  16,9 4,69 

Puit (30% niiskust)  16,2 4,50 

Plast  32,6…45 9…12,5 

Tekstiil  15,6 4,33 

Toidujäätmed  9,0 2,50 

Pargi ja kalmistujäätmed 1,8…2,2 0,5…0,6 

Muu  10,6 2,94 

 

Kui jäätmete iga komponendi osakaalu massiprotsent oleks teada, saaks tabeli alusel kaalutud 
keskmise kütteväärtuse määrata.  

Juhul, kui kasutatakse põhiliselt vaid sorteeritud jäätmeid, kus põhikomponendiks on puit 
ning pakendimaterjal (paber, kartong, minimaalselt plastikut), on selle nn. jäätmekütuse 
energiaväärtus 12 – 14 MJ/kg (3,3 – 3,9 MWh/t). Seega väiksem kütteväärtus vastab 
ligilähedaselt 40% niiskusega kütteturba kütteväärtusele, kõrgem aga läheneb keskmise 
niiskusega puidu kütteväärtusele.  

Hinnatud jäätmekütuse kütteväärtus eeldab, et põlevate jäätmete hulgas on suure niiskusega 
bioloogiliste (toidu) jäätmete osakaal minimaalne. Kui seda aga arvestada maksimaalselt, 
saame keskmiseks kütteväärtuseks 6,5 MJ/kg.  
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3.3.2. Põlva maakonna jäätmete energeetiline väärtus 

3.3.2.1. Olmejäätmed 

Järgnevas tabelis (vt Tabel 3.16) on toodud Põlva maakonnas kogutud olmejäätmete ja muude 
samalaadsete liigiti kogutud jäätmete kogused 2003. ja 2005. aastal. Olmejäätmete sarnaste 
jäätmete all mõeldakse kauplustes, hotellides jm teenindusettevõtetes, koolides jt 
sotsiaalasutustes tekkivaid jäätmeid, samuti ettevõtete kontoriprahti.  

 

Tabel 3.16. Olmejäätmete ja samalaadsete kaubandus-, tööstus- ja 
ametiasutusejäätmete, liigiti kogutud jäätmete kogumine 2003 ja 2005.a 

Jäätmeliik EJL kood 2003 2005 

Paber ja papp 20 01 01 2985,99* 5100,792* 

Klaas 20 01 02 19,304  

Happed 20 01 14* 0,009 0,522 

Fotokemikaalid 20 01 17* 0,003 0,002 

Pestitsiidid 20 01 19* 0,149 1,375 

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat 
sisaldavad jäätmed 

20 01 21* 0,781 0,925 

Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 
20 01 25 

20 01 26* 0,578 1,736 

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, 
liimid ja vaigud 

20 01 27* 1,48 2,805 

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 
nimetatud jäätmed 

20 01 33* 0,17 27,923 

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonika-
seadmed 

20 01 36 14,682 18,722 

Metallid 20 01 40 16,75 15,0 

Mustmetall 20 01 40 01 363 96,850 

Vask 20 01 40 02 7,81 0,024 

Alumiinium ja alumiiniumisulamid 20 01 40 03 30,721 9,897 

Sortimata ravimikogumid 20 01 98* 0,275 0,172 

Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti 
kogutud kokku 

20 01 3441,36 5250 

* Paber ja papp on kogutud peamiselt väljapoolt maakonda (Räpina Paberivabrik, Smead) 

Allikas: Jäätmestatistika 2001, 2002, 2003, 2005 (KKM Info- ja Tehnokeskus) 

 

Sõltuvalt omavalitsusüksuse iseloomust võib majapidamistest tekkivate olmejäätmete 
koguseks hinnata kuni 600 kg/a töökoha kohta või suurusjärgus ~100...150 kg/a elaniku kohta 
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(REC Eesti 2003). Käesolevas töös on arvestatud keskmiseks jäätmetekkeks Põlva linnas 250 
kg/a elaniku kohta ja maapiirkondades 180 kg/a elaniku kohta. 

Arvestades Põlvamaa tagasihoidlikku ettevõtlust, on sarnaste jäätmete koguseks ettevõtetest 
võetud 100 kg/a elaniku kohta. Alljärgnevalt (Tabel 3.17) on toodud hinnanguliselt tekkivate 
olmejäätmete kogused Põlva maakonnas ja sellest saadavad teoreetilised ja reaalsed 
energiakogused. 2002.a. valdade kaupa esitletud kogutud olmejäätmed on saadud eeldusel, et 
neid kogutakse võrdeliselt maakonnas kogutuga. 

 

Tabel 3.17. Hinnangulised olmejäätmete kogused Põlva maakonnas t/a, ja sellest 
saadavad teoreetilised ja reaalsed energiakogused 2005.a. andmete alusel 

Prognoositavate olmejäätmete 
kogused 

Haldusüksus Rahva
-arv 

Maja-
pida-
mistest 

Sarnased 
jäätmed 
ette-
võtetest 

Kokku Energia-
sisaldus1 
MWh/a 

2005.a.2 
prügilasse 
ladestatud 
olme-
jäätmeid 

Jäätme-
tes 
sisalduv 
energia 
MWh/a 

Potentsi-
aalselt 
saadav 
energia-
kogus3 
MWh/a 

PÕLVAMAA 32 121 6 236 3 212 9 450 28 350 3 600 10 800 8 100 

Põlva linn 6 483 1 621 648 2 269 6 807 864 2 593 1 945 

Ahja vald 1 179 212 118 330 990 126 377 283 

Kanepi vald 2 651 477 265 742 2 226 283 848 636 

Kõlleste vald 1 067 192 107 299 897 114 342 256 

Laheda vald 1 399 252 140 392 1 176 149 448 336 

Mikitamäe 
vald 

1 115 201 112 313 939 119 358 268 

Mooste vald 1 610 290 161 451 1 353 172 515 387 

Orava vald 903 163 90 253 759 96 289 217 

Põlva vald 3 957 712 396 1 108 3 324 422 1 266 950 

Räpina vald 5 730 1 031 573 1 604 4 812 611 1 833 1 375 

Valgjärve vald 1 617 291 162 453 1 359 173 518 388 

Vastse- 
Kuuste vald 

1 265 228 127 355 1 065 135 406 304 

Veriora vald 1 680 302 168 470 1 410 179 537 403 

Värska vald 1 465 264 147 411 1 233 157 470 352 
1 Olmejäätmete kütteväärtuseks võeti 3 kWh/kg. 
2 Eeldatakse et 2005.a. tekib valdades proportsionaalselt sama kogus jäätmeid kui summaarselt maakonnas. 
3 Reaalselt kasutatava energiakoguse all mõeldakse jäätmete koospõletamisel põletusseadme kasuteguriga 75% 
saadavat soojushulka. 
Allikas: Jäätmestatistika 2001, 2002, 2003, 2005 (KKM Info- ja Tehnokeskus). 
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3.3.2.2. Olmejäätmete käitlemine ja prügilate seisukord Põlvamaal 

Põlvamaal on senini olnud jäätmete peamiseks kõrvaldamisviisiks ladestamine prügilasse.  

Põlvamaal on hetkel töös üks ametlik prügila – Adiste prügila (Põlva vald, Adiste küla, 
käitaja Põlva Heakord OÜ), mis toimib kuni Kagu-Eesti regionaalprügila valmimiseni 
piirkondliku tugiprügilana. Adiste prügila suletakse jäätmete vastuvõtuks hiljemalt 16.07. 
2009. a., peale seda tähtaega tuleb prügila ka korrastada. Kuna Adiste prügila on väike, 
ladestatakse sinna ainult Põlva maakonnas tekkinud jäätmeid. Juhul kui Adiste prügila peaks 
enne regionaalprügila valmimist täituma, suunatakse Põlva maakonnast kogutud jäätmed 
Tartu Aardlapalu prügilasse. 2004. aastal ladestati Adiste prügilasse 4173 tonni 
segaolemjäätmeid. AS-le Põlva Heakord väljastatud jäätmeloa alusel on lubatud aastas 
ladustada Adiste prügilasse kuni 5000 t segaolmejäätmeid.  

Adiste prügilasse hakati jäätmeid ladestama 1965. aastal. Jäätmeid ladustati alguses 
olemasolevasse kruusa-liiva karjääri, käesolevaks ajaks ületab jäätmete mahapanekuala 
oluliselt omaaegse karjääri ulatuse. Kuna varem eksisteerinud karjääri mahtu ei ole teda, ei 
ole võimalik ka täpselt hinnata Adiste prügilasse ladestatud jäätmete hulka. Adiste prügila 
keskkonnauuringus (OÜ RUU) on jäätmete koguruumalaks leitud 36,7 tuhat m3, Põlvamaa 
jäätmekavas on mahuks hinnatud 40 tuhat m3. Suurema osa ladestatud jäätmetest 
moodustavad olmejäätmed, kuid võib eeldada et varasematel aegadel ladustati sinna ka 
mitmesuguseid tööstusjäätmeid. Vastavalt eelnenud keskkonnauuringule eelnes jäätmete 
ladestamisele karjääri sinna mõningane naftaproduktide ladestamine. Ka ladestatud 
olmejäätmete hulgas on suure tõenäosusega teatav hulk ohtlikke jäätmeid. Adiste prügilasse 
on ladestatud kuni aastani 2000 ka fekaale. Jäätmete ladestamine on toimunud küllaltki suurel 
territooriumil ning senini on kasutatud jäätmete valli lükkamise tehnoloogiat, mille kohaselt 
lükatakse maha kallatud jäätmed prügila keskosas teelt servade poole. Selle tulemusena on 
käesolevaks ajaks kujunenud ca. 1,5 ha pindalaga suhteliselt lame (kausjas) jäätmeladestu, 
kus äärealadel on moodustunud kuni 3 meetri kõrgune jäätmeastang. Jäätmelademe keskosas 
on ca 960 m2 pindalaga looduslik jäänuksaar.47. 

Põlvamaa kõik ülejäänud väikeprügilad on tänaseks suletud ja korrastatud. Järgnevas tabelis 
on toodud ülevaade Põlvamaal suletud ja korrastatud prügilatest.  

Tabel 3.18. Prügilate sulgemine Põlvamaal 

Omavalitsus  Prügila  Korrastatud  

Kanepi vald  Lajavangu prügila  2000  

Põlva vald  Himmaste prügila  2000  

Põlva vald  Rosma prügila  2000  

Ahja vald  Kärsa prügila  2001  

Mooste vald  Mooste prügila  2001  

Värska vald  Soe prügila  2002  

Laheda vald  Soehaudu prügila  2002  

Mooste vald  Kauksi prügila  2002  

Valgjärve vald  Valgjärve prügila  2002  

Kõlleste vald  Ihamaru prügila  2003  

                                                 
47 Vt AS Põlva Heakord jäätmeluba 
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Mikitamäe vald  Rõsna prügila  2003  

Vastse-Kuuste vald  Hernejärve prügila  2003  

Vastse-Kuuste vald  Vastse-Kuuste väikeprügilad  2003  

Veriora vald  Veriora prügila  2004-2005  

Räpina vald  Jaama prügila  2004  

Põlvamaa  Ebaseaduslikud prügilad  2006-2010  

Põlva vald  Adiste tugiprügila 2010-2013  

Põlvamaal asuvad Räpina ja Mikitamäe jäätmejaamad, kuhu valla elanikud saavad tasuta tuua 
oma eelsorteeritud taaskasutatavad ja ohtlikud jäätmed. 

Koos naabermaakondadega on moodustatud piirkonna jäätmehooldust koordineeriv 
koostööorganisatsioon Kagu-Eesti Jäätmekeskus. Kagu – Eesti regionaalprügilale aga seni 
veel asukohta leitud ei ole. Kagu-Eesti regionaalprügila hakkab teenindama Tartu-, Valga-, 
Põlva- ja Võrumaad ning võimalik, et ka osa Jõgeva- ja Viljandimaast ning peaks valmima 
2009. või 2010. aastaks. Tulevikus on võimalik suunata Põlva maakonnas tekkivad jäätmed 
Kagu-Eesti regionaalprügilasse kas eelnevalt töödelduna (sorteerituna) või töötlemata kujul. 

Peale Adiste prügila sulgemist (või sulgemise ajal) tuleb Põlvasse rajada jäätmejaam, milles 
toimub sõltuvalt ülesannetest jäätmete ümberlaadimine, taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete 
kogumine ja esialgne töötlemine, biolagunevate jäätmete kompostimine vmt. Maakonda   
planeeritakse rajada ka 12 kompostimiskohta haljastujäätmete kompostimiseks. 

3.3.2.3. Tööstusjäätmed 

Järgnevates tabelites (3.18 ja 3.19) esitatakse andmeid erinevate jäätmeliikide aastaste 
koguste kohta Põlva maakonnas 

Tabel 3.19. Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine ja käitlemine Põlvamaal 

 2001 2002 2003 2005 

Tekkis  654,9 574,6 575,4 1142,3 

Taaskasutati  20 505 163 463,8 

Ladestati prügilasse  97 0 71,1 66,9 

Käitlemiseks maakonnast 
välja  

488 48,6 321,5 616,6 

Antud teistele ja muu  46,9 20 22,8 2,0 

Elanike arv (1 jaanuar)  32 527 32 308 32 121 32 601 

Tekkis elaniku kohta (kg)  20 18 18 35 

Tekkinud jäätmete 
energiasisaldus MWh/aastas 

1965 1724 1726 3427 

Prügilasse ladestatava osa 
kasutatav energiasisaldus 
MWh/aastas 

291 0 213 201 

Allikas: Jäätmestatistika 2001, 2002, 2003,2005 (KKM Info- ja Tehnokeskus) 
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Tabel 3.20. Puidu töötlemisel ning paberi, kartongi, tselluloosi ja mööbli valmistamisel 
tekkinud jäätmed, tonnides 

Jäätmeliik 2001 2002 2003 2005 

Puukoore- ja korgijäätmed 94 50 92  

Saepuru, sh puidutolm, laastud, 
pinnud, puit, laast- ja muud puit 

7 807 10 235 11 852 17 014 

Paberi ja kartongi taaskasutusjäägid 130 135 150 120 

Paberitööstuse pulbi kiudsetted    15 

Kokku 8 351 10 740 12 094 17 149 

Sellest taaskasutamine    9 248 

Määratlemata käitlus    7 288 

Ladestatud prügilasse    0 

Kogutud jäätmete energiasisaldus 
MWh/aastas 

34 822 44 784 50 430 71 450 

Prügilasse ladestatava osa 
energiasisaldus MWh/aastas 

0 0 0 0 

Allikas: Jäätmestatistika 2001, 2002, 2003 2005(KKM Info- ja Tehnokeskus) 

 

Eestis tekib hinnanguliselt 10 000 t vanarehve aastas (Üleriigiline jäätmekava 2002), seega, 
arvestades sõidukite hulka Põlvamaal, võib tekkida kuni 300 t vanarehve aastas, mille 
energiasisaldus kütusena kasutamisel on vahemikus 2375…2917 MWh aastas. 

Põlvamaal on mõistlik eeldada elektroonikajäätmete tekkekogust 6 kg/in/a. Selle põhjal võib 
elektroonikajäätmeid tekkida ligikaudu 200 t/a,. millest energiatootmiseks on võimalik 
kasutada maksimaalselt 15% kogu massist ehk 30 t/a. Selle energiasisaldus kütusena 
kasutamisel on vahemikus 242…333 MWh aastas. 

3.3.2.4. Biolagunevad jäätmed 

Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, 
paber ja papp. Biolagunevate jäätmete hulka kuuluvad aia- ja pargijäätmed, puit, reoveesete 
ning loomaväljaheited48. 

Biolagunevad olmejäätmed (BLO) – elanikkonnalt regulaarselt kogutava segaolmeprügi 
biolagunev fraktsioon, lisaks sellele liigiti kogutavad biolagunevad jäätmed, samuti olmes 
tekkivate suurjäätmete (nt mööbel) biolagunev osa. Olmejäätmed sisaldavad 60 – 70% 
biolagunevaid jäätmeid (massi %)49. 

EL direktiividest ja jäätmeseadusest tulenevad põhieesmärgid on prügilatesse ladestatavate 
biolagunevate jäätmete koguste vähendamine ja kohalikele tingimustele (asukoht, 
rahvastikutihedus, tekkivate jäätmete kogused jm) vastava jäätmekäitlussüsteemi 
väljaarendamine50. 

                                                 
48 Biolagunevate jäätmete käitlemise tegevuskava aastani 2013 
49 Biolagunevate jäätmete käitlemise tegevuskava aastani 2013 
50 Biolagunevate jäätmete käitlemise tegevuskava aastani 2013 



 

6.06.2007 100(100) Leping 636L-5-06-VV.doc 

On täheldatud, et Eestis tekib jäätmeid maakonniti erinevalt. Vastavalt tekkivate jäätmete 
kogustele on maakonnad jaotatud kolme gruppi: suured jäätmetekitajad, keskmised 
jäätmetekitajad ja väikesed jäätmetekitajad. Põlva maakond kuulub väikeste jäätmetekitajate 
hulka. 

Statistika järgi tekkis 2003. aastal Põlva maakonnas 26 726 tonni biolagunevaid jäätmeid, 
milledest 3 878 tonni ladestati prügimägedele. Seega ladestati 14,5 % (massi järgi) tekkivatest 
biolagunevatest jäätmetest. 

Ülevaate Põlva maakonnas tekkinud biolagunevatest jäätmetest annab Tabel 3.21. 

 

Tabel 3.21. Põlvamaal tekkinud biolagunevad jäätmed 2003 ja 2005. aastal (tonni) 

Kood Jäätmete alaliik ja nimetus 2003 2005 

02 01 01 Pesemis- ja puhastussetted 0,4 0,45 

02 01 02 Loomsete kudede jäätmed 709,3 57,82 

02 01 03 Taimsete kudede jäätmed 5 161,0 

02 02 02 Loomsete kudede jäätmed 153,6 596,6 

03 01 05 Saepuru, sh. puidutolm, laastud, pinnud, 
puit, laast- ja muud puidujäätmed 

11851,7 17014,2 

03 03 01 Puukoore– ja puidujäätmed 91,76  

03 03 08 Ringlusse võetud vanapaberi ja –kartongi 
sortimisjäätmed 

150 120 

15 01 01 Paber– ja kartongpakendid 361,17 26,445 

19 08 05 Olmereovee puhastussetted 5974,8 4455,5 

20 01 01 Paber ja papp 2986,0 206,6 

20 02 01 Biolagundatavad jäätmed 90 70,0 

20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 4163,8 5409,8 

20 03 04 Septikusetted 175  

 Kokku 26721 10288 

Allikas: Jäätmestatistika, 2003 2005, (KKM Info- ja Tehnokeskus) 

 

Tabel 3.22. Jäätmete senised käitlusviisid Põlvamaa kalmistutel ja haljastutel 

Tekkekoht 
Pindala 
(ha) 

Jäätmeteke 
aastas 

Lades-
tatakse 

Põle-
tatakse 

Kompos-
titakse 

Prügi-
lasse 

Värska kalmistu 2,8 330m3 •    •  

Ristipalo kalmistu 2,5 20t •    •  

Niitsiku kalmistu 2,0 50m3 •    •  

Jaanimõisa kalmistu 1,5 5m3 prügilasse •  •   •  

Maaritsa kalmistu 0,6 Pole teada •  •    
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Tekkekoht 
Pindala 
(ha) 

Jäätmeteke 
aastas 

Lades-
tatakse 

Põle-
tatakse 

Kompos-
titakse 

Prügi-
lasse 

Põlva linna kalmistu 10,3 600…700 m3 •  •   •  

Ahja kalmistu 1,7 10 m³ prügilasse •  •   •  

Leevi kalmistu 1,5 22 m³ prügilasse •    •  

Rosma kalmistu 3,8 35 m³ prügilasse •    •  

Kähri kalmistu 0,5 2,5 m³ 
prügilasse 

•    •  

Laossina kalmistu 2,0 15 m³  •  •  •  

Beresje kalmistu 0,2 10 m³ •  •   •  

Kanepi Ala kalmistu 4,0 pole teada •  •    

Kanepi Üla kalmistu 2,0 pole teada •  •   •  

Värska alevik 18 200 m³ •   •   

Räpina linna 
haljasalad 

 20 t •  •  •   

Tilsi park 4,5 pole teada •  •    

Vastse-Kuuste 
alevik, Kiidjärve 
küla 

10 100 m³ •  •    

Orava küla 7 pole teada  •    

Mooste 8,5 10 m³  •    

Valgjärve 10,7 ei tea  •    

Põlva linn 5,4 700 m³ •  •   •  

Ahja alevik 1,45 multšitakse     

Krootuse küla 2 48 m³  •    

Peri ja Mammaste 
asula 

1 10 m³  •   •  

Mikitamäe asula 2 20 m³    •  

Kanepi alevik 0,3 pole teada •    •  

Põlvamaa 2005. 
statistikast kokku 

 70 t •  (• )? •   

Allikas: Kalle, R. 2005. Kalmistujäätmete käitlemine Põlva maakonna näitel. Magistritöö. 

Hinnanguliselt on pargi ja kalmistujäätmete kütteväärtus 0,5 MWh/t, seega oleks nende 
kasutamisel saadav soojushulk 35 MWh/a. 

EÜle esitatud raportis “EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JRC JOINT 
RESEARCH CENTRE Institute for Prospective Technological Studies (Seville) Technologies 
for Sustainable Development European IPPC Bureau - Best Available Techniques for Waste 
Incineration” toodud andmetest lähtuvalt minimaalseks jäätmete põletamise aastaseks 
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koguseks Rootsis, millest alates protsess muutub majanduslikult tasuvaks on üle 40 000 tonni 
töödeldavaid jäätmeid aastas. Nagu tabelist (Tabel 3.23) nähtub, on Põlva maakonnas aastati 
tekkiv biolagunevate jäätmete kogus kolm korda väiksem eeltoodust. 

 

Tabel 3.23. Põlvamaal tekkivate biolagunevate jäätmete hinnanguline prognoos aastani 
2013 tonnides 

 2003 2008 2010 2012 2013 

Olmejäätmed 4 164 4 547 4 714 4 889 4 980 

Biolagunevad jäätmed 
olmejäätmetest 

2 915 3 298 3 465 3 640 3 731 

Muud biolagunevad jäätmed 
(va kood 20 03 01) 

7 079 7 845 8 179 8 529 8 711 

Kokku 11 243 12 392 12 893 13 418 13 691 

Teoreetiliselt saadav 
energiakogus MWh/a 

33 729 37 176 38 679 40 254 41 073 

Allikas: Biolagunevate jäätmete käitlemise tegevuskava aastani 2013 

 

3.3.2.5. Sõnnik 

Suuremad põllumajandusettevõtted on näiteks Põlva Agro OÜ, Krootuse Agro AS, Peri POÜ, 
Räpina Põllumajanduslik OÜ, Põlva Peekon OÜ, Põlva Seakasvatuse OÜ, Avo Kruusla 
Kaska-Luiga talu, Raivo Mustingu Külmsoo talu ja Vardja Masinaühistu. Jäätmeid tekib 
kindlasti ka väiksemates farmides ja taludes. 

2002. aastal tekkis jäätmestatistika kohaselt Põlva piirkonnas ca 40 000 t loomaväljaheiteid 
ning peamine osa sellest taaskasutati mullaviljakuse tõstmiseks (jäätmestatistikas on sõnniku 
teket märkinud Põlva ja Peri POÜ-d)51. 

2002. aasta jäätmestatistika kohaselt tekkis Räpina vallas 4 200 t sõnnikut. Tegelikult on 
kogused suuremad, sest aruandeid on esitanud vaid kaks suuremat põllumajandusettevõtjat52. 

Mooste vallas tekib aastas ca 2 500 tonni sõnnikut53. 2003. aasta jäätmestatistika kohaselt 
tekkis Veriora vallas 4,2 t sõnnikut54. 

Kui arvestada, et 2004. aasta lõpus oli Põlvamaa veiste, lehmade ja sigade koguarv üle 
32 00055. Võttes aluseks Eesti farmide sõnnikuhulgad ja loomade arvu, saame, et ühe looma 
poolt tekitatav päevane sõnniku kogus on keskmiselt 22 kg (keskmine sõnnikutoodang, 
arvestatud hooaegadega ja sellega kas on tegemist veiste, sigade või noorloomadega) ning 
seega aastane sõnniku kogus 0,26 miljonit m³ (1 m³ sõnnikust saadav biogaasi kogus on 
28 m³), siit järeldus, et aastas oleks võimalik toota 7,3 miljonit m³ biogaasi, millest elektri ja 
soojuse genereerimisel oleks saadav elektrienergia hulk 14 600 MWh ja soojuse hulk 25 
550 MWh aastas. 

                                                 
51 Põlva linna ja valla jäätmekava 2004 
52 Räpina valla jäätmekava 2005-2009 
53 Mooste valla jäätmekava aastateks 2005-2009 
54 Veriora valla jäätmekava 2005-2009, eelnõu 
55 Põlvamaa aastaraamat 1998 – 2004 
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3.3.2.6. Reovete setted ja muda 

2004.a mõõdeti Põlvamaal heitvee hulgaks kokku 3 589 000 m3. Sellest bioloogiliselt 
puhastati 1 051 000 m3, mehaaniliselt 15 000 m3. 56 

Edasist käitlemist vajavad reoveesette kogused tekivad põhiliselt Põlva ja Räpina linna 
reoveepuhastites. 2003.a. tekkis nendes kokku 6 000 tonni reoveesetteid, suurima settekoguse 
annab Põlva Reoveepuhasti AS57. 

Räpina Reoveepuhasti juurde on planeeritud rajada kompostiväljak. Koostatud eelprojekt 
Orava valla kompostimisväljaku tarbeks, kus kavandatakse reoveesette kompostimist koos 
haljasjäätmetega. 

3.3.2.7. Toiduainetetööstuse jäätmed 

Toiduainetetööstuse jäätmete suuremateks tekitajateks on Arke Lihatööstus AS ja Vastse-
Kuuste Lihatööstus AS. Mõlemal lihatööstusel ja paljudel suurfarmidel oli oma loomsete 
jäätmete matmispaik. 2005. aastast on maakonnas kõik matmispaigad suletud58. 

3.3.2.8. Olmejäätmete biolagunev osa 

Põlvamaa jäätmekava alusel moodustavad olmejäätmetest kompostitavad orgaanilised 
jäätmed 50 % (riikliku jäätmekava alusel 60 – 70%) ning selle põhjal tekib Põlva linnas 
komposteeritavaid olmejäätmeid 822 t/a. Võttes eelduseks eeltoodud arvestuslik tekkivate 
olmejäätmete kogus, tekib Põlva piirkonnas biolagunevaid olmejäätmeid ca 1500 t/a. 

Räpina vallas tekib ligi 600 tonni biolagunevaid olmejäätmeid aastas.  

3.3.2.9. Koondhinnang jäätmetest saadava biogaasi energeetilise väärtuse kohta 

Eesti Maaülikoolis Indrek Meltsa bakalaureusetöö59 käsitleb bioloogiliselt lagunevate 
jäätmete energeetilist potentsiaali. Järgnevas tabelis (vt Tabel 3.24) toodud andmed 
võimaldavad järeldada, et Põlva maakonnas (nagu ka Eestis tervikuna) saaks valdava osa 
(96%) biogaasist toota sõnnikust. Summaarne biogaasi potentsiaalne saagis 502 TJ oleks 
teistesse ühikutesse ümberarvutatult umbes 140 GWh. 

 

Tabel 3.24. Teoreetilised biogaasi kogused ja primaarenergia ressurss 

Reovesi Biolagunevad jäätmed Sõnnik Haldusüksus 

biogaas, m3 TJ biogaas, m3 TJ biogaas, m3 TJ 

Põlva maakond 521 440 12 320 960 7 21 463 406 483 

Eesti 44 769 027 1007 29 373 389 661 540 235 589 12155 

 

Käesolev hinnang hõlmab kõiki statistiliselt saada olnud andmeid biolagunevate 
jäätmete/jääkide koguste ja nende energeetilise väärtuse kohta. Samas tuleb rõhutada, et 

                                                 
56 Eesti piirkondlik statistika 2004 
57 Põlvamaa Jäätmekava 2006 
58 Põlvamaa Jäätmekava 2006 
59 Indrek Melts. Bioloogiliselt lagunevate jäätmete energeetilise ressursi kasutamisvõimalused ja potentsiaal 
Eestis. Bakalaureusetöö, 2006. 19 lk. 
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energeetilise väärtuse leidmisel ei ole arvestatud muundamistegureid ja seda kui palju oleks 
reaalselt energiaks muundatav (nt kõne alla võiksid tulla IPPC kategooria laudad). 

Eeltoodud tabel on töösse toodud näitamaks, milliseid kalkulatsioone tehakse, mitte selleks, et 
selles esitatud tulemusi kohe energiamajanduse planeerimisel kasutada saaks. 
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3.4. Turvas (aeglaselt taastuv biomass) 

3.4.1. Sissejuhatus 

Põlva maakonnas on perspektiivseid kütteturba varusid 30-s turbamaardlas. Neist 9 maardlat 
(Ahja-Lutsu, Himo, Mõtsari, Meelva, Meenikonna, Kurgsoo (osaliselt Põlva maakonnas, 
ülejäänud Võru maakonnas), Peipsiääre, Riha, Tuurapera) on kantud keskkonnaregistri 
maardlate nimistusse. Seal leidub aktiivset tarbe- ja reservvaru.  

10 maardlat (Kalsa, Liinasoo, Penijärve, Porimäe, Saraku, Soesaare, Soona, Võre, Mustja, 
Padusaare) on uuritud reservvaru tasemel ning neid ei ole kantud maardlate nimistusse. 

11-s maardlas (nr. 49, 72, 96, 100, 123, 130, 134, 135, 136, 145), mida Eesti soode revisjoni 
käigus esmakordselt uuriti, puudusid nimed, maardlad võeti arvele nummerdatuna. Nende 
kütteturba varud uuriti prognoosvaru tasemel. Samuti ei ole nad arvel maardlate nimistus. 

Vastavalt maapõueseadusele (vastu võetud 23.11.2004, jõustunud 01. 05. 2005 (RT I 2004, 
84, 572) on Põlva maakonna aastane lubatud turba kasutusmäär 44 tuh tonni. Käesoleval 
ajal on kaevanduslubadega varusid eraldatud turba kaevandajatele 40 tuh tonni. Tulevikus 
tulebki turba kaevandamisel lähtuda maapõueseaduses etteantud kasutusmääradest. 
Koostamisel on Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil “Eesti soode kaitse ja säästliku 
kasutamise” kontseptsioon, mille seisukohtadega tuleb ka arvestada kütteturba kasutusevõtu 
planeerimisel. 

Perspektiivsed kütteturba maardlad on toodud Põlva maakonna kütteturba varude leviku 
kaardilt mastaabiga 1:100 000 (vt Joonis 3.11). Kütteturba varude suurus ja iseloomustus 
antakse maardlate lõikes valdade kaupa. 

Enne varude kasutuselevõttu tuleb kindlasti teha analüüs, kuidas uute maardlate 
kasutuselevõtt mõjub ümbritsevale keskkonnale. 

3.4.2. Maardlate nimistus olevate turbamaardlate iseloomustus 

3.4.2.1. Ahja vald 

Ahja- Lutsu maardla (registrikaart nr .0627) 

Maardla asub Põlva maakonna põhjaosas, Ahja ja Lutsu jõgede orgudes. Teda läbivad Tartu-
Räpina ja Tartu-Mehikoorma teed (vt. kaardilt). Kütteturbaks sobiliku turba varu on ca 250 
tuh tonni ning see levib 120 ha-l. Turvas ladestus lammi soostumisel, toitub põhja- ja 
tulvaveest ning sademetest, eesvooluks on Ahja ja Lutsu jõed. 

Kütteturba kaevandamiseks sobib eelkõige maardla kultuuristatud ja kuivendatud osa. Levib 
ainult madalsoolasund, mis koosneb hästilagunenud puu-tarna-, puu- pilliroo- ja puuturbast. 
Turba lagunemisaste on keskmiselt 42%, tuhasus 13%, looduslik niiskus 87%. Turbakihi 
paksus on 2,3…3,5 m. 

Maardla kasutuselevõtul tuleb jälgida, et ei rikutaks ega oluliselt mõjutataks Ahja ja Lutsu 
jõgede veerežiimi. 

3.4.2.2. Valgjäre vald 

Himo maardla (registrikaart nr. 0487) 

Maardla asub Põlva maakonna lääneosas, Savernast 200 m ida pool. Teda läbib Tartu- Võru 
maantee(vt kaardilt, Joonis 3.11). 
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Maardla pindala on 97 ha ning turbavaru 336 tuh tonni on arvel aktiivse reservvaruna, mis 
kõik on hästilagunenud turvas, sobib kasutada kütteturbana. Turvas ladestus nõo soostumisel, 
toitub sademetest ja moreeniveest, eesvooluks on Jõksi jõgi. Soos kasvab siirdesoo- ja 
rabamännik. 

Turbalasundi keskmine paksus on maardla erinevates osades 1,2…2,3 m, maksimaalne 
paksus 3,8 m. Turba lagunemisaste 31…43%, tuhasus 2…12%, looduslik niiskus 72…90%, 
seega sobilik kütteturbaks. 

Turbalasundi moodustavad tarna-, lehtsambla- ja fuskumiturvas. Lasundis leidub kõrgema 
kütteväärtusega puidurohkeid vahekihte, eeldatavalt 10…11 MJ/kg. 

Turbamaardla on kuivendatud, vanad kraavid on osaliselt kinni kasvanud. Kuivendusvõrk on 
parimas seisus madalsoo alal. 

3.4.2.3. Veriora vald 

Mõtsari maardla (registrikaart nr. 0486) 

Maardla asub Põlva maakonna lõunaosas, Vana-Koiolast idas, Võru-Räpina maantee 
lähistel(vt kaarti). Maardla pindala on 117 ha ning aktiivset kütteturba reservvaru 347 tuh 
tonni. Soo tekkis mineraalmaa soostumisel, toitub sademetest, pinna- ja põhjaveest, 
eesvooluks on Võhandu jõgi. Leidub nii madal-, siirdesoo ja raba taimkatet. Kütteturbaks 
sobivad eelkõige äärealade puu-rohuturba lasundid, milles turba lagunemisaste on 29%, 
tuhasus 3%, looduslik niiskus) 90%. Turbakihtide paksus on 2,1…3,5 m. Soos on vanu 
kinnikasvanud kuivenduskraave, mis tuleb turba kaevandamise käigus korrastada. 

Meenikonna-Meenikunno (registrikaart nr. 0136) 

Maardla asub Põlva maakonna lõunapiiril, Kagu-Eesti lavamaal, Veriora asulast 6 km edelas, 
Võru-Räpina maanteest kagus (vt. kaardilt). Soo tekkis järve soostumisel, toitub sademetest, 
eesvooluks Kammitsa oja. Kütteturba kasutamise seisukohalt on kõige perspektiivsemad 
kütteturba varud, mis asuvad Meenikonna maardla turbatootmisalal mäeeraldise piires. Pärast 
vähelagunenud turbakihi ammendamist ongi seal soovitatav jätkata hästilagunenud turbakihi 
kaevandamist kütteks  

Kütteturvast on siin 82 ha-l, 240 tuh tonni. Kütteturba kihi paksus on 1,5…2,2 m, 
lagunemisaste 26%, tuhasus 1,2%, looduslik niiskus 92%. 

Looduslikule alale ei saa tootmist laiendada, sest soo piiresse jääb Meenikunno 
maastikukaitseala. Kuivendustööde käigus tuleb jälgida, et ei rikutaks keskkonda, sest turvas 
lasub vett läbilaskval liival ja aleuriidil. Turvast kaevandab AS Põlva Maaparandus. 

3.4.2.4. Laheda vald 

Kurgsoo tootmisala osa (jääb Põlva maakonda); registrikaart nr. 0253 

Kurgsoo mäeeraldisest jääb Laheda valla piiresse 70ha, mille perspektiivne kütteturba varu on 
101 tuh tonni. Turvast kaevandab AS Kagu-Eesti Turvas.  

Mäeeraldis asub Põlva maakonna lõunapiiril, lähedalt möödub Põlva-Võru maantee (vt. 
kaardilt). Soo tekkis järve soostumisel, toitub sademetest, eesvooluks on Ora jõgi. Turvas 
lasub liival. 

Kütteturba kihi paksus on 2,5 m, lagunemisaste 35%, tuhasus 2%, looduslik niiskus 90%. 
Kütteturbalasund koosneb puitusisaldavast rohuturbast. 
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Pärast vähelagunenud turbakihi ammendamist võib jätkata Väimela alevile kütteturba 
kaevandamist. 

3.4.2.5. Mooste vald 

Meelva tootmisala asub Meelva turbamaardlal (registrikaart nr. 0135) 

Meelva mäeeraldise pindala on 124 ha, perspektiivne kütteturba varu 422 tuh tonni aktiivset 
tarbevaru,, turbakihi paksus 1,8…2,2 m. Turvast kaevandab AS Põlva Maaparandus. 

Mäeeraldis asub Meelva turbamaardla loodeosas ja Põlva maakonna idaosas. 

Läänest möödub Räpina-Tartu maantee (vt. kaardilt). Soo tekkis järve soostumisel, toitub 
sademetest, eesvooluks on Lutsu jõgi Turvas lasub liival ja aleuriidil. 

Kütteturba kihi paksus on 1,5…3,2 m lagunemisaste 36%, tuhasus 2,1%, looduslik niiskus 
89%. Kütteturbalasund koosneb puu-tarna- ja puu-sfagnumiturbast. 

Maavarade säästliku kasutamise eesmärgil tulebki jätkata pärast vähelagunenud turbakihi 
ammendamist hästilagunenud turbakihi kaevandamist, sest looduslikule alale ei saa tootmist 
laiendada , sest seal asub Meelva maastikukaitseala. 

3.4.2.6. Räpina vald 

Määrastu tootmisala Meelva turbamaardlal (registrikaart nr. 0135) 

Määrastu mäeeraldis asub Meelva maardla edelaosas (vt. kaardilt), pindalaga 162 ha, aktiivset 
kütteturba tarbevaru on 488 tuh tonni, mis sobib kasutada kütteks.  

Lasundi keskmine paksus on 1,8 m, lagunemisaste 35%, tuhasus 2%, looduslik niiskus 75%. 
Esineb puu-rohuturvas. 

Pärast vähelagunenud turbakihi ammendamist jätkata maakonna tarbeks kütteturba 
kaevandamist. 

Peipsiääre maardla (registrikaart nr. 0662) 

Peipsiääre turbamaardla asub Põlva maakonna idaosas, Peipsi järve läänekaldal. Põhjaosast 
möödub Mehikoorma-Räpina maantee (vt. kaardilt ). 

Soo tekkis Peipsi nõo soostumisel, toitub põhja- ja üleujutusveest (Peipsi järv), eesvooluks on 
Naha oja ja Võhandu jõgi. Soos kasvab paju- ja kasevõsa, tarn ja osi. 

Perspektiivset kütteturba varu leidub 600 ha, aktiivse reservvaruga 1400 tuh tonni. Lasundi 
paksus on 1,1…5,7 m, lagunemisaste 42%, tuhasus 5,8%, looduslik niiskus 90%. Esineb puu 
ja puu- tarnaturvas. 

Enne kasutuselevõttu vajab see maardla põhjalikke uuringuid, et selgitada tema kasutus- ja 
kuivendustingimusi, asukohaga Peipsi järve naabruses, kuigi varude hulk 1,4 milj. tonni on 
esinduslik. 

Riha maardla (registrikaart nr. 0488) 

Riha turbamaardla asub Põlva maakonna keskosas, Kagu-Eesti lavamaal, piklikus nõos. 
Põhjaosa läbib endine Tartu-Petseri raudtee (vt.kaardilt). 

Maardla pindala on 341 ha, kütteturba aktiivne perspektiivne reservvaru on 1276 tuh tonni. 
Soo tekkis nõo soostumisel, toitub sademetest ja pinnaveest, eesvooluks on Võhandu jõgi. 
Kütteturba paksus on 1,4…3,8 m. lagunemisaste 35…42%, tuhasus 3%, looduslik niiskus 
89%. Lasund koosneb puu-tarna-, puu- ja männi-villpeaturbast. 
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Soos leidub vanu kinnikasvanud kraave, mida saab taastada kaevandamise käigus. 

Tuurapera tootmisala (Tuurapera maardlal; registrikaart nr. 0099) 

Tuurapera mäeeraldise pindala on 205 ha, kütteturba aktiivset tarbevaru on 544 tuh. tonni. 
Turvast kaevandab AS Põlva Maaparandus 

Soo asub Põlva maakonna kaguosas, kirdepiiri lähistelt möödub Räpina-Võõpsu maantee (vt. 
kaardilt). Turvas ladestus nõo soostumisel, toitub sademetest ja põhjaveest, eesvooluks on 
Võhandu jõgi. Kütteturvas esineb puuturbana, paksusega 2,5 m, lagunemisaste 36%, tuhasus 
3%, looduslik niiskus 85% 

Väljaspool mäeeraldist on mahajäetud ala 42 ha, kus aktiivne kütteturba reservvaru 98 tuh 
tonn 

Pärast vähelagunenud turbakihi ammendamist jätkata hästilagunenud turba kaevandamist 
kütteks. 

3.4.3. Perspektiivsed kütteturba maardlad, mis ei ole arvel maardlate nimistus 

3.4.3.1. Räpina vald 

Kalsa 

Kalsa turbamaardla asub Põlva maakonna kirdeosas, Mooste alevist 13 km ida pool. Temast 
0,5 km itta  jääb Mehikoorma-Räpina maantee (vt. kaardilt). Maardla pindala on 108 ha, 
aktiivne kütteturba reservvaru 122 tuh tonni.  

Soo tekkis nõo soostumisel, toitub sademetest, pinna- ja põhjaveest, eesvooluks on Peipsi 
järv. Kütteturba lasund koosneb puu-rohu- ja puu-sfagnumiturbast, lagunemisaste on 25%, 
tuhasus 3%, looduslik niiskus90%, kihi paksus 1,7…3,9 m.  

Turba kaevandamise käigus saab kasutada vanu kuivenduskraave, mis siis süvendada ja 
puhastada. 

Padusaare 

Padusaare maardla asub Põlva maakonna kaguosas, Räpinast 1 km lõuna pool, voolusängide 
lammil ning omab väga liigestatud kontuuri .Lääne- ja edelaosa läbib Tartu-Petseri raudtee 
(vt. kaardilt). Turbamaardla pindala on 1100 ha ning aktiivset kütteturba reservvaru 5100 tuh 
tonni. 

Padusaare on lammisoo, segatoitumisega, eesvooluks on Võhandu jõgi, leidub mineraalmaa-
saari ja järvi. Põhiosa kütteturba lasundist moodustab puu-tarna- ja puuturvas, lagunemisaste 
38%, tuhasus 11% (tulvavete mõju), looduslik niiskus 87%, turbakihi paksus 2,4…7,5%. 

Enne maardla kasutuselevõttu teha kuivendustingimuste ja keskkonnamõjude uuring, et 
kaevandamise käigus ei rikutaks oluliselt veerežiimi. 

3.4.3.2. Kõlleste vald 

Liinasoo 

Liinasoo maardla asub Põlva maakonna loodeosas, Põlva linnast 10 km läänes (vt. kaardilt). 
Maardla pindala on 85 ha, kütteturba aktiivne reservvaru 320 tuh tonni.  

Soo tekkis veekogu soostumisel, segatoitumisega, eesvooluks Viru ja Hilba ojad. Kütteturba 
lasundi moodustab puu-tarna- ja puuturvas, lagunemisaste 40%, tuhasus 10% (valgvete 
mõju), looduslik niiskus 87%, kihi paksus 1,7…5,2 m.  
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Enne turba kaevandamist teha hüdrogeoloogilised uuringud, sest esineb allikaid. 

Penijärve 

Penijärve turbamaardla asub Põlva maakonna loodeosas, Tartu-Võru maantee jääb 150 m 
kaugusele lõunasse (vt. kaardilt). Maardla pindala on 60 ha, kütteturba aktiivne reservvaru 
170 tuh tonni  

Soo tekkis nõo soostumisel, toitub sademetest ja moreeniveest, eesvooluks on Kansu oja. 
Kütteturba lasund koosneb puu- ja puu-tarnaturbast, lagunemisaste 28%, tuhasus 4%, 
looduslik niiskus 90%, kihi paksus 1,9…3,2%.  

Leidub vanu kinnikasvanud kraave. 

Porimäe 

Porimäe maardla asub Põlva maakonna lääneosas, Otepää kõrgustiku idaserval, idaosast 
möödub Ihamaru-Otepää maantee (vt. kaardilt). Maardla pindala on 95 ha, aktiivne kütteturba 
reservvaru 210 tuh tonni.  

Soo tekkis nõo soostumisel, segatoitumisega, eesvooluks melioratsiooni käigus rajatud 
peakraav. Kütteturvas koosneb puu-pillirooturbast, lagunemisastmega 35%, tuhasus 8%, 
looduslik niiskus 89%, kihi paksus 1,5…3,0m.  

Seoses maaparandusega on maardla osaliselt kuivendatud. 

Võre 

Võre maardla asub Põlva maakonna loodenurgas, Otepää kõrgustiku lamedas nõos, Karilatsist 
5km lääne pool, 2 km kirdesse jääb Tartu- Ihamaru maantee (vt. kaardilt). Maardla pindala on 
48 ha, kütteturba aktiivne reservvaru 130 tuh tonni.  

Lasund koosneb hästilagunenud (50%) puuturbast, tuhasus 6%, looduslik niiskus 85%, kihi 
paksus 1,6 m. Soo on segatoitumisega, eesvooluks Kansu oja. 

Vanad kraavid on kinni kasvanud, vee äravool puudub. 

3.4.3.3. Valgjärve vald 

Soona 

Soona maardla asub Põlva maakonna läänepiiril. Otepää kõrgustiku keskosas, soonikus, 
põhjaosast möödub Saverna-Valgejärve maantee (vt. kaardilt). Maardla pindala on 54 ha, 
kütteturba aktiivne reservvaru 230 tuh tonni.  

Soo tekkis järve soostumisel ,segatoitumisega, eesvooluks Jõksi peakraav. Kütteturba lasund 
koosneb puu- ja tarna-lehtsambla turbast, kihi paksus 2,7…6,0 m, lagunemisaste 39%, 
tuhasus 6%, looduslik niiskus 89%.  

Maardla lõunaosa on kultuuristatud ja kuivendatud. 

3.4.3.4. Põlva vald 

Soesaare 

Soesaare maardla asub Põlva maakonna keskosas, Kagu-Eesti lavamaal lamedas nõos, 
põhjaosa läbib Tartu-Petseri raudtee (vt. kaardilt). Maardla pindala on 65 ha, kütteturba 
aktiivne reservvaru 170 tuh tonni.  

Soo tekkis nõo soostumisel, segatoitumisega, eesvooluks Halikoja. Kütteturba lasund koosneb 
puuturbast, lagunemisaste 38%, tuhasus 4%, looduslik niiskus 86%, kihi paksus 1,2…2,8 m. 
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Sood on varasematel aegadel kuivendatud. 

3.4.3.5. Laheda vald 

Mustja 

Mustja maardla asub Põlva maakonna lõunapiiril, jõe lammil, idaosa läbib Võru-Kanepi 
maantee (vt. kaardilt). Maardla pindala on 252 ha, kütteturba aktiivne reservvaru 570 tuh 
tonni. Soo tekkis lammi soostumisel, segatoitumisega, eesvooluks Ora jõgi. 

Kütteturba lasundi moodustab puu- ja puu-tarnaturvas, lagunemisastmega 40%, tuhasus 9%. 
Looduslik niiskus 85%, kihi paksus 1,5…3,5 m. 

Maardla on kuivendatud, Ora jõgi õgvendatud ja süvendatud. 

Saraku 

Maardla asub Põlva maakonna loodeosas, Kagu-Eesti lavamaa servaalal, lääneservast 
möödub Kanepi-Põlva maantee (vt. kaardilt). Maardla pindala on 36 ha, kütteturba aktiivne 
reservvaru 150 tuh tonni.  

Soo tekkis mineraalmaa soostumisel, toitub pinnaseveest, eesvooluks Ora jõgi. Kütteturba 
lasundi moodustab puuturvas, lagunemisaste 49%, tuhasus 7%, looduslik niiskus 86%, kihi 
paksus1,3…1,7 m. 

Soo on looduslikus seisundis. 

 

3.4.4. Prognoosvarudega maardlad, ei ole arvel maardlate nimistus 

Prognoosvarudega maardlatel levib valdavalt puu-rohu ja puuturvas, lagunemisaste on 30-
35%, kihi paksus keskmiselt  1,5…2,5 m. 

Eelnevate uuringute käigus on määratud prognoosvarudega alal turbakihi paksus, leviku 
ulatus, arvutatud varud.  

Laboratoorseid määranguid ei ole tehtud, turba liigiline koostis ja lagunemisaste määrati 
visuaalselt 

3.4.4.1. Vastse-Kuuste vald 

Nr. 49 (Lootvina) 

Pindala 45 ha, varu 73 tuh tonni  

3.4.4.2. Mooste vald 

Nr.72 (Kauksi) 

Pindala 138 ha, varu 359 tuh tonni   

3.4.4.3. Põlva vald 

Nr.96 

Pindala 84 ha, varu321 tuh tonni 

3.4.4.4. Kanepi vald 

Nr. 130 

Pindala 53 ha, varu 131 tuh tonni 
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3.4.4.5. Orava vald 

Nr. 136 

Pindala 36 ha, varu 137 tuh, tonni 

3.4.4.6. Räpina vald 

Nr. 73 

Pindala 40 ha, varu 165 tuh tonni 

Nr. 100 

Pindala 90 ha, varu 293 tuh tonni 

3.4.4.7. Värska vald 

Nr.123 

Pindala 58 ha, varu 245 tuh tonni 

Nr. 134 

Pindala 53 ha, varu 132 tuh tonni 

Nr. 135 

Pindala 61 ha, varu 137 tuh tonni 

Nr. 145 

Pindala  55 ha, varu 197 tuh tonni 

3.4.5. Kokkuvõte 

Turbavarud 

Põlva maakonnas on 30 maardlat, mis on perspektiivsed kütteturba kaevandamiseks. Varu 
üldhulk on 14 766 tuh tonn, mis levib 4 534 ha-l. Varude jaotus valdade lõikes on toodud 
tabelis (vt Tabel 3.25). Varude kaart esitatakse joonisel 3.11. 

 

Tabel 3.25. Kütteturbavarude jaotus valdade kaupa 

Vald Pindala, ha Varu, tuh tonni Energiasisaldus, GWh 

Ahja vald 120  250  750 

Kanepi vald 53  131  393 

Kõlleste vald 288  830  2490 

Laheda vald 358  821  2463 

Mooste vald 262  781  2343 

Orava vald 36  137  411 

Põlva vald 149  491  1473 

Räpina vald 2 646  9 388  28164 

Valgjärve vald 151  566  569 

Veriora vald 199  587  1761 

Vastse-Kuuste vald 45  73  219 



 

6.06.2007 112(112) Leping 636L-5-06-VV.doc 

Vald Pindala, ha Varu, tuh tonni Energiasisaldus, GWh 

Värska vald 227  711  2133 

Kokku  14 766 44 298 
Märkus: Turba energiasisalduseks on võetud 3 MWh/t (sarnaselt ESA bülletääni andmetele). 

Suurimad kütteturba varud on Räpina vallas: 9 388 tuh tonni. 

Maavarade säästliku kasutamise eesmärgil on soovitatav kaevandada esimeses järjekorras 
kütteturba varud, mis asuvad mäeeraldiste piires( Kurgsoo, Meenikonna, Meelva, Määrastu ja 
Tuurapera). Siin on küllaltki arvestatavad varud: 643 ha-l, 1 795 tuh tonni (5 385 GWh). 

Enne uute maardlate kasutuselevõttu tuleb neil läbi viia geoloogiline hüdrogeoloogiline 
uuring ning keskkonnamõjude hinnang. 

Turba tootmine 

Andmeid Põlva maakonnas kaevandatavate turba koguste kohta esitatakse järgnevalt: 

      2004     2005 

1. Räpina vald. Tuurapere maardla  1600 t (hästi lagunenud, HL)  2600 (HL) 

      0 (vähe lagunenud turvas, VL) 1400 (VL) 

          Meelva ja Määrastu maardal 0 (HL)     0 (HL) 

     6200 (VL)    5000 (VL) 

2. Veriora vald. Meenikonna maardla  2000 (HL)    2900 (HL) 

      0 (VL)     0 (VL) 

3. Laheda vald. Kurgsoo maardla  0 (HL)     0 (HL) 

      2040 (VL)    2600 (VL) 

Kokku      3600 (HL)    5500 (HL) 

      8240 (VL)    9000 (HL) 

Kolmes vallas paiknevatest turbamaardlatest kaevandati 2004. aastal kokku 11 840 tonni 
turvast, millest kütteks sobib 3 600 tonni hästilagunenud turvast (HL), energeetilise 
väärtusega 10,8  GWh. 2005. aastal kaevandati kokku 14 500 tonni turvast s.h kütteturvast 
5 500 tonni energeetilise väärtusega 16,5 GWh. 

Võrreldes turba aastase kasutusmääraga, 44 000 tonni, ja käesoleval ajal kaevanduslubadega 
eraldatud turba kogusega, 40 000 tonni, on reaalselt kaevandatud kogused kahel viimasel 
aastal olnud üsna tagasihoidlikud, 29,6% 2004. ja 36,2% 2005. aastal eraldatud kogusest. 
Kütuseks sobiva turba osa on olnud veelgi väiksem 9% 2004. ja 13,8% 2005. eraldatud turba 
kogusest. Teadaolevalt kütteks sobivat hästilagunenud turvast Põlva maakonnas katlakütusena 
ei ole kasutatud viimastel aastatel. Seega oleks kütteturbal Põlva maakonnas perspektiivi 
asendamaks imporditavaid fossiilseid katlakütuseid. Maakonna kütteurba varusid (~15 mln 
tonni) jätkuks kasutusmäära kohase koguse (44 tuh t/a) kaevandamise korral 336 aastaks ja 
viimaste aastate kütteturba kaevandamistempo juures (keskmiselt 4 550 t/a) 3 245 aastaks. 
Viimasel juhul võiks turvast juba taastuvaks loodusvaraks lugeda sarnaselt muu biomassiga. 

Turba kaevandamine sõltub väga palju ilmastikust, mis avaldab loomulikult mõju erinevate 
aastate toodangule. 2006. aasta toodangut võiks hinnata rekordiliseks, kuid kokkuvõtlikud 
andmed on saadavad alles 2007. aastal. 
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Joonis 3.11. Põlva maakonna kütteturba varude kaart  
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3.5. Põlvamaa hüdroenergia kasutamisest ja varudest 

Teatud alternatiivina elektritootmisel tuleb Põlvamaal kõne alla vee-energia kasutamine. 

Põlva maakond liigestub maastikuliselt Kagu-Eesti lavamaaks (maakonna lääne- ja keskosa) 
ja Palumaaks (ida- ja kaguosa). Kagu-Eesti lavamaal valitseb ürgorgudest liigestatud lainjas 
moreenmaastik, Palumaal metsarohke sandurmaastik. Maakonna lääneserv tõuseb Otepää 
kõrgustikule, idas hõlmab maakond osalt Peipsi-äärset madalikku. 

Maakonna piires voolab üle 40 jõe ja oja, mis kuuluvad Peipsi-Pihkva järve vesikonda. 
Suuremate jõgedena tuleks nimetada60: 

Võhandu jõgi (ka Voo jõgi) − paikneb Põlva ja Võru maakonnas, suubub Lämmijärve. On 
Eesti pikim jõgi − 162 km, valgala 1420 km2. Jõel oli varasematel aegadel palju vesiveskeid − 
Põlvamaa piires üle 10. Rajatud on hüdroelektrijaam Leevakule.  

Piusa jõgi − ülemjooks ja keskjooksu ülemine osa paiknevad Võru maakonnas, Keskjooksu 
alumine osa on Võru ja Põlva maakonna ning Põlva maakonna ja Vene Föderatsiooni piiril. 
Alamjooksu ülemine osa asub Põlva maakonnas ja alumine osa Vene Föderatsiooni Petseri 
maakonnas. Suubub Pihkva järve. On Kagu-Eesti üks pikemaid jõgesid − 109 km; valgala 
796 km2. Piusa on Eesti suurima langusega (212,4 m) ja suhteliselt suure kaldega jõgi. Jõe 
veejõudu on minevikus kasutanud paljud vesiveskid: 1930. aastail oli jõel vähemalt 28 
vesiveskit. 

Ahja jõgi (ka Tille jõgi, Taevaskoja jõgi) − ülem- ja keskjooks paiknevad Põlva- ja alamjooks 
Tartumaal; pikkus 95 km, valgala 1070 km2. Jõgi on keskmise kaldega. Jõe langus on 87,6 m 
ja keskmine lang 0,92 m/km. 1930. aastail oli Ahja jõel 12 vesiveskit (alates ülemjooksult): 
Vedela, Kaska, Roti, Leesmendi, Tille, Möksi, Aarna, Koorvere, Kiidjärve, Valgesoo, 
Porgandi ja Sulbi. Praegu töötab ainult Kiidjärve veski. 1994. a. lasti käiku uuesti 1952. a. 
valminud Saesaare hüdroelektrijaam.  

Leevi jõgi (ka Tudu jõgi, Valgejõgi, Matu jõgi) − Ahja jõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi, 
paikneb Põlvamaa lääneosas; pikkus 37 km, valgala 163 km2. Jõgi on suure kaldega. 1930. 
aastail oli rida vesiveskeid: Matu, Veskimõisa, Poka, Leevi. Praegu ükski neist ei tööta.  

Orajõgi (ka Põlva, Vardja jõgi) − peale Võrumaal oleva lähteosa paikneb Põlvamaal,  suubub 
Ahja jõkke; pikkus 39 km, valgala 176 km2. Jõgi on suure kaldega. 1930. aastatel olid jõel 
mitu vesiveskit: Pojo, Raudsepa, Rosma, Hauka, Piho.   

Lutsu jõgi − Ahja lisajõgi, paikneb kogu pikkuses Põlvamaal; pikkus 45 km, valgala 226 
km2. Jõgi on väikese kaldega. Vesiveskid töötasid 1930. aastail jõe keskjooksul Kauksis ja 
alamjooksul Arnikel, säilinud on neist esimene. 

Hilba jõgi (ka Tillundi oja) Ahja lisajõgi, paikneb Põlvamaal; pikkus 14 km, valgala 41,2 
km2. Jõgi on suure kaldega. 1930. aastail olid jõel vesiveskid ja paisjärved ülemjooksul 
Tillonal ja Hilbal. 

Sillaotsa jõgi Võhandu lisajõgi, paikneb Põlva ja Valga maakonna territooriumil; pikkus 16 
km, valgala 88,8 km2; keskmine lang on 0,6 m/km.   

Piigaste oja (ka Tsähkna, Punaku oja, Viruoja). Leevi jõe lisaoja, paikneb Põlvamaa 
lääneosas; pikkus 14 km, valgala 34,9 km2. Oja on suure kaldega. 1930. aastail olid ojal 
vesiveskid keskjooksul Tsähknas ja alamjooksul Punakul. 

                                                 
60 Järvekülg, A. Eesti jõed. Tartu, 2001 
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Idaoja (ka Udu oja) − Peeda jõe lisaoja; pikkus 11 km, valgala 48,8 km2. Oja on väga suure 
kaldega. 

Aksi oja − Porijõe lisaoja, asub Põlvamaa põhjaservas; pikkus 6 km, valgala 17,1 km2. 

Põlvamaa jõgede vooluhulgad on küll väikesed, kuid langused küllalt suured, mistõttu 
leidub hulgaliselt kasutuskõlblikke jõuastmeid. Hinnanguliselt moodustab Põlvamaa jõgede 
energeetiline ressurss umbes 4 % Eesti summaarsest tehniliselt kasutatavast 
hüdroenergeetilisest ressursist61. 

Enne Teist Maailmasõda töötas praeguse Põlvamaa jõgedel hulk vesiveskeid, kuhu oli 
paigaldatud 53 hüdroturbiini ja 14 vesiratast koguvõimsusega ligi 700 kW62. Palju 
veejõuseadmeid purustati Teise Maailmasõja ajal. Peale sõda veejõu rakendamine jätkus. 
Aastail 1945 – 1955 taastati endisi ja lasti käiku ka uusi põllumajanduslikke veejõujaamu, s.h 
Leevaku HEJ ja Saesaare HEJ. Edaspidi koos põlevkivil baseeruva suurenergeetika arenguga 
tunnistati aga veejõu kasutamine ebaperspektiivseks. Seoses põhjendamatult madalate 
hindade kehtestamisega põlevkivile ning väikeste kulutustega looduskaitsele uutes suurtes 
põlevkivijaamades olid hüdrojaamad määratud väljasuremisele. 

Pärast Eesti taasiseseisvumist hakati jälle vee-energia vastu huvi tundma. Tänu põlise 
Põlvamaa mehe, AS Generaator omaniku Voldemar Enno aktiivsele tegutsemisele taastati 
1991. a Saesaare HEJ Ahja jõel (180kW) hiljem Leevaku HEJ (200 kW) Võhandu jõel, 
osaliselt Räpina HEJ (75 kW) Võhandu jõel. Taastamisel kasutati peamiselt remonditud 
turbiine, millede kasutegur ei ole kuigi kõrge. Veejõujaamade taastamisel ja uute ehitamisel 
oleks muidugi õigem rakendada tänapäevast suure kasuteguriga tehnoloogiat ja seadmeid, 
mille maksumus on aga üsna kõrge. Esimese väikse neljakilovatise hüdroelektrijaama käivitas 
Voldemar Enno kodu lähedal Peril juba 80. aastatel.  

Veejõu kasutamise dünaamikat viimastel aastatel Põlvamaal iseloomustab Tabel 3.2663. 

 

Tabel 3.26. Veejõu kasutamise dünaamika Põlvamaal 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Hüdroelektrijaamu 5 5 5 5 6 6 8 

Hüdroelektri-jaamade 
koguvõimsus, KW 375 375 375 375 575 575 971 

Hüdroelektri-jaamade 
kogutoodang, GWh 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,9 5,0 

 

OÜ Jaotusvõrk andmeil töötab tänapäeval Põlvamaal 8 hüdroelektrijaama, millest ülevaate 
annab Tabel 3.27. 

                                                 
61 Raesaar, P. Eesti  hüdroenergeetika - võimalused ja ressursid. TTÜ Elektroenergeetika instituut, 
Energiakeskus TAASEN, Tallinn 1996. 28 lk. ja Raesaar, P. Eesti veejõu kasutamisest // Taastuvate 
energiaallikate uurimine ja kasutamine VI (TEUK–VI). Konverentsi materjalide kogumik. Tartu: Eesti 
Põllumajandusülikool, 2005, lk 10-17. 
62 Raesaar, P. Eesti  hüdroenergeetika - võimalused ja ressursid. TTÜ Elektroenergeetika instituut, 
Energiakeskus TAASEN, Tallinn 1996. 28 lk. 
63 Põlvamaa 1998-2005 
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Tabel 3.27. Põlvamaal töötavad hüdroelektrijaamad (seisuga 1.10.2006) 

HEJ Jõgi Võimsus, kW 

Räpina  
Leevaku 
Saesaare 
Leevi 
Räpina Paberivabrik 
Orajõe 
Raudsilla 
Peri 

Võhandu  
Võhandu 
Ahja  
Võhandu 
Võhandu 
Orajõgi 
Orajõgi 
Peri 

365 
200 
180 
165 
75 
23 
5 
4 

KOKKU  1018 

 

Vee-energia kasutamise tänased kogemused näitavad, et majanduslikult tasuvaks osutub 
selliste endiste veskite või minihüdrojaamade taastamine, kus on piisavalt säilinud 
hüdrotehnilised rajatised. Uute jaamade rajamine pole tänases majanduslikus situatsioonis 
veel tasuv. Küll võib aga tulevikus energiahindade kasvamisel osutuda tasuvaks ka muude 
endiste veskite taastamine või ka täiesti uute rajamine. uute  

Arvestades vee-energia olulist rolli Eesti energiavarustuses enne Teist Maailmasõda (kattis 
üle veerandi riigi summaarsest energiatarbimisest), võib suure tõenäosusega eeldada, et kõik 
vee energia rakendamiseks sobivad jõuastmed olid tol ajal juba kasutusel. Ka tänini kõige 
hilisem, Eesti Maaparandusprojektis 1991. a. tehtud rekognoosuuring64 ei too Põlvamaa 
jõgedel ühtki varem kasutamata potentsiaalset jõuastet. Seega võib varem kasutusel olnud 
jõuastmete võimsusi võtta aluseks maakonna hüdroressursside hindamisel. 

Ülevaate enne Teist Maailmasõda kasutusel olnud jõuastmetest praeguse Põlvamaa 
territooriumil annab Tabel 3.28. Tabel on koostatud allikatest [Viru-Peipsi ...2005]65, 
[Järvekülg… 2003]66, [Nutt,..2003]67 ja Eesti Riigiarhiivist ammutatud andmete alusel.  

Jõuastmete võimsuste summeerimine annab jõuastmete koguvõimsuseks ligi 600 kW, 
arvestades aga tänapäevaste hüdroturbiinide märksa paremaid efektiivsusnäitajaid, võib 
koguvõimsus ulatuda 1000 kW-ni − seda võikski käsitada Põlvamaa täiendavaks 
hüdroenergeetiliseks potentsiaaliks.  

Seega koos töötavate jaamadega oleks Põlva maakonna summaarne tehniline 
hüdroenergeetiline ressurss umbes 2000 kW. Eeldades võimsuse kasutustundide arvuks 
keskmiselt 6000 tundi aastas, võimaldaks nimetatud ressursi ärakasutamine toota ligi 12 000 
MWh elektrienergiat aastas.  

                                                 
64 Kaldamäe, A. Hüdroenergeetika arendamisvôimalustest Eesti Vabariigis, I,II. Tallinn, Eesti 
Maaparandusprojekt, 1991. 30+86 lk. (käsikiri). 
65 Viru-Peipsi veemajanduskava. 2005. Projekti Viru-Peipsi CAMP aruande Lisa. 98 lk. 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=219420/Viru+Peipsi+CAMP+aruande+Lisad.pdf#sear
ch=%22Ts%C3%A4hkna%20veski%22 
66 Järvekülg, R., Veeroja, R., Tambets, M., Tambets, J. Viru ja Peipsi alamvesikondade jõgede kalastiku seisundi 
hindamine veemajanduskavade koostamiseks. Lepingu 3-3/13 (02.06.2003) aruanne. Eesti Loodushoiu Keskus. 
Tartu 2003. 
67 Nutt, N., Merila, A. Võhandu ürgoru maastikuhoolduskava.  Tartu, 2003 
http://linn.rapina.polvamaa.ee/vald/Areng/vohandu/Vohandu.html 
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Sellise ressursi realiseerimine võimaldaks vähendada Eesti põlevkivijaamadest õhku paisatava 
CO2 hulka umbes 10000 t, SO2 hulka 100 t, NOX hulka 10 t ja tuha hulka 120 t võrra aastas.  

 

Tabel 3.28. Enne Teist Maailmasõda praeguse Põlvamaa territooriumil kasutusel olnud 
jõuastmed 

Jõgi Jõuaste 
Surve-

kõrgus, m 
Võimsus, 

kW 
Märkusi 

Ahja  Porgandi veski 0,5 12 Veskihoone ja pais hävinud.  

 Kiidjärve veski 2,5 37 Töötab jahuveskina.  

 Kiidjärve tööstus 2 32  

 Koorvere veski 1,5  Veskihoone ja pais säilinud. 

 Aarna veski 2 19  

 Möksi veski 2,4 11  

 Tille veski 1,7   

 Roti veski 2,3 9  

 Kaska veski 1,9   

 Vedelä veski 1,8 9  

 Intsikurmu veski 1,6 3  

 Pōlva villatööstus 2 5  

 Veskimōisa veski 2,5 13  

 Kotiku veski 2 3  

 Mäksi veski 2,5 11   

Hilba Hilba veski 2  Pais suurvee poolt lõhutud.  

  Tillona veski 2,2 7   

Leevi Kose pais 3,2  Rajatud 1980. a-te algul, korras. 

 Karilatsi veski   Pais korras.  

 
Poka veski 3,5  Veskihoone laguneb, pais 

korras.  

 Veskimõisa veski   Pais poolenisti lagunenud.  

 
Matu veski  2,3 9 Pais ja paisjärv korras, hiljuti 

taastatud.  

  Leevi veski 2,5 26   

Lutsu jõgi Kauksi veski 1,4 6  

 Arnike veski    

Pojo veski   kaladele ületamatu rändetõke 

Raudsepa veski    

Orajõgi 
(Vardja) 
 

 
Rosma veski 2,5  4 hooldamata, turbiin töökorras, 

arhitektuurimälestis,   
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Jõgi Jõuaste 
Surve-

kõrgus, m 
Võimsus, 

kW 
Märkusi 

Hauka veski    

Piho veski 1 3  

 

Kundsa veski    

 Raudsilla veski   Pais olemas 

  Härmä veski     Pais olemas  

Tsähkna veski 3 27 Pais lagunemas, paisjärv setteid 
täis.  

Piigaste oja 
(Tsähkna, 
Punaku) Põrstõ veski   Pais korras, sügiseti lastakse 

alla. 

 Punaku  veski    

  Viru veski 1,5 9 Karilatsi 

Piusa Halla veski 1,5 6  

 Rebasemäe veski 2 6  

 

Saare veski 0,8 4 Lagunenud pais, mille tagajärjel 
maakividest tekkinud kärestik, 
ei ole kaladele takistuseks.  

 Piusa veski 1 1  

 Tautsi veski 1,5 7  

 Tamme veski 1,7 7  

 
Tsütsinä veski 0,1  Pais lagunenud, selle asemel 

kärestik maakividest.  

 

Korela veski   Lagunenud pais, mille tagajärjel 
maakividest tekkinud kärestik, 
ei ole kaladele takistuseks.  

  
Tillo veski     Maakivist pais lagunenud, 

tekkinud kärestik.  

Reo veski 1,5 6 Paisu pole. Taastamisprojekt 
olemas.  

Võhandu 
(Voo) 

Süvahavva (Viia) 
veski 

1  Veskihoone ja pais heas 
olukorras - muinsuskaitse all. 
1936. aastal töötas 
elektrigeneraator.  

 
Viira veski 1 7 Pais lagunemas. Veskihoone 

heas korras - muinsuskaitse all.  

 
Lauri veski 0,3  Veskihoone lagunenud, pais 

osaliselt säilinud.  

 Jōgeara veski 1,7 9  

 Viiu veski 1,5 16  
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Jõgi Jõuaste 
Surve-

kõrgus, m 
Võimsus, 

kW 
Märkusi 

 Ojasuu veski   Hävis tulekahjus 1954. a 

 
Pääsna veski 1,5 19 Puidust veskihoone väga halvas 

seisukorras. Muinsuskaitse all 

Kurvitse oja Kurvitse veski 2 4  

Rebasemäe 
oja 

Rebasemäe veski 2 6  

Peri oja Rosma veski 2 4  

 Peri HEJ  4  

Sika jõgi Sika vesiveski 3,5 4  

Märgime siin, et on levinud arvamus, nagu oleksid Eesti jõed võrreldes omaaegsetega 
muutunud veevaesemateks. Eesti jõgede keskmise äravoolu dünaamika näitab pigem 
vastupidist − vaata Joonis 3.1268. Aastail 1866 – 1994 on märgatav trend keskmise sademete 
hulga suurenemiseks. Keskmiste äravoolude analüüs näitab selle kasvu 30 mm võrra perioodil 
1925 – 1991, mis vastab sademetehulga keskmisele kasvule 0,45 mm aastas.  
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Joonis 3.12. Eesti jõgede keskmise äravoolu dünaamika aastail 1925-1990 

 

Teadaolevail andmeil soovivad osa endiste veskite omanikke taastada nad samuti veskitena, 
kuid paljudel on olemas ka huvi elektritootmise vastu. Siiski ei ole OÜ Jaotusvõrk andmeil 
tänaseks esitatud täiendavaid uute jaamade liitumistaotlusi ega ole taotletud ka tehnilisi 
tingimusi taotluste esitamiseks. Teada on ainult taotluse ettevalmistamine Peri veski 
energeetiliseks kasutamiseks. Ilmselt ootavad omanikud majandusliku tasuvuse tõusu. 

Mainigem siin vee-energia kasutamise eeliseid peale ülalmainitud emissioonide vähenemise:  

� ei raiska ressursse – jaama läbinud vesi jääb kasutuskõlblikuks 

                                                 
68 Järvet, A., Jaagus J. The impact of Climate Change on Hydrological Regime and Water Ressources in Estonia 



 

6.06.2007 121(121) Leping 636L-5-06-VV.doc 

� hästi väljaarendatud tehnoloogia – minihüdroelektrijaamad (MHEJ) on suhteliselt 
lihtsad, väga töökindlad ja pika tööeaga ( tavaliselt üle 50 a.) 

� vee-energia omahind ei allu oluliselt inflatsioonile 

� MHEJ-de väikesed käidukulud ja peaaegu täielik automatiseeritus 

� väikesed kapitalikulud ja ehitustööde suhteline lihtsus, mis võimaldab rajada MHEJ 
kiiresti (poole kuni kahe aastaga) nii munitsipaal- kui eravahendite arvel, lihtsate 
tehnoloogiliste seadmetega ning väikeste mittespetsialiseeritud ehitusettevõtete poolt 

� paiknedes hajutatult, võimaldavad nad vähendada võrgukadusid ja parandada pinge 
kvaliteeti 

� üldiselt tagasihoidlik kahjulik toime keskkonnale (vastupidiselt suurtele HEJ-le). 

Põhipuudusteks on:  

� suured erikapitalikulud ja energia suhteliselt kõrge omahind. Siiski – uute 
korrosioonikindlate materjalide kasutamine, hüdroagregaatide maksimaalne 
lihtsustamine ja standardiseerimine ning elektroonsete juhtimissüsteemide 
rakendamine, samuti orgaaniliste kütuste jätkuv kallinemine muudavad MHEJ-d 
rohkem konkurentsivõimelisteks. Märkida tuleks selliseid tänapäeva tehnoloogilisi 
täiustusi, nagu klaasplastikutest survetorud, täispuhutavad paisud, 
sukelkompaktagregaadid jms. 

� teatud sõltuvus sesoonsusest ja ilmastikust, olles Eesti oludes siiski tunduvalt väiksem, 
kui nt tuule- või  päikeseenergia kasutamisel. 

Tõsiselt tuleb siiski arvestada vee-energia kasutamise keskkonnamõju. Väikehüdrojaamade 
kahjulik toime keskkonnale on õige projekteerimise ja disaini korral üldiselt väike. Vastupidi 
- MHEJ-d ühtlustavad jõe vooluhulka, parandavad veevahetust ja vee aeratsiooni, seega tema 
sanitaarset seisundit. Õige miinimumvooluhulga tagamine paisu taga ja kalakäigud  
kindlustavad minimaalse mõju veeloomastikule, s.h vääriskalade migratsioonile 
rannikujõgedes. Väikesed paisjärvekesed mitmekesistavad maastiku pilti ja avardavad 
puhkevõimalusi. Paljud taastatud vesiveskid võiksid muutuda turismiobjektideks. Et säilitada 
looduslikult kaunid joad (nagu Jägala, Keila jt.), võib rakendada näiteks Soome kogemusi, 
kus sellistes kohtades paiknevad jaamad suletakse suvisel turismihooajal, kevadel ja sügisel 
töötavad aga ainult tööpäevadel. Ülevoolupaisudele võib anda looduslike kärestike 
väljanägemise, helibarjääride ja kaasaegsete seadmete kasutamine võimaldab maksimaalselt 
alandada müranivood. Hoolika disainiga saab tagada hüdrorajatiste harmoniseerumise 
ümbruskonnaga. Betoonpaisudele tuleks eelistada muld- või kivipaise, vajadusel tuleks 
kasutada varjatud juurdevoolukanaleid, maaaluseid survetorusid jne. Ülevoolupaisudele võib 
anda looduslike kärestike väljanägemise jne. Selles osas on head kogemused olemas nii 
Lääne-Euroopas kui ennesõjaaegses Eestiski. Üleujutustega seotud maakadu saab vähendada 
kaitsetammide rajamisega. 

Siiski – vaatamata üldisele keskkonnasõbralikkusele tuleb arvestada, et jõgi on terviklik 
süsteem, mille iga muutuse esilekutsumisega tuleb olla ettevaatlik. Veehoidlate mõju pole 
alati ühetähenduslik. Nende keskmiselt soojem ja hapnikuvaesem vesi ei pruugi meeldida 
hinnalistele kalaliikidele, soojalembestele taimetoidulistele liikidele sobib aga hästi. Jaamade 
paisud võivad osutuda tõsiseks rändetõkkeks paljudele väärtuslikele kalaliikidele. Veetaseme 
tõstmine võib põhjustada raskusi maaparanduses. Kuivendusobjektide peakraavide 
suubumiskohtades võib veetaset paisutada ainult teatud piirini. Omaette probleeme võib üles 
kerkida, kui jõel paikneb muuotstarbelisi veehaardeid või jaamade kaskaad. 
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Nende asjaolude tõttu peab liitumistaotluste esitamisele eelnema põhjalik keskkonna 
ekspertiis − vt nt Tiisleri, Majase JA Väiko-Härma veskipaisude taastamise keskkonnamõju 
hindamine Piusa jõel 69. 

Lõpetuseks mõni sõna tehnoloogiast. Eesti lamedast pinnamoest tulenevalt on Eestis 
tegemist madalrõhujaamadega. Nendes on kasutamiseks lihtsaimad ja odavaimad 
propellerturbiinid,  efektiivsemad on aga pöördlaba- (e Kaplani) turbiinid − vt Joonis 3.1370.  

 

Joonis 3.13. Eritüüpi turbiinide kasutuspiirkonnad rõhu ja vooluhulga järgi 

 

Võimsustel üle 50 – 100 kW ja rõhkudel 5 – 10 m on kasutatavad ka keerukamad Francise 
turbiinid. Suhteliselt madala kasuteguriga, kuid samas väga lihtsa konstruktsiooniga on 
ristvooluturbiinid. Tänapäevastes moodsates jaamades on laialt kasutusel Kaplani tüüpi 
toruturbiinid, samuti kompaktsukelagregaadid. Väga väikese võimsusega (kuni 10 kW) 
mikrojaamades on üheks odavaks lahenduseks reversiivsete pumpturbiinide kasutamine. 

Generaatoritena on sobivaimateks asünkroongeneraatorid − need on lihtsad, töökindlad ja 
odavad; ei vaja pinge ja sageduse reguleerimisseadmeid. Võimsustel alla 50 kW on 
lihtsaimaks ja odavaimaks lahenduseks lühisrootoriga mootori kasutamine generaatorina. 

Veehoidlate puudumise tõttu oleksid Põlvamaa minihüdrojaamad ilma 
reguleerimisvõimaluseta otsevoolujaamad. 

                                                 
69 Järvet, A. Piusa jõel Tiisleri, Majase ja Väiko-Härma veskipaisude taastamise keskkonnamõju hindamise 
aruanne. Tartu 2003. 45 lk. http://www.tsolk.ee/pdf/PiusaKMH/KMHpiusa.pdf 
70 Raesaar, P. Vee-energia Eestis. Energiakeskus TAASEN, Tallinn, 1995, 34 lk. 
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Joonis 3.14. Pilte Põlva maakonna hüdroenergiarajatistes71 
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3.6. Tuuleenergiavarud 

Eesti tuulekliimat iseloomustab küllaltki suur territoriaalne ja ajaline muutlikkus. Joonistel (vt 
Joonis 3.15 ja Joonis 3.16) on ära toodud tuule kiirused ja energiatihedused Eestis. 

 

Joonis 3.15. Tuulekiirus Eestis 10 meetri kõrgusel 

 

Joonis 3.16. Tuule energiatihedus Eestis 30 meetri kõrgusel 
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Parimate tuuletingimustega alad Eestis on eelkõige Lääne-Eesti saared ning Põhja-Eesti 
rannikualad ja ka Peipsi järve äärsed alad. Lääne-Eesti saartel on, aasta keskmine tuule kiirus 
10 meetri kõrgusel 6-7 m/s, Põhja-Eestis 5-6 m/s ja Peipsi järve äärsetel aladel ca 5 m/s.  

Põlva maakonna tuule kiirused Eesti tuuleatlase andemetel jäävad 10 meetri kõrgusel 
vahemikku 2,5 m/s sisemaal  kuni 5 m/s Pihkva järve äärsetel aladel. Valdavad on lääne- ja 
edelatuuled. Suurimad tuulekiirused on Eestile iseloomulikud sügisel ja ka talvel. 

Üldiselt saaks tuuleenergiat kasutada aladel, kus aasta keskmine tuulekiirus 10 meetri 
kõrgusel maapinnast on vähemalt 4 m/s. Kui aga pidada silmas ka majanduslikku 
otstarbekust, tuleks eelistada alasid, kus tuule kiirus on üle 5 m/s. 

Tuult iseloomustatakse ka energiatihedusega (W/m2). Energiatihedus on ühikulise suurusega 
pindala risti läbiva õhuvoolu energia. Sellest klimaatilisest ressursist on kasutatav vaid osa. 
Tuule energiatihedus 30 meetri kõrgusel jääb Põlva maakonnas vahemikku 50-200 W/m2. 

Kuna Põlva maakonna lõikes tuule tingimused muutuvad küllaltki suurtes piirides (seda just 
tänu Pihkva järve lähedusele – mere ja järvede äärsetel aladel on tuule kiirused tunduvalt 
suuremad kui sisemaal), siis tuleks enne tuulikute püstitamist üsna täpselt uurida, millises 
kohas tuuleenergia kasutamine ennast majanduslikult tasuv on. 

Kaasaegsed suuremad tuulikud hakkavad enamasti tööle tuulekiirusel 3-4 m/s ja seega peaks 
valitud koha aasta keskmine tuulekiirus olema vähemalt 5 m/s.  

Kuna erinevate firmade tuulikud on mõnevõrra erinevate näitajatega ja samuti saab ka valida 
erineva võimsuse ning masti kõrgusega tuulikute vahel, peaks kindlasti tuuliku püstitamisele 
eelnema täpsed tuulemõõtmised plaanitavas tuuliku või tuulepargi asukohas. 

Kohalikest meteoroloogiajaamadest saadavad, tavaliselt ca 10 meetri kõrguselt pärinevad 
tuuleandmed on ebapiisavad ja suuremate projektide korral laenu taotlemisel ei aktsepteeri 
neid ka pangad. Parima tulemuse annavad tulevase tuuliku asukohas, tulevase tuuliku rootori 
kõrgusel tehtud vähemalt 1 aastase kestvusega tuulemõõtmised. Alles peale selliseid 
mõõtmisi saab teha lõplikke järeldusi antud asukoha tuuletingimuste kohta, sest tuul ei puhu 
kunagi püsiva kiirusega, vaid valdavalt puhangutena. Näiteks kiirete lühiajaliste 
tuulepuhangute rohkus võib tõsta generaatori tootlust märkimisväärselt, kuigi keskmine 
tuulekiirus võib olla madal.  

Ligikaudse aastase tuuliku energiatoodangu andmed Eesti erinevates piirkondades võib saada 
Ain Kulli poolt koostatud Eesti Tuuleatlase ühelt jooniselt (vt Joonis 3.17). Seal on ära toodud 
450 kW-se võimsusega tuuliku Bonus toodang (MWh/a). 
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Joonis 3.17. Tuuliku Bonus 450 kW potentsiaalne aastane energiatoodang 

 

Antud jooniselt võib näha, et olenevalt valitavast asukohast, oleks Põlvamaal 450 kW-se 
võimsusega Bonus tuulikuga võimalik toota 300 – 800 MWh elektrienergiat aastas. 

3.6.1. Tuuleenergia kasutuselevõtmise tehnilised ja looduslikud eeldused ja 
võimalused 

Tehniliste võimaluste seisukohast tuleks kõigepealt uurida elektrivõrgu läbilaskevõimet 
tuuliku või tuulepargi püstituseks valitud piirkonnas. Eestis kuuluvad Eesti Energia Põhivõrgu 
koosseisu 330, 220 ja 110 kV elektriülekandeliinid ja alajaamad. Jaotusvõrk koosneb 35, 15, 
10 ja 6 kV elektriliinidest. Püstitatava tuuliku võimsust või tuulepargi suurust saabki hakata 
planeerima just vastavalt antud piirkonnas olevale võrgule. 10 ja 35 kV elektriliinidega võib 
ühendada ainult üksikuid väikese võimsusega tuulikuid. Kõik suuremad tuulepargid tuleb 
ühendada 110 kV võrku. Joonisel (vt Joonis 3.18) on ära toodud Eesti Energia Põhivõrgu 
elektriliinide paigutus Eestis ja praegu töös olevad 3 suuremat tuuleparki Pakris, Virtsus ja 
Rõustes (ringiga tähistatud). 

Kindlasti tuleks täpsemalt uurida ka kulutusi tuuliku või tuulepargi elektrivõrguga liitumiseks. 
Liin plaanitavast tuulikust või tuulepargist kuni olemasoleva elektriliinini koos võrgu 
liitumistasuga võib mõningal juhul moodustada üsnagi märgatava osa kogu investeeringutest . 
Sageli võib saada lisaprobleemiks ka  olemasoleva kohaliku elektriliini tehniline seisukord. 
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Joonis 3.18. Eesti suuremad elektriliinid ja praegu töös olevate tuuleparkide asukohad 

 

Samuti tuleks meeles pidada, et tuulikuid ei saa planeerida linnade või muude inimasulate 
vahetusse lähedusse ning samas ka erinevate mastide lähedusse (sidemastid, 
kõrgepingeliinid).  

Üheks tuuleenergia kasutuselevõtu kriteeriumiks on kindlasti ka see, et tuuliku püstitamiseks 
valitud alad ei oleks kaitsealad (maastikukaitsealad, looduskaitsealad, linnukaitsealad). 
Samuti tuleks uurida ka kas valitud koht ei ole väärtelupaik. 

Looduslikest eeldustest tuleks silmas pidada veel metsade ja soodega kaetud alasid. Kuigi 
Põlvamaa pindala on üle 2000 km2 (täpsemalt 2164 km2), on  sellest pindalast 102 tuhat ha 
(ligikaudu pool) kaetud metsadega ja 10 % soodega. Ka need alad pole tuuleenergia 
kasutamiseks kõige sobilikumad. 

Kui on välja valitud maaala, kuhu oleks mõttekas tuulikut püstitada ja kus puuduvad 
keskkonnanõudmistest tulevad ja muud piirangud, kuid tegu on eraomandis oleva maaga, 
tuleks enne tuulemõõtmiste ja muu tegevuse alustamist jõuda kindale kokkuleppele maa ostu 
või rendi asjus ka maa omanikega. Seda selleks, et ei tekiks olukorda, kus kõik muu on 
tuuliku püstitamiseks olemas, aga siis selgub, et maa omanik järsku enam ei taha, et tema 
maale tuulikut püstitatakse või soovib järsku oma maa eest näiteks mitu korda kallimat hinda 
kui algul. 

Järgmine oluline eeldus tuulenergia kasutuselevõtuks on valitud koha täpse tuulepotentsiaali 
teadasaamine. Meteoroloogiajaamade tuuleandmete ja kuskil mujal tehtud mõõtmiste baasil 
arvutatud ligikaudsed aasta keskmised tuulekiirustega mingeid tõsiseid arvutusi teha ja 
tuuliku püstitamise mõttekust hinnata oleks väga vale otsus. Kaasaegsed 2 – 2,5 MW-sed 
tuulikud asuvad maapinnast 80 – 90 meetri kõrgusel ja sellisel kõrgusel on tuuletingimused 
hoopis teised kui umbes 10 meetri kõrgusel. Võimalikult täpseks energiatoodangu 
prognoosiks ja õige võimsusega tuuliku valikuks oleks vaja teostada vähemalt aasta aega 
kestvad mõõtmised plaanitava tuuliku naba kõrgusel (80 meetrise tuuliku korral, 80 meetri 
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kõrgusel). Kui teostada mõõtmisi madalama mastiga kui tulevase tuuliku kõrgus, tuleks 
mõõta tuule kiirust vähemalt kahel erineval kõrgusel. 

Olulist mõju tuuleandmetele avaldavad ka ümbritsev maastik ja objektid sellel. 
Tuuletingimuste hindamisel võetakse tavaliselt arvesse ca 10 km-se raadiusega maaala 
omadusi (maa kõrgusjooned, taimkate, hooned jne.) planeeritava tuuliku asukoha ümber. 

Lisaks tuleks uurida ka transpordivahendite juurdepääsetavust plaanitavasse tuuliku või 
tuulepargi asukohta. Kuna tuuliku komponendid (mast, rootori labad)on küllalt suured ja 
rasked, tuleb teede puudumisel rajada suurt raskust taluvad ning piisavalt laiad 
juurdepääsuteed. 

Tuulikute poolt mõjuvate teguritena tuleb kindlasti kajastada tuuliku poolt tekitatavat müra, 
visuaalset efekti, tiiviku poolt põhjustatud valguse sähvatusi ning mõju lindudele (viimasel 
ajal on populaarseks saanud ka uurida tuulikute mõju nahkhiirtele).  

Kuigi tuulele on iseloomulik suur ajaline ja territoriaalne muutlikkus ning tuuliku püstitamisel 
tuleba arvestada mitmete erinevate asjaoludega, on tuuleenergia kui üks taastuvenergia 
esindajatest väga oluline ja perspektiivne. Tuulenergia positiivsete külgedena võib ära tuua 
järgmist: 

� Lisaks sellele, et tuuleenergia on taastuv energia, ei kaasne temaga ka kahjulikke 

heitmeid (CO2, SO2 jne.) 

� Tuuleenergia kasutamine ei vaja kütust (kütuse kaevandamist, transporti jne.) 

� Kuna tuuliku „kütus” tuul on tasuta saadaval, ei pea muretsema ka ootamatu 
kütusehinna tõusu pärast 

� Tuulikud sobivad  hästi kokku põllu- ja karjamaadega 

� Tuulik toodab  umbes poole aastaga tagasi tema tootmiseks kulunud energia. 

Põlvamaa tuuleenergia tehniline potentsiaal 

Kui vaadelda Põlvamaa tuuletingimusi ja metsade, maastikualade jm paigutust, oleks kõige 
sobivamaks ja tasuvamaks alaks tuulikute paigutamiseks Peipsi ja Pihkva äärne ala. 
Täpsemalt rannajoonega paralleelne ala Nahast Raiglani. See oleks siis ca 9 km pikkune ala. 
Tuule kiirus antud piirkonnas on Eesti tuuleatlase andemetel 3,5-4 m/s. Ülejäänud rannaäärne 
ala on enamasti kaetud erinevate kaitsealadega. Kui võtta tuulikute vahekauguseks ca 400 m, 
saaks sinna paigutada kuni 20 ca 2-3 MW-ise võimsusega tuulikut.  

Seega Põlvamaa tuuleenergia tehniliseks potentsiaaliks võiks olla umbes 40 MW. Tuulikute 
ligikaudse potentsiaalse elektrienergia toodangu aastas saaks aga arvutada alles peale täpsete 
tuulemõõtmiste teostamist antud asukohas. 

3.6.2. Kasutatud allikad 
1. Kull, A. Eesti Tuuleatlas. 1996 

2. Eesti Energia, Technical Requirements for Connecting Wind Turbine Installations to 
the Power Network. 2001 

3. Kiviselg, R. Tuuleenergeetika, selle arengut mõjutavad tegurid ja perspektiiv Eestis. 
2003 

4. Rathmann, O. The UNDP/GEF Baltic Wind Atlas. 2003 

5. www.tuuleenergia.ee 

6. http://deepthought.ttu.ee/elektro/tuuleseminar/ 
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3.7. Päikeseenergia 

Päikeseenergia on see taastuv energialiik, millel põhinevad ka teised taastuvad energialiigid, 
sh biomassi energia, tuule ja hüdroenergia. Päikeseenergia e helioenergia rakendamiseks on 
mitmeid võimalusi, näiteks: 

� fotoelektriline muundamine; 

� vee soojendamine kas soojaveevarustuseks või kütteks; 

� päikeseenergia rakendamine hoone konstruktsioonide ja/või ruumide õhu 
soojendamiseks (passiivne rakendamine); 

� kaudne rakendamine. 

Päikesepaistelise aja maksimaalne pikkus aastas on 50% ajast, st 8760*50%= 4380 tundi. 
Tegelikult lüheneb päikesepaiste aeg pilvituse tõttu tunduvalt, kuigi kerge pilvituse korral 
jõuab hajuskiirgusena siiski osa kiirgusenergiat läbi atmosfääri maapinnale. Päikesepaistelise 
aja kestus (vt Joonis 3.19)72 kõigub Euroopas väga suurtes piirides ja see määrab ühtlasi ka 
päikeseenergia rakendatavuse potentsiaali, mida mõõdetakse kas keskmise ööpäevase või 
keskmise aastase maapinnale langeva päikeseenergia kogusega (vt Tabel 3.29)73. 

 

Tabel 3.29. Päikeseenergia kasutamise potentsiaal erinevates kliimatsoonides 

Keskmine saadava päikeseenergia hulk Päikeseenergia 
kliimatsoon 

Päikesepaistelisi 
tunde aastas kWh/(m2

·päev) kWh/(m2
·aasta) 

I < 1500 2,5 920 

II 1500 … 1700 2,8 1030 

III 1700 … 1900 3,1 1150 

IV 1900 … 2100 3,4 1230 

V 2100 … 2300 3,7 1370 

VI 2300 … 2500 4,1 1490 

VII > 2500 4,4 1610 

 

Eesti asub toodud jaotuse alusel II kliimatsoonis (1500–1700 h/a), kuigi Tõravere Observa-
tooriumi mõõtmiste järgi on Eestis ka III kliimatsooni kuuluvaid kohti. Euroopas on 
ülekaalukalt parimad päikesetingimused Vahemere rannikul, halvimad aga Iirimaal, 
Inglismaal ja Beneluxi maades.  

                                                 
72 Vahrenholt, Fritz. Global Market Potential for Renewable Energies. Deutsche Shell AG, Hamburg, 1998. 
73 Vahrenholt, Fritz. Global Market Potential for Renewable Energies. Deutsche Shell AG, Hamburg, 1998. 
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Joonis 3.19. Päikesepaisteliste tundide arv aastas ja kliimatsoonid 

 

Kui võrrelda Saksa allikast74 (vt Tabel 3.29) pärit andmeid päikesepaistelise aja kestuse kohta 
Eesti aktinomeetrilise ressursiga75 (vt Joonis 3.20), siis jääb mulje, et pigem on Eesti 
päikeseenergia kasutamise tingimused isegi kehvemad kui II kliimatsoonis keskmiselt ja 
lähenevad pigem I kliimatsooni tingimustele. Võimalik, et Teolan Tomsoni raamatu andmetes 
on arvesse võetud raskusi päikeseenergia kasutamisega talvisel perioodil, mil segavaks 
faktoriks on lumikate.  

Arvestades päikeseenergia talvise rakendamise iseärasusi ja probleeme, eriti aga lumikattest 
tulenevaid takistusi, soovitatakse Eestis põhiliselt päikeseenergia suvist rakendamisrežiimi, 
mille tehniline ressurss on toodud joonisel (vt Joonis 3.21). Nende andmete alusel on 
Põlvamaa suve jooksul tehniliselt võimalik saada päikeseenergiat umbes 280 kWh/m2. 

                                                 
74 Vahrenholt, Fritz. Global Market Potential for Renewable Energies. Deutsche Shell AG, Hamburg, 1998. 
75 Teolan Tomson. Helioenergeetika. Humare, Tallinn, 2000, 136 lk. 
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Joonis 3.20. Päikeseenergia kasutatavuse potentsiaal Eestis (nn aktinomeetriline 
ressurss), kWh/m2 [2] 

 

 

Joonis 3.21. Eesti suve päikeseenergia kasutamise tehniline ressurss, kWh/m2 [2] 

 

3.7.1. Kaudne ja passiivne rakendamine 

Päikeseenergia kaudse ja passiivse rakendamise korral püütakse hoone paigutada loodusesse 
nii, et saaks võimalikuks päikese mõju maksimaalselt küttevajaduse huvides ära kasutada. 
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Samas tuleb arvestada, et päikesekiirgus võib suvel tõsta ruumide temperatuuri talumatult 
kõrgeks. Seega suvel vajatakse kas kaitset päikesekiirguse eest või ruumide jahutust, talvel 
aga oleks päikesekiirgus täiendav energiaallikas, mis osaliselt kompenseerib ruumide 
küttevajaduse. Eesti paikneb sellisel geograafilisel laiuskraadil, kus nimetatud asjaolul on 
ruumide mikrokliima seisukohalt suur tähtsus. Meil on massiliselt ehitatud suure aknapinnaga 
hooneid, mille arhitektuuriline kontseptsioon segab ruumides sobiva mikrokliima saavutamist 
nii suvel kui talvel. Suvel on päikesekiirte langemisnurk talvisega võrreldes oluliselt erinev ja 
see asjaolu võimaldab lõunapoolse eenduva katuseräästa abil lihtsalt piirata päikesekiirte 
jõudmist ruumidesse ja sellega ühtlasi vältida suvist ruumide ülekuumenemist. Talvel paikneb 
päike horisondile ligemal ja päikesekiired jõuavad läbi akna tuppa (vt Joonis 3.22).  

 

Joonis 3.22. Hoone kujundamine selliselt, et päikeseenergia kasutamine oleks talvel 
maksimaalne ja suvel välditaks ruumide ülekuumenemist päikese toimel [1] 

 

Kirjeldatud meetod on oma olemuselt lihtne ja selle rakendamine ei nõua tavaliselt 
lisakulutusi. Kui hoone päikesepoolne külg kujundada selliselt, et läbi klaaspinna 
kuumutatakse talvel suure soojusmahtuvusega esiseina, siis luuakse tingimused 
päikeseenergia kasutamiseks kütteks (vt Joonis 3.23). Talvel suunatakse õhuvool päikese 
toimel soojendatud esiseina poolt ruumidesse, talvel aga vastussuunas, millega jahutatakse 
esiseina ja välditakse ruumide ülekuumenemist. 

Üks kirjeldatud viisil päikeenergiat kasutav maja asub Tallinnas Meriväljal (vt Joonis 3.24). 
Kuigi maja on ekspluatatsioonis juba vähemalt 15 aastat, pole teadaolevalt hoone 
küttebilanssi põhjalikult analüüsitud. 
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Joonis 3.23. Päikeseenergia kasutamine kütteks [1] 

1 – energiat salvestav sein; 2 – klaas; 3 – salvestava seina pind; 4 – tsirkuleeriv õhk; 5 – 
õhupilu; 6 – õhu väljatõmme; 7 – aken; 8, 9 – klapid; 10 – sisekliima reguleerimissõlm. 

 

 

Joonis 3.24. Eramu päikeseenergiat kasutav õhkküttesüsteem Tallinnas Meriväljal [2] 
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3.7.2. Päikeseenergia otsene rakendamine sooja tarbevee saamiseks 

Kõige perspektiivsemaks peetakse päikeseenergia rakendamist Eesti tingimustes sooja 
tarbevee valmistamiseks. Sellise süsteemi põhimõtteline skeem on toodud joonisel (vt Joonis 
3.25). Süsteemi kuuluvad lisaks päikekollektori paneelidele veel tsirkulatsioonipump, 
akumulaatorpaak, soojusvaheti, paisupaak, kaitse- ja reguleerimisseadmed ning 
lisakütteallikana elektriküttekeha. Reeglina kasutatakse päikesekollektori süsteemis alandatud 
külmumistemperatuuriga vedelikku, mille soojus antakse paisupaagis olevale veele 
spiraaltorust (või mingi muu) soojusvaheti abil. Selline lahendus ei nõua külmumise 
vältimiseks kollektorisüsteemi tühjendamist. Tsirkulatsioonipumba kasutamine tagab 
maksimaalse soojusvastuvõtu ja ohutu ekspluatatsiooni ning ei sea piiranguid 
akumulaatorpaagi asukoha suhtes. 

 

Joonis 3.25. Põhimõtteline skeem päikeseenergia rakendamiseks sooja tarbevee 
valmistamisel [2] 

1 – päikesekollektor; 2 – torustik kollektori ja akumulaatori vahel; 3 – akumulaator; 4 – 
soojusvaheti; 5 – elektrikütte spiraal; 6 – tsirkulatsioonipump; 7 – automaatse reguleerimise 
sõlm; 8 – temperatuuriandur; 9 – paisupaak; 10 – kaitseklapp; 11 – tagasilöögi klapp; 12 – 
õhutusventiil. 

 

3.7.3. Päikeseelektri tootmise võimalused 

Päikeseenergia baasil elektri tootmiseks on võimalikud põhimõtteliselt kaks erinevat tehno-
loogilist lahendust: 

� fotoelektriliste muundajate kasutamine päikesekiirguse elektriks muundamiseks 
(inglise keeles photovoltaic); 

� päikesekiirte koondamine peeglite abil, mis tagab piisavalt kõrge temperatuuri vee 
aurustamiseks. Veeauru kasutatakse madalrõhu auruturbiini ja sellega seotud elektri-
generaatori käitamiseks.76 

                                                 
76 Duffie, John A., Beckman, William A.. Solar Engineering of Thermal Processes. A Wiley-Interscience 
publication, 1980. 
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Käesoleval ajal loetakse viimast meetodit elektri saamiseks perspektiivituks. Ilmselt on selle 
otseseks põhjuseks edusammud pooljuhtseadmete alal, mis on alandanud fotoelektriliste 
muundajate ja nende abil toodetud elektri hinda. 

Eesti tingimustes fotoelektriliste muundurite kasutamisel on oluline teada päikesepaistelise 
aja osatähtsust ja seadmete sobivust meie kliimasse. Kliima sobivuse analüüsi siiani tehtud 
pole, kuid lühike valge aeg talvel ning lumesajud muudavad selle meetodi talvise 
rakendamise problemaatiliseks. Suhteliselt vähese päikesepaistega piirkond (vt Joonis 3.19) ja 
talvised kasutusraskused alandavad kasutusaega, mis suurendavad esialgse investeeringu 
osatähtsust genereeritava elektri hinnas. Autorid peavad fotoelektriliste muundajate 
kasutamist Eestis lähitulevikus otstarbekaks ainult võrku mitteühendatud väikeseadmete või 
mõõteriistade toitmiseks (nt majakate toide koos akumulaatoritega, meteoroloogiliste 
mõõteriistade toide jne). 

Seadmete installeerimise ühe kW maksumus alaneb vastavalt seadmete müügimahtude 
suurenemisega. Vahrenholti prognooside järgi alaneb installeeritava kW maksumus 4000 
USD 1995. a kuni 1800 USD-ni aastaks 2010. Jaama käitamiskulude osas kirjanduses andmed 
puuduvad, sest nende osatähtsus peaks lumevabades piirkondades võrreldes investeeringutega 
olema madal.  

 

Joonis 3.26. Elektrivõrguga ühendatud fotoelektriline süsteem 

1 – katusele integreeritud päikesepaneelid; 2 – päikesepaneelide ühenduse 
kaablid; 3 – sidestuskilp; 4 – alalisvoolu muundamine vahelduvvooluks; 5 – 
teenindusühendus; 5a – võrku antava elektri mõõtja; 5b – võrgust ostetava elektri 
mõõtja; 
6 – elektrivõrku. 

Praegu hinnatakse fotoelektriliste muundajate abil genereeritud elektri kWh maksumuseks 
päikeseenergia rakendamiseks soodsates piirkondades ca 19 US senti, mis võiks aastaks 2005 
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alaneda 12 US sendini, aastaks 2010 8 US sendini ja aastaks 2015 jõuaks 6 US sendini, mis 
sel ajal on ennustuste järgi juba võrdne keskmise tarbijahinnaga77. Arvestades ainuüksi 
päikesepaistelise aja erinevustega (vt Joonis 3.19) ja sellest tingitud suurema kapitalikuluga 
võiks hinnata Eestis päikeseenergia baasil toodetud elektri umbes 1,5 korda kallimaks kui 
Vahemere rannikul ja Põhja-Aafrikas. 

Fotoelektrilistest päikesepaneelidest (e päikesepatareid). 

Lühiülevaade on koostatud akadeemik Enn Mellikovi loengu materjalide põhjal. 

Päikesepatareide kasutegur on teoreetiliselt kuni ~30%. Si ja GaAs patareide kasutegur on 
~25%. 2005. aastal on päikesepatareide keskmine hind 270USD/W. 

2005 aastal suudetakse päikesepatareisid installeerida tänu toetustele (nt Prantsusmaal tasub 
riik 50% seadmestiku investeeringust ja ostab saadava elektri EDF (riiklik elektrifirma) 
keskmisest hinnast kaks korda kõrgema hinnaga). 

Prognooside kohaselt tasub aastal 2010 elektrit päikesepaneelidega toota Itaalia ja Hispaania 
tingimustes. Igal aastal kahekordistub päikesepaneelidega toodetud elektri hulk. Praegu 
toodetakse 1 460 MW koguvõimsusega paneelidega 0,01% maailma elektritoodangust. 
Installeeritud võimsusest 57% asub Saksamaal. Jaapanis tuleb iga elaniku kohta 5 W 
paigaldatud päikesepaneeli võimsust. Tšehhi vabariigis on iga kooli juurde paigaldatud 
päikesepaneelid. 2050. aastal loodetakse 10% kogu toodetavast energiast maailmas katta 
päikesepaneelidega. ELs eeldatakse olevat 200 GW päikesepaneele aastal 2030. 

Ühel Eesti ettevõttel ambitsioonikas plaan jõuda aastal 2012 päikesepaneelide toodangus 
1 GW piirile (võrdluseks 2005. aastal tootis Jaapani firma Sharp kokku päikesepaneele 
võimsusega 460 MW) 

Helsingi tingimustes saab 1 m2 päikesepaneelilt keskmiselt 956 kWh energiat. Eestis võiks 
25% kasuteguriga ja 16 m2 pinnaga päikesepaneel rahuldada ühe keskmise inimese aastase 
elektri vajaduse. Näiteks Võrtsjärve suurune päikesepaneelide pind kataks kogu Eesti aastase 
elektrienergia vajaduse 

3.7.4. Kasutatud allikad 

1. Duffie, John A., Beckman, William A.. Solar Engineering of Thermal Processes. A 
Wiley-Interscience publication, 1980 

2. Vahrenholt, Fritz. Global Market Potential for Renewable Energies. Deutsche Shell AG, 
Hamburg, 1998. 

3. Teolan Tomson. Helioenergeetika. Humare, Tallinn, 2000, 136 lk. 

                                                 
77 Vahrenholt, Fritz. Global Market Potential for Renewable Energies. Deutsche Shell AG, Hamburg, 1998. 
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3.8. Soojuspumbad 

Soojuspump on oma tööpõhimõttelt sama seade kui külmutusagregaat. Ainsaks erinevuseks 
soojuspumba ja külmutusseadme vahel on seadme rakendamise eesmärk, külmutusseadme 
korral on eesmärgiks mingis ruumis (külmkambris) temperatuuri alandamine, soojuspumba 
korral aga on eesmärgiks mingis ruumis (näiteks köetavas ruumis) temperatuuri tõstmine. 
Põhimõtteliselt võib üks ja sama seade samal ajal töötada nii soojuspumba kui 
külmutusseadmena – näiteks külmutusseade kasutatakse jäähallis jää tekitamiseks ja sealt 
transporditavat soojust kasutatakse kõrvalasuva ujumisbasseini vee soojendamiseks. 

 

Joonis 3.27. Soojuspumbaga küttesüsteemi põhimõtteline skeem pinnase soojuse 
kasutamise korral 

 

Soojuspumbaga küttesüsteemi tööd iseloomustab Joonis 3.27, kus madalatemperatuuriliseks 
energiaks kasutatakse maapinna soojust. Üldisemalt on kütteks kasutatavate soojuspumpade 
madalatemperatuurilise, enamasti loodusliku soojusallikana võimalik kasutada: 

� pinnase (maapinna) soojust; 

� põhjavee (ka jõe, järve või merelahe vee) soojust 

� väljatõmbe ventilatsiooniõhu soojust; 

� välisõhu soojust.  

Soojuspumba töö efektiivsuse kujunemisel on määrava tähtsusega temperatuuride vahe, 
täpsemalt kütteks vajatava soojuskandja temperatuuri ja madalatemperatuurilise soojusallika 
temperatuuride vahe. Mida väiksem see temperatuuride vahe on, seda enam kütteks vajatavast 
soojusest saadakse loodusest ja seda vähem vajatakse lisaenergiat seadme (enamasti elektrit 
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kompressori) käivitamiseks. Soojuspumba tööd iseloomustab soojuse transformatsiooni e 
lihtsamalt soojustegur, mis kujutab endast seadmest saadava kasuliku soojuse ja kulutatava 
lisaenergia (elektri) suhet (COP). Sõltuvalt temperatuuride vahest võib COP väärtus kõikuda 
suurtes piirides, enamasti siiski piirides 2 – 5, mis tähendab võrreldes otsese elektrikütte 
kasutamisega 2 – 5 kordset elektrisäästu.  

 

 

Joonis 3.28. Maasoojuse kasutamisega soojuspumba rakendamise skeem 

Tavaliselt tähistatakse soojuspumpi vastavalt sellel, mis keskkonnast madalatemperatuuriline 
energia saadakse ja mis keskkonnale see edastatakse. Populaarsemad variandid on: 

� maa – vesi: kasutatakse pinnase soojust, mis antakse kütteveele (enamasti ka tarbevee 
soojendamiseks (vt Joonis 3.28); 

� õhk – vesi, vt Joonis 3.29; 

� ventilatsiooniõhk – vesi; 

� õhk – õhk, mille korral välisõhu soojust kasutatakse õhkküttes, selle soojuspumba 
korral on tüüpiliselt kasutatud sellist tehnilist lahendust, mis võimaldab talvel ruume 
kütta ja suvel vajadusel jahutada (invertersoojuspumbad); 

� vesi – vesi, seda soojuspumba lahendust on Eestis sobiv kasutada looduslike 
veekogude vee soojuse kasutamisel, põhjavee soojuse kasutamisel on meil piiranguks 
veekasutuslubade väljaandmisel kehtivad ranged piirangud ja puuraukude puurimise 
suhteliselt kõrge maksumus. 
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Joonis 3.29. Õhk-vesi soojuspumpade rakendamise näited 

 

 

Joonis 3.30. Õhk – õhk invertersoojuspumba elemendid, vasakul sisemine ja paremal 
välimine 

 

Eestis toimub soojuspumpade rakendamine kiirenevas tempos ja populaarsemateks on maa – 
vesi ja õhk – õhk (invertertüüpi) soojuspumbad (vt Tabel 3.30) 

Tabel 3.30. Soojuspumpade levik Eestis ajavahemikul 1999 – 2004 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Installeeritud soojuspumpade arv perioodil 

Õhksoojuspumbad  10 34 100 133 175 - 

Maasoojuspumbad  43 86 183 312 360 440 

Kokku  53 120 283 445 535 680 

Soojuspumpade koguarv perioodi lõpus 

Õhksoojuspumbad  33 67 167 300 475 - 

Maasoojuspumbad   94 180 363 675 1035 1475 

Kokku   127 247 530 975 1510 2190 

Soojuspumpade installeeritud soojuslik võimsus, kW 

Perioodi jooksul  520 1250 2908 4650 4721 5997 

Kokku perioodi lõpuks   1 170 2 420 5 328 9 978 14 699 20696 

Allikas: Eesti energeetika 2004, http://www.mkm.ee/index.php?id=1787  
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Arvestades seniseid kogemusi soojuspumpade rakendamisel Eestis, võib ka Põlva maakonna 
jaoks soovitada põhilist kahte tehnilist lahendust. 

Esiteks maa – vesi soojuspumbad, kusjuures veekogu läheduse korral võib olla otstarbekas 
kaaluda ka veekogu soojus kasutamist pinnase soojuse asemel. Seda lahendust tuleks eelkõige 
kaaluda vesipõrandakütte korral, sest siis on soojustegur väikese temperatuuride vahe tõttu 
suhteliselt kõrge. Kuna olemasolevatesse hoonetesse on vesipõrandakütte rajamine keerukas, 
siis on mõeldav ka radiaatorkütte korral soojuspumba kasutamine. Viimasel juhul tuleks 
kindlasti alandada küttevee temperatuure alla 55ºC, mida on võimalik rakendada pärast 
radiaatorite pinna suurendamist.  

Maa – vesi soojuspumpade maksimaalse võimsuse määrab enamasti kasutatava vaba 
maapinna olemasolu maasisese torustiku paigaldamiseks. Kuna sõltuvalt pinnasest võib 
maapinna ruutmeetrilt saada umbes 10 kuni 20 W soojust, vajatakse suhteliselt suurt 
territooriumi, näiteks 10 kW väljundvõimsusega soojuspumba jaoks umbes 300 kuni 700 m2. 
Kui uue üheperemaja korral on maasisese torustiku jaoks sageli vaba maapinda piisavalt, siis 
suurema küttevajadusega ja suuremate hoonete jaoks tuleb maasisese torustiku 
paigaldamisvõimalusi eraldi uurida. 

Tüüpilise maa – vesi soojuspumba maksumus üheperemaja kütteks koos paigaldusega on 
ligikaudu 150 000 krooni. Seega nõuab seda tüüpi soojuspump suhteliselt suuri esialgseid 
investeeringuid. Soojuspumpade tööeaks loetakse umbes 15 aastat, kusjuures nende töötamine 
võib kesta märksa kauem, samas võib olla vajalik mõnede sõlmede, eelkõige kompressori 
väljavahetamine. 

Õhk – õhk soojuspumbad on hakanud populaarsust koguma peamiselt seetõttu, et nende 
kasutamine olemasolevates hoonetes on suhteliselt lihtne ning ei ole seotud hoone 
küttesüsteemiga, samuti on investeeringud tunduvalt väiksemad. Seda tüüpi soojuspumpade 
rakendamisel tuleb silmas pidada asjaolu, et lihtsamate süsteemide korral on iga 
väliselemendi kohta üks sisemine element, s.t kütta saab efektiivselt ühte ruumi ja lahtiste 
uste korral ka naaberruume. Selliste soojuspumpade maksumus on tüüpiliselt vahemikus 20 
kuni 45 tuhat krooni ja nende küttevõimsus mõnest kilovatist kuni umbes 10 kilovatini. 
Enamik välisõhu soojust kasutavatest soojuspumpadest on töövõimelised välisõhu 
temperatuuridel kuni -15 – -18ºC, mõnel juhul ka madalamate välistemperatuuride korral. 
Seetõttu on kas vajalik või vähemalt soovitav täiendava soojusallika olemasolu lisakütmiseks 
talviste tippkülmade perioodil. Tuleb juhtida tähelepanu ka sellele, et mida madalam on 
välisõhu temperatuur, seda väiksem on soojuspumba soojuslik võimsus ja seda madalam tema 
soojustegur. 

Müüakse ka selliseid soojuspumpi, kus ühe välise elemendi kohta on mitu sisemist elementi, 
mis paigutatakse eri ruumidesse. Need lahendused on võimsamad ja vastavalt ka kallimad. 

3.9. Taastuvate ressursside koondandmed 

Järgnevas koondtabelis (vt Tabel 3.31) tuuakse välja ka kütteurba koguvarud valdade kaupa 
(vt ka Tabel 3.25), kuid summeerida neid teiste aastas kasutatavate varudega ei saa. Turba 
korral määrab nende aastase kasutuse Keskkonnaministeeriumi poolt määratud kvoot (Põlva 
maakonnas 44 000 tonni aastas ehk energiasisalduse järgi 132 GWh/a, vt ka tabel 3.32), kuid 
seda kvooti valdade kaupa jagada ei ole mõtet. 2005. aastal kaevandati kütteturvast vaid 
Räpina ja Veriora vallas vastavalt 2 600 ja 2 900 tonni ehk 7,8 ja 87 GWh/a, kuid Põlva 
maakonnas seda kütust ei kasutatud. 
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Tabel 3.31. Põlva maakonna biomassi ja turba ressursside ning kütuste tarbimise koondtabel 

Vald Kütte-
puu, 

GWh/a 

Oksad, 
ladvad, 
GWh/a 

Puidu-
töötlemise 
jäätmed, 
GWh/a 

Energeeti-
liselt kasu-
tatav põhk, 

GWh/a 

Kütte-
turvas, 
kogu- 
varu, 
GWh 

Ressurss 
kokku, 
GWh/a 

Muunda
mis-
tegur 

Tarbitav 
ressurss, 
GWh/a 

Kütuste 
tarbimine*, 

GWh/a 

Vahe, 
GWh/a 

Sega 
olme 

jäätmed, 
GWh/a 

Rohtne bio-
mass kasu-

tamata 
maadelt, 
GWh/a 

Ahja 1,82 4,29 - 2,12 750 8,24 0,75 6,18 28,4 22,22 1,03 22,07 

Kanepi 6,76 19,30 6,93 4,83 393 37,82 0,75 28,37 52,3 23,93 0,30 46,22 

Kõlleste 5,95 14,68 - 2,53 2 490 23,16 0,75 17,37 19,9 2,53 0,41 27,98 

Laheda 2,00 5,28 0,10 3,37 2463 10,75 0,75 8,06 25 16,94 0,29 19,52 

Mikitamäe 2,26 6,34 - 1,02 - 9,62 0,75 7,21 17,3 10,09 0,19 30,91 

Mooste 6,52 14,70 0,13 2,87 2343 24,22 0,75 18,17 27 8,83 0,44 40,68 

Orava 5,46 15,83 3,36 2,14 411 26,79 0,75 20,09 16,2 3,89 0,24 23,28 

Põlva 5,55 17,61 36,81 8,58 1 473 68,54 0,75 51,40 168,8 117,40 8,86 29,93 

Räpina 6,19 15,11 10,40 4,08 28 164 35,78 0,75 26,84 67,5 40,67 2,84 49,12 

Valgjärve 4,90 10,71 1,93 2,31 569 19,85 0,75 14,89 28,4 13,51 0,30 30,11 

V.-Kuuste 4,21 10,61 - 2,09 219 16,91 0,75 12,68 19,2 6,52 0,51 14,59 

Veriora 5,32 14,94 - 1,97 1 761 22,23 0,75 16,67 23 6,33 0,30 31,01 

Värska 3,60 15,08 - 0,48 711 19,15 0,75 14,36 32 17,64 0,39 29,19 

Kokku 60,53 164,48 59,66 38,38 44 298 323,05   242,29 525 282,71 16,08 394,60 
Märkused: * kütuste tarbimine 2005.aastal, välja arvatud mootorikütused. 

Põlva linna ja valda vaadeldakse koos. 
Rohtse biomassina on arvestatud päideroo kasvatamisega kasutamata maadelt (kuivaine saagikus 5 t/ha). 
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Turba puhul tuleb arvestada ka asjaoluga, et kvoot kehtestatakse turbale üldiselt, tegemata 
vahet kütteturbal (hästilagunenud turvas) ja kasvuturbal (vähelagunenud turvas). Kui kogu 
kaevandada lubatav turvas võetakse kütteturbana, siis oleks see rohtse biomassi ja puitkütuste 
järel potentsiaalilt kolmas. Seni on aga kütteturba osakaal aastasest kvoodist moodustanud 
mitte üle 13%. Loomulikult määrab turba liigilise kasutuse ka turusituatsioon, kui ikka on 
nõudlust kasvuturbale ja selle eest makstakse kütteturbast rohkem, siis kütteturvast lihtsalt ei 
kaevandata (või vastupidi). Looduskaitsjad on asunud positsioonile, et senised turbakvoodid 
tuleks üle vaadata ja neid hoopis vähendada. 

Biokütuseks ehk õigemini aeglaselt taastuvaks energiaressursiks peetakse turvast ELi riikidest 
vaid Soomes. Kahtlemata on see Põlvamaa oma ehk kohalik kütuse ressurss, iseasi kuipalju 
lubatakse seda tulevikus kaevandada. 

Selleks, et hakata kasutama kütteturvast Põlva maakonnas, tuleb teha eelnevalt suuri 
investeeringuid. Ühe võimaliku kohana turbakatla paigaldamiseks võiks olla Põlva linn (AS 
Eraküte Põlva osakond), kus soojuskoormus kõige suurem, kuid selleks peaks soovi avaldama 
ka praegune Põlva kaugküttesüsteemi operaator. Survestada otsust tegema võib aidata 
maagaasi edasine kallinemine. 

Segaolmejäätmed on samuti tabelis (Tabel 3.31) esitatud, sest neid oli võimalik välja tuua 
valdade kaupa, kuid igas vallas eraldi need energeetilise kütusena kasutamist suure 
tõenäosusega ei leia peamiselt keskkonnakaitseliste piirangute tõttu (arutlus jäätmete 
peatükis). Rohtse biomassi varud on esitatud vaid ühte energiakultuuri silmas pidades, 
Soomes viimastel aastatel suurt populaarsust saavutanud päideroogu. Loomulikult on seni 
kasutamata kuid PRIAs deklareeritud põllumaadel võimalik ka muid energiakultuure, 
toiduvilja, loomasööta ja tehnilisi kultuure (ka energiavõsa) võimalik kasvatada. Igal kultuuril 
on oma saagikus ja isegi energiasisaldus erineb veidi. Pole ka teada, millise tehnoloogiaga 
rohtset biomassi hakatakse kütuseks muundama (hakitud kõrred, ruloonid, briketid, pelletid, 
biogaas, etanool) ja millisena energiaks muundama (otsene põletamine, gaasistamine jne). 
Seetõttu ei ole seda ka võetud kindla ressursina võrdlemiseks valla energia tarbimisega, kuni 
pole selge, mida kusagil mingis mahus hakatakse kasvatama ja millise tehnoloogiaga. 
Maakonna potentsiaalse üldressursi arvestusse aga läheb rohtse biomassi ressursi väärtus 
arvesse. Sarnane olukord on turbavarudega, mis on vastavas peatükis toodud ka valdade 
kaupa, kuid millises vallas, millisel ajal hakatakse kütteturvast kaevandama (käesoleval ajal 
(2004-2005) on seda kaevandatud vaid Räpina ja Veriora vallas. Sõnniku ja reovee setete 
usaldusväärseid koguseid valdade kaupa ei õnnestunud samuti välja selgitada, mistõttu on 
needki arvestatud maakonna üldiste ressursside hulka. 

Tabelis (vt Tabel 3.32) esitatakse eelmisest tabelist väljajäänud energiaressursid aastase 
kasutushulgana. Turba puhul on arvestatud maakonnale määratud aastast kaevanduskvooti (44 
tuh tonni). Siin ei ole arvestatud muudamistegurit. 
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Tabel 3.32. Põlva maakonna taastuvate energiaallikate ja taastuvate loodusvarade 
koondtabel 

Taastuva energiaallika või taastuva 
loodusvara nimi 

Tarbitav ressurss, GWh/a 

Hüdroenergia 12,0 
Tuuleenergia 94,6 
Looduslik võsa 26,0 
Pilliroog 6,6 
Biogaas  17,7 
Turvas (aeglaselt taastuv) 132 
Kokku 288,9 

Eelnevasse tabelisse ei ole koondatud päikeseenergia ressursse (otsese kiirguse kasutus 
päikesekollektorite ja fotoelektriliste elementidega nn päikesepatareidega ning kaudne kasutus 
soojuspumpadega. Nende varude määramine maakonna ulatuses on väga umbmäärane ja 
kasutus sõltub rohkem looduslikest eeldustest ja tehnilis-majanduslikest võimalustest, kui 
olemasolevast ressursist. 

Kui me Tabel 3.32 rea kokku väärtusele 288,9 GWh/a liidame ka eelmise tabeli puit- ja 
põhkkütuse ressursi 323.5 GWh/a (muundamistegurita, et oleks võrreldav), segaolmejäätmete 
ja rohtse biomassi ressursi, siis saame kogu Põlva maakonna taastuvate energiaallikate 
ressursiks 1024,7 GWh/ ehk ~1 TWh aastas, koos kasutatava ja täiendava puiduga 1,44 TWh. 

Märkus: Tegelik puiduressurss mida saaks täiendavalt kasutada on suuremgi kui tabelisse 
3.31 koondatud puitkütuse ressursi andmed. Maakonna ressursibilansi seisukohalt oleks 
oluline lisada ka see osa, mida juba kasutatakse või mille kasutamist tänaste hindade juures ei 
peeta mõistlikuks (nt puidutööstusejäägid, elektriliinide alune võsa). Võttes arvesse kõik 
ressursid oleks Põlva maakonna territooriumilt võimalik saada puitkütuseid 
energiasisaldusega ligikaudu 700 GWh/a. 
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4. IV PEATÜKK. PÕLVA MAAKONNA KÜTUSE JA ENERGIA 
TOOTMINE JA TARBIMINE AASTAIL 2002 – 2004 

4.1. Kütuste tootmine ja tarbimine 

4.1.1. Kütuste tarbimine 

Kütuste tarbimine soojuse tootmiseks, mootorikütusena ja kodumajapidamises aastatel 1999-
2005 Eesti Statistikaameti (ESA) poolt kogutud andmete järgi naturaalühikutes on toodud 
tabelis (vt Tabel 4.1). Statistikaameti andmeid on täiendatud maagaasi tarbimise osas ja eraldi 
on näidatud kerge kütteõli ja diislikütuse tarbimine. Maagaasi tarbimise osas erinevad 
Põlvamaa aastaraamatus 1998 – 2005 esitatud andmed kui ka ASi Eesti Gaas andmed 
Statistikaameti andmetest. Näiteks on Statistikaameti andmetes 2005.a. tarbimiseks esitatud 8 
mln m3, aga ASi Eesti Gaas andmetel oli tarbimine aga 15,4 mln m3. Erinevus tarbimise 
andmetes on ligi 2 korda. Statistika andmete valim ei pruugi haarata kogu tarbimist 
maakonnas, millest võivad välja jääda nt väljaspool maakonda asuvad ettevõtted, kuigi nende 
filiaalid asuvad Põlvamaal. 

Statistilises arvestuses ei tehta vahet kerge kütteõli ja diislikütuse tarbimise vahel. Selleks, et 
eraldada mootorikütuste tarbimine üldisest kütuste tarbimisest on hinnatud varasemate 
Statistikaameti andmete põhjal kerge kütteõli tarbimist viimastel aastatel. Vastavad andmed 
on esitatud tabelis (vt Tabel 4.1). 

Tabel 4.1. Kütuste tarbimine Põlva maakonnas aastatel 1999 – 2005 

Aastad Kütus 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Kivisüsi, 1000 tonni 0 1 0 0 1 1 1 

Turvas, 1000 tonni 0 0 0 0 0 0 0 

Turbabrikett, 1000 tonni 0 0 0 0 0 0 0 

Küttepuud, 1000 tm 87 87 86 83 77 86 76 

Hakkpuit ja -jäätmed, 1000 tm 52 54 40 39 58 41 29 

Maagaas, mln m³ 11,3 13,1 14,6 13,4 13,7 13,8 15,4 

Raske kütteõli, 1000 tonni 3 0 0 0 0 0 0 

Põlevkiviõli, 1000 tonni 0 0 0 0 0 0 0 

Kerge kütteõli, 1000 tonni 2 3 3 5 5 2 1 

Diislikütus, 1000 tonni 8 8 9 10 8 10 8 

Autobensiin, 1000 tonni 5 5 6 6 2 3 6 

Katlakütused kokku, TJ 1562 1582 1503 1520 1560 1464 1321 

Mootorikütused kokku, TJ 556 556 642 684 426 554 599 

Allikas: Statistikaamet; Põlvamaa aastaraamat 1998-2005; Eesti Gaas 

Märkus: 1 TJ = 0,278 GWh ja 1 GWh = 3,6 TJ. ESA esitab oma bülletäänides kütuste andmed reeglina 
naturaalühikutes või energiana teradžaulides (TJ). Käesolevas töös on hiljem kasutatud ka energiaühikut 
MWh ja GWh. 

Kütuste tarbimise dünaamika Põlva maakonnas aastatel 1999 – 2005 on näidatud joonisel (vt 
Joonis 4.1). Põhilised kasutatavad kütused nende energiasisalduse järgi on puitkütused, 
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maagaas ja mootorikütused. Nende kolme kütusegrupi osatähtsus maakonna üldises 
tarbimises on olnud 90 – 96%. Vaadeldud perioodil on kütteõlide tarbimise osatähtsus jäänud 
valdavalt alla 10%. Suurima osatähtsusega kütuste üldises tarbimises on olnud puitkütuse kui 
kohaliku kütuse tarbimine. Alates 1999.a. ei näita Statistikaameti andmed turba ja turbabriketi 
kasutamist. Puitkütuse (küttepuud, hakkpuit ja –jäätmed) tarbimine osatähtsus on näidanud 
vähenemise tendentsi, seda eriti alates 2003.a. Kui 2003.a. oli puitkütuse tarbimise osatähtsus 
47,7%, siis 2005.a. ainult 38,4%. Võrreldes 2004.a. on 2005.a. olnud küttepuude tarbimine 
väiksem 12% ning hakkpuidu ja –jäätmete tarbimine 29%. Vähenemise põhjused pole selged. 
Tõenäoliselt võib tegemist olla asjaoluga kui täpselt statistika järgi arvutatud kütusega 
varustatus peegeldab tegelikku olukorda maakonnas. 
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Joonis 4.1. Kütuste energia tarbimise dünaamika Põlva maakonnas aastatel 1999-2005 
Allikas: Statistikaamet; Põlvamaa aastaraamat 1998-2005; Eesti Gaas 

Seevastu maagaasi tarbimise osatähtsus on viimastel aastatel näidanud suurenemise tendentsi, 
olles 2002.a. 21% ja 2005.a. juba 27%. Mootorikütuste tarbimine on aastate lõikes kõikunud, 
viimastel aastatel on tarbimise osatähtsus olnud 27 – 30% üldisest tasemest ja saavutanud 
taseme 13 000- 14 000 tonni aastas. Kütteõlidest on kasutusel olnud peamiselt kerge kütteõli. 
Põlevkiviõli kasutamist maakonnas Statistikaameti andmed ei kajasta. Kütuste tarbimine 
kokku maakonnas aastatel 2003 ja 2004 on olnud tasemel 2 000 TJ/a ning seoses puitkütuste 
tarbimise vähenemisega 2005.a. vähenenud umbes 80 TJ võrra. 

Puitkütuste tarbimise muutusi ja vähenemise põhjusi ei ole lihtne selgitada, kuna ESA oma 
andmetöötluse tulemusi ei kommenteeri ega lähteandmeid ei tohi nad vastavalt seadusele 
avaldada (ettevõtetest saadud lähteandmete alusel oleks võimalik teha järeldusi tarbimise 
muutuste kohta. Ettevõtted ei avalda samuti analüüsiks vajalikke andmeid). 

Riiklik statistika korrigeerib puitkütuste tarbimist kodumajapidamistes vastavalt 1996. aastal 
tehtud valikuuringu tulemustele ja rakendab Eurostati poolt kasutatavat metoodikat. 
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Metoodika näeb ette parandusteguri arvutamist nendele kütustele, mille varumist pole 
võimalik statistiliselt täies ulatuses jälgida. Puitkütuste parandusteguriks, mis aitab teatud 
määral arvestada statistikavälist kütuse hankimist (oma mets, mitteametlik ostmine jne), saadi 
aasta 1996 jaoks umbes 1,5. Ka hilisemad ümberarvutused 1994 – 1995. aasta kohta tehti 
ligikaudu sama parandusteguri abil. Puitkütuste tarbimise andmete korrigeerimine jätkub 
sama metoodika alusel, tehtud on ka uus valikuuring metoodika täpsustamiseks, kuid 
ümberarvutamisel ei võeta jätkuvalt arvesse piirkondlikke erinevusi. Seega peaks kogu Eesti 
jaoks rakendatuna olema tulemus rahuldav, kuid üksiku maakonna või linna jaoks annab 
metoodika tõenäoliselt moonutatud tulemuse. Näiteks, Tallinnas hangitakse suur osa 
puitkütuseid statistiliselt jälgitavate müügikanalite kaudu, Põlva maakonnas aga see 
tõenäoliselt nii ei ole. 

Muude kütuste tarbimise maakondlike andmete puhul tuleb arvestada, et andmed seotakse 
statistikaküsitlusele vastanud firma aadressi alusel. Seega näiteks piirivalve kütusetarve läheb 
Tallinna kirja. Kui Põlva maakonnas on ettevõtteid, mis on registreeritud väljaspool, siis 
nende andmed ei kajastu maakonna statistikas ja vastupidi. 

Joonisel (vt Joonis 4.2) on näidatud katlakütuste ja mootorikütuste tarbimise dünaamika 
aastatel 1999 – 2005. Jaotus katlakütused on tinglik, kuna see sisaldab ka maagaasi ja 
küttepuude tarbimist kodumajapidamistes (pliidid, vanniahjud, jne.).Maagaasi puhul võiks 
kodutarbimiseks olla 0,8 – 1 mln m3. Mootorikütuste tarbimine kahel viimasel aastal olnud 
550 – 600 TJ/a. Katlakütuste tarbimine on olnud aastate lõikes vahemikus 1 500 – 1 600 TJ/a. 
Seoses puitkütuste tarbimise vähenemisega on ka katlakütuste üldine tarbimine vähenenud 
kuni 1 320 TJ-ni aastal 2005. 
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Joonis 4.2. Katla- ja mootorikütuste tarbimise dünaamika Põlva maakonnas aastatel 
1999-2005 

Allikas: Statistikaamet 
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Andmed erinevate katlakütuste tarbimise dünaamika ja osatähtsuse kohta üldises tarbimises 
on esitatud tabelis (vt Tabel 4.2). Viimastel aastatel on puitkütuste osatähtsus olnud umbes 
60% ja maagaasi osatähtsus umbes 30%, seega kokku umbes 90% katlakütuste üldisest 
tarbimisest. 

Tabel 4.2. Erinevate katlakütuste tarbimise dünaamika ja osatähtsus üldises tarbimises 
aastatel 1999-2005 

Aastad Kütused 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TJ 0 23,4 0 0 23,4 23,4 23,4 Kivisüsi 

% 0 1,5 0 0 1,5 1,6 1,8 

TJ 975,8 989,8 884,5 856,4 947,7 891,5 737,1 Puit ja turvas 

% 62,5 62,6 58,8 56,3 60,8 60,9 55,8 

TJ 380,4 440,9 491,4 451,0 461,1 464,5 518,4 Maagaas 

% 24,4 27,9 32,7 29,7 29,6 31,7 39,2 

TJ 205,4 127,4 127,4 212,4 127,4 85,0 42,5 Kütteõlid  

% 13,2 8,1 8,5 14,0 8,2 5,8 3,2 

Katlakütused 
kokku 

TJ 1561,5 1581,6 1503,4 1519,9 1559,7 1464,4 1321,3 

Alliklas: Statistikaameti andmete alusel SA REK K 

 

Puitkütused ongi Põlvamaal peamiseks kasutatavaks biokütuste liigiks. 2005.a. on hakatud 
katlakütusena kasutama ka teraviljajäätmeid Hanikase külakeskuse hoone lokaalkatlamajas. 
Teraviljajäätmete aastane arvutuslik kasutatav kogus on umbes 22 tonni. On tuntud huvi  
teraviljajäätmete katlakütusena kasutamise laiendamise vastu. Muid biokütuseid ei ole 
Põlvamaal veel kasutusele võetud (biogaas, põhk, energiakultuurid, energiavõsa, prügi, 
biolagunevad jäätmed jt.). On proovitud lina- ja kanepivarte põletamist ja praktiline kogemus 
on näidanud, hakkpuidu katel kütuse etteandesüsteemid ei ole lina- ja kanepivarte katlasse 
etteandmiseks sobivad (kiudude mähkumine ümber kütuse etteande tigude). Tõenäoliselt 
oleks vajalik kiudude eemaldamine vartest, et siis katlakütusena kasutada juba lina- ja 
kanepiluid. 

Tabelis (vt Tabel 4.2) esitatud katlakütuste tarbimise andmete alusel on arvutatud katlakütuste 
eritarbimine GJ-des elaniku kohta. Arvutustulemused on esitatud tabelis (vt Tabel 4.3), 
kusjuures katlakütused on liigitatud kohalikeks kütusteks (siin ainult puitkütused) ja 
importkütused (kivisüsi, maagaas ja kerge kütteõli). Kütuste eritarbimine aastate lõikes ei 
oma mingit kindlat trendi. Kohalike kütuste eritarbimine on jäänud vahemikku  25 – 29 
GJ/elanik ja importkütuste eritarbimine vahemikku 17 – 20 GJ/elanik ning katlakütuste kohta 
kokku 44 – 47 GJ/elanik. Võrreldes avaldatud katlakütuste eritarbimise näitajaid Eesti kohta 
aastal 1999 (Eesti Energeetika, 1999) Põlvamaa vastavate näitajatega selgub, et katlakütuste 
osas kokku on eritarbimine Põlvamaal natuke väiksem kui Eesti keskmine (45,5 GJ/elanik). 
Kohalike kütuste eritarbimine on aga kõrgem Eesti vastavast näitajast (20,4 GJ/elanik) aga 
importkütuste eritarbimine madalam Eesti eritarbimise näitajast 25,1 GJ/elanik). 
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Tabel 4.3. Katlakütuste eritarbimine aastatel 1999 - 2005 

Aastad Katlakütuste 
eritarbimine, GJ/elan 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Katlakütused kokku 45,3 46,4 44,4 45,3 46,8 44,6 40,5 

 - kohalikud kütused 28,3 29,1 26,1 25,5 28,4 27,1 22,6 

 - importkütused 17,0 17,4 18,3 19,8 18,4 17,4 17,9 

Allikas: Statistikaameti andmetel SA REK 

 

4.1.2. Kütuste tootmine 

Kuni käesoleva ajani on Põlva maakonnas toodetud ainult puit- ja turbakütuseid. Viimastel 
aastatel on Mooste Katsejaama katsepõllul kasvatatud energiakultuurina kanepit. 
Katlakütusena kasutatavaid biokütuseid nagu põhku, teraviljajäätmeid, olmeprügi jt 
spetsiaalselt katlakütuseks ei toodeta, need on mingi muu tegevuse jäägid ja seetõttu on nad 
vaadeldavad kui võimalik biomasskütuse ressurss. 

Statistikaameti andmetel ei ole alates 1999. a. Põlvamaal turbakütuseid kasutatud. Maakonnas  
kaevandatav ja energeetikas kasutav hästilagunenud turvas viiakse maakonnast välja või 
kasutatakse osaliselt kohapeal väetisturbana (vt p.3.3.5., OÜ Eesti Geoloogiakeskus andmed). 
Kuna hästilagunenud turvas on kasutatav ka väetisturbana, siis hästilagunenud turba 
kaevandamise andmed võivad osaliselt sisaldada ka väetisturvast. Kaevandatud 
hästilagunenud turba kasutamise kohta andmed puuduvad. Andmed turba kaevandamise kohta 
Põlva maakonnas on esitatud tabelis (vt Tabel 4.4). Ka siin on täheldatav väike vahe OÜ Eesti 
Geoloogiakeskus ja ESA andmetes, nagu maagaasi tarbimise andmetes esitatuna AS Eesti 
Gaas ja ESA poolt (viimane oli küll märksa suurem). Sama probleem esineb ka puitkütuse 
osas, millest kirjutatakse järgmises alapunktis. 

Tabel 4.4. Turba kaevandamine Põlva maakonnas aastatel 1999 – 2004, tuh t 

Aastad  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Hästilagunenud turvas 4,9 1,3 1,1 2,9 2 3,6 4,3 

Vähelagunenud turvas 26,5 5 14,2 18,2 3,9 8,2 10,2 

Kokku 31,4 6,3 15,3 21,1 5,9 11,8 14,5 
Allikas: Statistikaamet 

Puitkütustest toodetakse Põlvamaal küttepuid, hakkpuitu ja vähesel määral ka puitbriketti 
(alates 2006. a. Põlvas), ülejäänud puitkütuse moodustavad sae- ja puidutööstuse jäätmed 
(saepuru, puukoor, tükkjäätmed). 

Tabelis (vt Tabel 4.5) on esitatud Statistikaameti andmetel raielubadel põhinev kogu raie 
maht ja küttepuude raie. Alates 2002.a. ei ole Statistikaamet andmeid küttepuude raie kohta 
avaldanud. Eelnevate aastate raiemahtude alusel võiks küttepuude raiemaht aastatel 2002 –
 2004 olla hinnanguliselt 32,5 – 33,5 tuh tm aastas (eeldusel, et küttepuude raie moodustas 7% 
kogu raiemahust). Samas on Statistikaameti andmetes küttepuude tarbimise aastaseks mahuks 
viimastel aastatel märgitud umbes 80 tuh tm, mis on ligi kaks korda rohkem küttepuude raiest. 
Põlvamaa omavalitsustest saadud andmetel on küttepuude tarbimise hinnanguline maht 182 
tuh tm, mis on juba ligi 4 korda suurem küttepuude ametlikust raiest. Statistikaameti 
andmetele tuginedes on raiutud küttepuud Põlvamaal ära kasutatud. Mis viisil on kaetud 
puuduolev küttepuude kogus pole täpselt teada (raie maakonnas, sissevedu 
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naabermaakondadest jne). Punktis 3.1. Metsa biomass on prognoositud küttepuude 
keskmiseks pikaajaliseks tootmispotentsiaaliks Põlvamaal 30 267 tm/a. 

Tabel 4.5. Kogu raie maht ja küttepuude raie raielubade alusel Põlva maakonnas 
aastatel 1999 – 2004 

Aastad Raiemaht, tuh. tm* 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Kogu raie 565,8 524 506,3 484,9 466,1 475,1 289,6 

s.h. küttepuud 48,1 52,9 34,7 Andmed polnud kättesaadavad 
 
Allikas: Statistikaamet 
*tm - tihumeeter ehk m3s. 

Hakkpuidu tootmismaht aastas on kahe suurima Põlvamaa hakkpuidu tootja hinnangul 
150 000 m3 (puistes), mis ületab tunduvalt hakkpuidu kohapealse tarbimise. Põlvamaal 
puuduvad suuremad hakkpuitu kütusena kasutavad katlamajad. Hakkpuidul töötavate katelde 
võimsus jääb alla 1 MW. Ülejääv hakkpuit tarnitakse peamiselt Võru ja Tartu katlamajadele. 

Puitkütuste osas kokku ületab tootmine koos sae- ja puidutööstuse jäätmetega puitkütuste 
tarbimise mahu, kuigi küttepuude osas on ametlikult kasutada olnud andmete alusel olukord 
vastupidine. 

4.1.3. Kütuste tarbimine omavalitsustes aastal 2005 

Andmeid katlakütuste tarbimine kohta (soojusenergia tootmiseks, kodumajapidamises jne.) 
aastal 2005 koguti küsitluslehtede alusel ka Põlvamaa omavalitsustest, et saada ülevaadet 
kütuste tarbimise kohta omavalitsuste lõikes. Omavalitsustel paluti esitada andmed kütuste 
tarbimise kohta omavalitsuse territooriumil asuvates ettevõtetes (v.a soojusettevõtted), 
munitsipaalhoonetes (koolid, lasteaiad, sotsiaal-, kultuuri- ja spordiobjektid), kortermajades ja 
ühepereelamutes (nt hinnanguline küttepuude tarbimine). Soojusettevõtete kohta olid 
kasutada Põlva Maavalitsuse poolt kogutud andmed. Omavalitsustest ja maavalitsusest saadud 
andmete alusel on katlakütuste tarbimine naturaalühikutes omavalitsuste lõikes esitatud 
tabelis (vt Tabel 4.6). Muude kütuste all on omavalitsused märkinud teraviljajäätmete 
kasutamist Hanikase külakeskuse hoone kütmiseks ja turbabriketi kasutamist Peri POÜs. 

Kütuste tarbimise analüüsimiseks on tabelis (vt Tabel 4.7) kütuste tarbimine esitatud 
energiaühikutes (TJ). Punktis 4.1.1 on valdavalt esitatud Statistikaameti andmed kütuste 
kasutamise kohta Põlva maakonnas. Tabelis (vt Tabel 4.8) on võrreldud Statistikaameti ja 
Põlvamaa omavalitsuste 2005.a. andmeid kütuste kasutamise osas. Põlvamaa omavalitsuste 
andmetel on katlakütuste tarbimine umbes 1,4 korda ehk 568 TJ võrra suurem kui 
Statistikaameti andmetel. Põhiline erinevus on küttepuude tarbimise andmetes, vastavalt 2,2 
korda ehk 644 TJ. Tõenäoliselt ei kajasta Statistikaameti andmed kogu küttepuude tarbimist, 
samas võivad omavalitsuste andmed olla  üle hinnatud. Küttepuude tarbimine ühepereelamute 
osas on hinnanguline, täpselt ei ole teada ka aastaringselt kasutusel olevate maamajade arv. 
Seega jääb küttepuude tegelik tarbimine tõenäoliselt vahemikku 534 ... 1 177 TJ ehk 80 ... 
168 tuh tm. Hakkpuidu ja puitjäätmete tarbimine on seevastu Statistikaameti andmetel suurem 
umbes 68 TJ võrra. Kokkuvõttena jääb puitkütuste tarbimine Põlvamaal Statistikaameti 
andmetel tunduvalt väiksemaks omavalitsuste esitatud andmetest. Erinevuseks erinevatest 
allikatest andmete vahel on veel see, et Statistikaameti andmete valim ei haara põlevkiviõli 
tarbimist. Põlevkiviõli tarbijateks 2005. a. on olnud AS Põlva Teed ja mõned hoonete lokaal-
katlamajad. 
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Tabel 4.6. Kütuste tarbimine naturaalühikutes Põlvamaa omavalitsuste lõikes aastal 
2005 

Haldusüksuse  
nimetus 

Küttepuu, 
 

 tm 

Hake, saepuru 
ja muud puidu-

jäätmed, m3 

Kerge  
kütteõli, 

 t 

Põlevkivi-
õli,  
t 

Maagaas,  
 

m3 

Kivisüsi 
ja 

muud, t 

Kanepi vald 23818,5 4325 135     13,6 

Kõlleste vald 7711 2331 237     4 

Orava vald 11826 300 84 0 0 4* 

Valgjärve vald 9916,6 3734 62 473   61 

Veriora vald 10326 1355 122     5 

Mikitamäe vald 8100 800 48       

Vastse-Kuuste 7330,00       436000   

Laheda 11158 3565 8 20     

Mooste 11805 4554 44       

Ahja 11022       676010   

Räpina vald 20749 14895 89   1618000   

Põlva linn 7282,1 22480     10146214   

Põlva vald 17302   28   1112473 12** 

Värska vald 9289       1430721   

Kokku Põlvamaa 167635 58339 857 493 15419418 100 
 *teraviljajäätmed 
**turbabrikett 
Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

Tabelis (vt Tabel 4.7) on esitatud ka katlakütuste eritarbimine GJ-des elaniku kohta. Kütuste 
eritarbimine Põlvamaa kohta kokku on 59,9 GJ/elanik, mis on mõnevõrra suurem kui 
Statistikaameti andmete alusel arvutatud. Kõige suuremate kütuste eritarbimise näitajaga 
vallad on Ahja, Värska ja Kanepi, vastavalt 89,7; 82,2 ja 73,5 GJ/elanik. Kõige väiksemate 
kütuste eritarbimise näitajaga vallad on aga Põlva, Räpina ja Veriora, vastavalt 41,4; 43,3 ja 
51,8 GJ/elanik. Ahja, Värska ja Kanepi, vastavalt 89,7; 82,2 ja 73,5 GJ/elanik. Kütuste 
tarbimist saab veel iseloomustada kütuste tarbimise intensiivsuse näitajaga s.o. tarbimine GJ-
des omavalitsuse pindala kohta km2. Põlvamaa kütuste kasutamise keskmine intensiivsus 
2005. a. on olnud 873 GJ/km2. Kõige suuremate kütuste tarbimise intensiivsuse näitajaga 
omavalitsused on Põlva linn, Ahja ja Laheda vallad, vastavalt 81193; 1416 ja 985 GJ/km2. 
Kõige väiksemate kütuste tarbimise intensiivsuse näitajaga vallad on aga Orava, Veriora ja 
Kõlleste, vastavalt 332; 414 ja 476 GJ/km2. 

Tabel 4.7. Kütuste tarbimine energiaühikutes Põlvamaa omavalitsuste lõikes aastal 2005 

Kütuste energiasisaldus, TJ 
Haldus-
üksuse  

nimetus 

Kütte-
puu 

Hake, saepuru 
ja muud  

puidujäätmed 

Kerge 
kütteõli 

Põlev-
kiviõli, 

Maagaas Kivisüsi 
ja muud 

Kütused 
kokku 

Kütuste eri-
tarbimine, 
GJ/elanik 

Kanepi vald 171,49 10,85 5,73     0,32 188,39 73,5 

Kõlleste vald 55,52 5,87 10,05     0,09 71,53 69,0 

Orava vald 53,89 0,71 3,57     0,06 58,24 66,4 
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Valgjärve 
vald 

71,40 8,54 2,63 18,39   1,43 102,39 64,3 

Veriora vald 74,35 3,22 5,18     0,12 82,87 51,8 

Mikitamäe 
vald 

58,32 1,9008 2,03904       62,26 59,4 

Vastse-
Kuuste vald 

54,50       14,68   69,18 54,7 

Laheda vald 80,34 8,64 0,34 0,78     90,09 65,2 

Mooste vald 85,00 10,16 1,87       97,03 61,8 

Ahja vald 79,36       22,75   102,11 89,7 

Räpina vald 149,39 35,48 3,78   54,46   243,11 43,3 

Põlva linn 52,43 50,18     341,52   444,13 68,2 

Põlva vald 124,57   1,19   37,45 0,20 163,41 41,4 

Värska vald 66,88       48,16   115,04 82,2 

Kokku 
Põlvamaa 

1177,5 135,6 36,4 19,2 519,0 2,2 1889,8 59,9 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

 

Tabel 4.8. Kütuste tarbimine energiaühikutes (TJ) Põlva maakonnas aastal 2005. 
Erinevad andmete allikad 

Andmete 
allikas 

Kütte-
puu 

Hake, 
saepuru ja 

muud puidu-
jäätmed 

Kerge 
kütteõli 

Põlev-
kiviõli 

Maa-
gaas 

Kivisüsi 
ja 

muud 

Kokku 

Statistikaamet 533,5 203,6 42,5 0 518,4 23,4 1321,3 

Põlva maakond 1177,4 135,6 36,38 19,2 519,0 2,2 1889,8 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste, maavalitsuse ja Statistikaameti andmetel SA REK 

 

Katlakütuste tarbimine omavalitsuste lõikes 2005.a. kohta on kujutatud ka joonisel (vt Joonis 
4.3). Kütuste tarbimine omavalitsuste lõikes ei ole ühtlane. 55% kogu maakonna kütustest 
nende energiasisalduse järgi tarbitakse neljas omavalitsuses: Põlva linnas, Räpina vallas, 
Kanepi vallas ja Põlva vallas. Seega on kütuste tarbimine koondunud maakonna suurematesse 
keskustesse ja nende lähedusse. Kanepi vallas on aga suure osatähtsusega kütuste tarbimine 
ühepereelamutes (maamajades). Väikseima kütuste tarbimise osatähtsusega vallad on Orava, 
Mikitamäe ja Vastse-Kuuste. 

Alljärgnevalt on analüüsitud katlakütuste tarbimist Põlvamaa omavalitsustes tarbijagruppide 
lõikes. Kõige lihtsam tarbijagruppide jaotus oleks järgmine: 

� ettevõtted – kõik oma katlamajaga ettevõtted, v.a soojusettevõtted; 

� elamud ja muud hooned – muud tarbijad peale ettevõtete (sisaldab ka soojusettevõtete 
kütuste tarbimist, kuna kaugkütte tarbijateks on valdavalt elamud ja 
munitsipaalhooned). 
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Põlva linn - 444,1 TJ

Räpina vald - 243,1 TJ Ahja vald -102,1 TJ

Mooste vald - 97,0 TJ

Laheda vald - 90,1 TJ

Vastse-Kuuste - 69,2 TJ

Mikitamäe - 62,3 TJ

Veriora - 82,9 TJ

Valgjärve - 102,4 TJ

Orava vald - 58,2 TJ

Kõlleste - 71,5 TJ

Kanepi - 188,4 TJVärska vald -115,0 TJ

Põlva vald - 163,4 TJ

Kanepi - 10,0%

Kõlleste - 3,8%

Orava vald - 3,1%

Valgjärve - 5,4%

Veriora - 4,4%

Mikitamäe - 3,3%

Vastse-Kuuste - 3,7%

Laheda vald - 4,8%

Mooste vald - 5,1%

Ahja vald - 5,4%

Räpina vald - 12,9%

Põlva linn - 23,5%

Põlva vald - 8,6%

Värska vald - 6,1%

Osakaal maakonna 
tarbimises, %

 

Joonis 4.3. Katlakütuste tarbimine Põlva maakonna omavalitsustes aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

 

Tabelis (vt Tabel 4.9) on esitatud katlakütuste tarbimine eelpoolnimetatud tarbijagruppide ja 
omavalitsuste lõikes aastal 2005. Põlva maakonnas tervikuna on ettevõtete kütuste tarbimise 
osatähtsus 2005.a. andmetel 21,8 %. Suurima osatähtsusega omavalitsused kütuste tarbimises 
ettevõtete grupis on Põlva linn (47,7%), Valgjärve vald (24,8%), Räpina vald (21,3%) ja 
väikseima osatähtsusega vallad on Kanepi (3,7%), Orava (5,3%), Mikitamäe (6,3%). 

� Põlvamaa omavalitsustest saadud kütuste tarbimise andmete alusel oli võimalik jagada 
tarbijad gruppidesse detailsemalt, võrreldes eelpoolkirjeldatud jaotusega järgnevalt: 

� munitsipaalhooned – koolid, lasteaiad, sotsiaal-, kultuuri- ja spordiobjektid; 

� ettevõtted – äriettevõtete lokaalkatlamajad; 

� korterelamud – ahiküttega ja lokaalkatlamajadega korterelamud; 

� ühepereelamud – valdavalt ahiküte, katelde kohta täielik ülevaade puudub; 

� soojusettevõtted – ettevõtted põhitegevusalaga soojusenergia tootmine ja müük. 

 

Tabel 4.9. Katlakütuste tarbimine Põlvamaa omavalitsustes kahe peamise tarbijagrupi 
lõikes aastal 2005 

Ettevõtted Elamud ja muud hooned Haldusüksuse nimetus 

Tarbimine, TJ Osatähtsus, % Tarbimine, TJ Osatähtsus, % 

Kanepi vald 6,98 3,7 181,40 96,3 

Kõlleste vald 12,40 17,4 59,10 82,6 

Orava vald 3,10 5,3 55,20 94,7 

Valgjärve vald 25,40 24,8 76,90 75,2 
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Ettevõtted Elamud ja muud hooned Haldusüksuse nimetus 

Tarbimine, TJ Osatähtsus, % Tarbimine, TJ Osatähtsus, % 

Veriora vald 7,20 8,6 75,70 91,4 

Mikitamäe vald 4 6,4 58,2 93,6 

Vastse-Kuuste vald 9,90 14,3 59,30 85,7 

Laheda vald 17,10 19,0 73,00 81,0 

Mooste vald 10,10 10,4 86,90 89,6 

Ahja vald 13,98 13,7 88,1 86,3 

Räpina vald 51,80 21,3 191,20 78,7 

Põlva linn 213,56 47,7 230,57 52,3 

Põlva vald 17,20 10,5 146,30 89,5 

Värska vald 18,90 16,5 96,10 83,5 

Kokku Põlvamaa 411,6 21,8 1478,0 78,2 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

 

Katlakütuste tarbimise andmed 2005.a. kohta Põlvamaa omavalitsustes tarbijagruppide lõikes 
on esitatud tabelis (vt Tabel 4.10) ja joonisel (vt Joonis 4.4). Suurima osatähtsusega 
tarbijagrupp maakonna kütuste kogu tarbimises on ühepereelamud (ka talud) (955 TJ ehk 
50,5%), järgnevad äriettevõtted (411,6 TJ ehk 21,8 %) ja soojusettevõtted (310,9 TJ ehk 16,5 
%). Kõige väikseima osatähtsusega tarbijagrupp on munitsipaalhooned (neid on tõenäoliselt 
ka mahuliselt kõige vähem) (53,6 TJ ehk 2,8%). Munitsipaalhoonete kütuste tarbimine 
sisaldab ka Ahja ja Värska valla soojusettevõtete poolt teenindatavaid gaasiküttel 
lokaalkatlamajadega munitsipaalhoonete maagaasi tarbimist. See gaasi kogus ei sisaldu 
soojusettevõtete kütuste tarbimises. Kõige enam tarbitakse kütuseid (maagaasi) 
munitsipaalhoonete soojusvarustuseks Värska vallas (16,6 TJ). 

Tabel 4.10. Katlakütuste tarbimine Põlvamaa omavalitsustes  tarbijagruppide lõikes 
aastal 2005 

Kütuste tarbimine, TJ Haldusüksuse 
nimetus Munitsipaal-

hooned 
Korter-
elamud 

Ühepere-
elamud 

Ettevõtted Soojus-
ettevõtted 

Kanepi vald 5,3 35,2 129,6 7,0 11,2 

Kõlleste vald 1,3 5,5 45,4 12,4 7,0 

Orava vald 2,8 7 45,4 3,1 0,0 

Valgjärve vald 4,3 12,6 51,8 25,4 8,4 

Veriora vald 4,3 10,2 61,2 7,2 0,0 

Mikitamäe vald 3 9,9 45,4 4,0 0,0 

Vastse-Kuuste 
vald 

0,3 0,81 51,2 9,9 6,9 

Laheda vald 2,4 6 55,7 17,1 9,0 

Mooste vald 3,9 7,9 64,2 10,1 10,9 

Ahja vald 3,7 3 77,5 14,0 3,9 

Räpina vald 4,9 24,7 111,1 51,8 50,6 
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Kütuste tarbimine, TJ Haldusüksuse 
nimetus Munitsipaal-

hooned 
Korter-
elamud 

Ühepere-
elamud 

Ettevõtted Soojus-
ettevõtted 

Põlva linn 0 17,1 37,8 213,6 175,7 

Põlva vald 0,9 14,4 118,8 17,2 12,3 

Värska vald 16,5 4,6 59,9 18,9 15,2 

Kokku Põlvamaa 53,6 158,8 955,0 411,6 310,9 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

Ettevõtted -  411,6 TJ

Ühepereelamud - 955 TJ

Korterelamud -158,8 TJ

Munitsipaalhooned - 53,6 
TJSoojusettevõtted - 310,9 

TJ

Munitsipaalhooned - 2,8%

Korterelamud - 8,4%

Ühepereelamud - 50,5%

Ettevõtted - 21,8%

Soojusettevõtted - 16,5%

Tarbimise osatähtsus, %

 

Joonis 4.4. Katlakütuste tarbimine Põlva maakonnas tarbijagruppide lõikes aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

Põlvamaa katlakütuste tarbimise statistiliste andmete põhjal on maakonnas peamisteks 
kasutatavateks kütusteks: maagaas ja puitkütused (küttepuud, hakkpuit, puitjäätmed, saepuru 
jne). Nende kahe kütuse tarbimist on vaadeldud alljärgnevalt järgmiste tarbijagruppide lõikes: 

� elanikkond - individuaalmajad, korrusmajad, korterid, elanikkonna majapidamised jm. 
elanikkonna tarbimine; 

� ettevõtted ja asutused – äriettevõtete, munitsipaalhoonete ja muude asutuste 
lokaalkatlamajad ja muu tarbimine; 

� katlamajad – ettevõtete suuremad katlamajad, kütuste aastase tarbimisega üle 2,83 TJ 
(katelde soojuslik võimsus tavaliselt üle 300 kW); 

� soojusettevõtted – ettevõtted põhitegevusalaga  soojusenergia tootmine ja müük. 

Joonisel (vt Joonis 4.5) on esitatud maagaasi tarbimine tarbijagruppide lõikes 
naturaalühikutes aastal 2005. 

Maakonna kogu maagaasi tarbimisest (15,4 mln m3) tarbitakse maagaasi valdavalt 
soojusettevõtete (50%) ja teiste ettevõtete (40%) katlamajades ehk umbes 90% kogu maagaasi 
tarbimisest. Ülejäänud osa (10%) maagaasi tarbijateks on ettevõtete ja asutuste 
lokaalkatlamajad ning elanikkond (lokaalkatlamajad, kodumajapidamised). 

Puitkütuste tarbimine tarbijagruppide lõikes energiaühikutes aastal 2005 on näidatud joonisel 
(vt Joonis 4.6). Maakonna kogu puitkütuse tarbimisest (1 313 tuh TJ) tarbitakse puitkütuseid 
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valdavalt elanikkonna poolt enamasti küttepuude näol ehk umbes 83% kogu puitkütuse  
tarbimisest. Ülejäänud osa (17%) puitkütuse tarbijateks on peaaegu võrdsetes osades 
ettevõtete ja asutuste lokaalkatlamajad, soojusettevõtted ning ettevõtete katlamajad (peamiselt 
puidu- ja saetööstuse ettevõtted). Omavalitsuste andmed küttepuude tarbimise osas tundavad 
olevat suuremad tegelikust tarbimisest, seega peaks elanikkonna osakaal üldises tarbimises 
olema mõnevõrra väiksem. Elanikkond kasutab puitkütuseid (siin küttepuid) madalama 
kasuteguriga (ahjud, pliidid, väikekatlad) kui ettevõtted oma katlamajades, see asjaolu 
suurendab elanikkonna puitkütuste kasutamise osakaalu, lähtudes ainult kasutatud puitkütuste 
energiasisaldusest (vt ka p.4.1.5. hinnangut). 

Katlamajad - 40%

Elanikkond - 4%

Ettevõtete ja asutuste 
lokaalkatlamajad - 6%

Soojusettevõtted
50%

Elanikkond - 687

Ettevõtete ja asutuste
lokaalkatlamajad - 946
Soojusettevõtted - 7686

Katlamajad - 6101

Maagaasi tarbimine 
naturaalühikutes, tuh. m3

 

Joonis 4.5. Maagaasi tarbimine naturaalühikutes (tuh. m3) tarbijagruppide lõikes aastal 
2005 

Allikas: Omavalitsuste andmete alusel SA REK 

Katlamajad - 6%

Soojusettevõtted - 5%

Ettevõtete ja asutuste 
lokaalkatlamajad - 6%

Elanikkond - 83%

Elanikkond - 1088 TJ

Ettevõtete ja asutuste
lokaalkatlamajad - 77 TJ

Soojusette-võtted - 72 TJ

Katlamajad - 76 TJ

Puitkütuste tarbimine 
energiaühikutes

 

Joonis 4.6. Puitkütuste tarbimine energiaühikutes (TJ) tarbijagruppide lõikes aastal 
2005 

Allikas: Omavalitsuste andmete alusel SA REK 
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4.1.4. Kütuste tarbimine munitsipaalhoonetes aastal 2005 

Alljärgnevalt on detailsemalt vaadeldud kütuste tarbimist Põlvamaa munitsipaalhoonetes 
2005. a. omavalitsustest esitatud andmete alusel. Põlvamaal on umbes munitsipaalvalduses 90 
hoonet, millest 40 varustatakse soojusenergiaga kaugküttevõrkudest. Seega on ülejäänud 50 
hoones lokaalkatlamaja või ahiküte ja käesolevad andmed puudutavad just neid hooneid. 
Kütuste tarbimise andmed Põlvamaa munitsipaalhoonete kohta on esitatud naturaalühikutes 
tabelis (vt Tabel 4.11) ja energiaühikutes tabelis (vt Tabel 4.12) ja joonisel (vt Joonis 4.7). 

Tabel 4.11. Kütuste tarbimine naturaalühikutes Põlvamaa munitsipaalhoonetes 
omavalitsuste kaupa aastal 2005 

Haldusüksuse  
nimetus 

Küttepuu,  
tm 

Maagaas,  
m3 

Kerge 
kütteõli, t 

Kivisüsi ja 
muud, t 

Põlevkiviõli,  
t 

Ahja vald  110167    

Kanepi vald 390  60   

Kõlleste vald 170  1,5   

Laheda vald 222    20 

Mikitamäe vald 140  48   

Mooste vald 545     

Orava vald 182  34 4  

Põlva linn      

Põlva vald 50 14591    

Räpina vald 135 117256    

Valgjärve vald 595     

Vastse-Kuuste vald 48     

Veriora vald 120  79 5  

Värska vald 440 423124    

Kokku Põlvamaa 3037 665138 222 9 20 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

Tabel 4.12. Kütuste tarbimine energiaühikutes Põlvamaa muniotsipaalhoonetes aastal 
2005 

Kütuste tarbimine, TJ Haldusüksuse  
nimetus Küttepuu Maagaas Kerge  

kütteõli 
Kivisüsi ja 

muud 
Põlevkivi-

õli 
Kokku 

Ahja vald   3,7       3,7 

Kanepi vald 2,8   2,5     5,3 

Kõlleste vald 1,2   0,1     1,3 

Laheda vald 1,6       0,8 2,4 

Mikitamäe vald 1,0   2,0     3,0 

Mooste vald 3,9         3,9 

Orava vald 1,3   1,4 0,06   2,8 

Põlva linn           0,0 

Põlva vald 0,4 0,5       0,9 

Räpina vald 1,0 3,9       4,9 
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Kütuste tarbimine, TJ Haldusüksuse  
nimetus Küttepuu Maagaas Kerge  

kütteõli 
Kivisüsi ja 

muud 
Põlevkivi-

õli 
Kokku 

Valgjärve vald 4,3         4,3 

Vastse-Kuuste vald 0,35         0,3 

Veriora vald 0,9   3,4 0,12   4,3 

Värska vald 2,2 14,2       16,5 

Kokku Põlvamaa 20,9 22,4 9,4 0,18 0,8 53,7 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

 

Aastal 2005 tarbiti Põlvamaa munitsipaalhoonetes kütuseid hoonete soojusvarustuseks 53,7 
TJ. Suurima osatähtsusega kogu tarbimises oli maagaas (41,7%), järgnesid küttepuud (38,9%) 
ja kerge kütteõli (17,5%). Omavalitsuste lõikes on suurima osatähtsusega munitsipaalhoonete 
kütuste tarbimises Värska vald, kus tarbitakse umbes 31% (valdavalt maagaas) maakonna 
munitsipaalhoonete kütuste kogutarbimisest, järgnevad Kanepi vald (10%) ja Räpina vald 
(9,2%). Põlva linnas on kõik munitsipaalhooned kaugküttel ja kütuseid otseselt 
munitsipaalhoonete soojusvarustuseks ei tarbita.  

Kaugküttel olevate munitsipaalhoonete soojusvarustuseks kuluva kütuse kogust on võimalik 
hinnata järgmiselt. Põlvamaa soojusettevõtete soojusenergia müügist moodustab Põlva 
Maavalitsuse 2005. a. kogutud andmetel ettevõtete osa 43%, ülejäänud osa moodustab 
soojusenergia müük elanikkonnale. Ettevõtete ja asutuste osas on valdavalt soojusenergia 
tarbijateks munitsipaalhooned. Oletades, et munitsipaalhoonete osatähtsus ettevõtete ja 
asutuste soojusenergia tarbimises on 75%, saame soojusenergia tarbimiseks 20,5 GWh. 

Kaugküttevõrkude kasuteguri 70% puhul oleks tarbitavate kütuste kogus 105 TJ, millest 
valdava osa moodustab maagaas. Seega saame kõikide munitsipaalhoonete soojusvarustuseks 
kuluva kütuse koguseks energiaühikutes 159 TJ, mis moodustab 8,4% kogu maakonna 
katlakütuste tarbimisest. Seejuures on valdava osatähtsusega kütuseks munitsipaalhoonete 
soojusenergiaga varustamisel maagaas (umbes 67%). 
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Küttepuu - 20,9 TJ

Maagaas - 22,4 TJ

Kerge kütteõli - 9,4 TJ

Kivisüsi ja muud - 0,18 TJ

Põlevkiviõli - 0,8 TJ

Küttepuu - 38,9%

Maagaas - 41,7%

Kerge kütteõli - 17,5%

Kivisüsi ja muud - 0,3%

Põlevkiviõli - 1,5%

Tarbimise osatähtsus, %

 

Joonis 4.7. Kütuste tarbimine energiaühikutes Põlvamaa munitsipaalhoonetes aastal 
2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

 

4.1.5. Ühepereelamute ja talude energiatarbimine 

Ühepereelamute ja talude hoonete energiatarbimise määramisel võeti aluseks vastavad 
statistikas kajastatud arvud 2005. aasta kohta ja paljuaastaste küsitluste käigus saadud 
keskmised väärtused Eesti ühepereelamute ja talude keskmise energiatarbimise kohta. Eraldi 
on vaadeldud linnu ja valdu [Puitkütus ja selle osakaal Eesti energiabilansis. Ü. Kask, 
Magistritöö. TTÜ, 2001.]. Saadud väärtuste alusel koostati tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Ühepereelamute arv (* ja nende energiatarbimine Põlvamaal aastal 2005 

Jrk 
nr 

Haldusüksuse 
nimetus 

Ühepere-
elamud, 

tk 

Puitkütuse 
tarbimine, rm/a 

Puiduenergia 
tarbimine, 

MWh/a 

Kogu 
kütteenergia 
tarbimine, 

MWh/a 

1 Kanepi vald 1000 18400 27750 33400 

2 Kõlleste vald 350 6440 9713 11690 

3 Orava vald 350 6440 9713 11690 

4 Valgjärve vald 375 6900 10406 12525 

5 Veriora vald 472 8685 13098 15765 

6 Mikitamäe vald 350 6440 9713 11690 

7 Vastse-Kuuste 474 8722 13154 15832 

8 Laheda 430 7912 11933 14362 

9 Mooste 490 9016 13598 16366 

10 Ahja 589 10838 16345 19673 

11 Räpina vald 1286 23662 35687 42952 
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Jrk 
nr 

Haldusüksuse 
nimetus 

Ühepere-
elamud, 

tk 

Puitkütuse 
tarbimine, rm/a 

Puiduenergia 
tarbimine, 

MWh/a 

Kogu 
kütteenergia 
tarbimine, 

MWh/a 

12 Põlva linn 362 4778 7168 10100 

13 Põlva vald 1084 19946 30081 36206 

14 Värska vald 660 12144 18315 22044 

Põlva Maakond kokku 8 272 152 205 229 548 276 285 
(* Allikas: Põlvamaa omavalitsused, küsitluste andmed 
Märkused:  
1. Valdade keskmine puitkütuse tarbimine talu ja ühepereelamu kohta on võetud 18,4 rm/a ehk 27,7 MWh/a. 
2. Põlva linna kohta on vastavad näitajad 13,2 rm/a ehk 18,4 MWh/a. Kogu kütteenergia (v.a kütteelekter) 

tarbimine on Põlva linnas 27,9 MWh/a ja valdades keskmiselt 33,4 MWh/a. [Puitkütus ja selle osakaal Eesti 
energiabilansis. Ü. Kask, Magistritöö. TTÜ, 2001.]. 

3. rm – ruumimeeter. 
 

Tabelis (vt Tabel 4.13) näeme, et kogu kütteenergia tarbimine Põlva maakonnas on 
hinnanguliselt 276 GWh aastas ja valdav osa sellest ehk 83% kaetakse puitkütustega. 
Ühepereelamute ja talude hoonete kütmiseks kulub kogu maakonna energiatarbimisest 
märkimisväärne osa (276/524,9)x100=52,6%, sageli on see märgatav mõnede vähese 
tööstusega ja korruselamuteta valdades. 

Biokütuste (peaaegu 100% puitkütused) kasutamise osakaal on maakonna kütuste 
kogutarbimises keskmiselt 80,8%, suurem seal, kus puudub maagaasivõrk (nt Laheda vald, 
98,8%) ja väiksem gaasivarustusega piirkondades (nt Värska vald, 28,5%). Biokütuste kõrge 
osakaal maakonna kütusebilansis näitab sedagi, et peale ühepereelamute ja talude (kokku 
54,1% tarbimisest) ka muud tarbijad (korruselamud, tööstusettevõtted, soojusettevõtted jt) 
kasutavad olulisel määral puitkütuseid, kokku 45,9% tarbimisest. 

4.2. Taastuvad energiaallikad 

Traditsioonilistest taastuvatest energiaallikatest (vee-energia, tuule energia ja päikseenergia) 
on Põlvamaal kasutusel peamiselt vee-energia. Põlvamaale olulisemad vee-energia allikad 
Võhandu ja Ahja jõed koos oma lisajõgede ja -ojadega, paiknedes põhiliselt maakonna piires. 
Põlvamaal töötab käesoleval ajal 8 hüdroelektrijaama koguvõimsusega umbes 0,9 – 1 MW. 
Aastatel 2002 – 2005 on hüdroelektijaamade toodang jaotusvõrku olnud vahemikus 3 – 3,2 
GWh, mis moodustab umbes 3,6% maakonna 2005.a. elektrienergia tarbimisest. Tabelis (vt 
Tabel 4.14) esitatatakse andmed kujutavad endast hüdroelektrijaamade poolt elektrivõrku 
müüdud elektrienergiat. Elektrienergia tegeliku toodang ja kohapealse tarbimise kohta polnud 
andmed kättesaadavad. Põlva Maavalitsuse andmetel katab aga hüdroelektrijaamade toodang 
5 – 6 % maakonna elektritarbimisest.  

Tabel 4.14. Hüdroelektrijaamade müügimaht Põlva maakonnas aastatel 2002-2005 

Aastad   
  2002 2003 2004 2005 

Hüdroelektrijaamade arv 6 6 8 8 

Hüdroelektrijaamade koguvõimsus, kW 575 575 971 899 

Hüdroelektrijaamade kogutoodang, GWh 1,9 3 3,2 3,2 

Allikas: Eesti Energia; Põlvamaa aastaraamat 1998 – 2005 
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Detalisemad andmed hüdroelektrijaamade lõikes on esitatud tabelites (Tabel 4.15 ja Tabel 
4.16). Hüdroelektrijaamad asuvad järgmiste Põlvamaa omavalitsuste territooriumil: Põlva 
linn, Põlva vald, Räpina vald ja Veriora vald. Suurim hüdroelektrijaam on nii võimsuse kui ja 
toodangu poolest OÜ Räpina Vesiveski kuuluv Räpina HEJ, väiksemad on aga AS 
Generaator kuuluvad Peri HEJ ja Raudsilla HEJ. Kõige enam väljasti jaotusvõrku 
elektrienergiat 2005.a. Räpina vallas asuvatest hüdroelektrijaamadest (54,5% kogusumast). 

 

Tabel 4.15. Põlvamaa hüdroelektrijaamade üldaandmed ja jaotusvõrku väljastatud 
elektrienergia aastal 2005 

Jaama 
nimetus 

Asukoht, 
vald 

Jaama omanik 
Elektriline 
võimsus, 
kW 

Jaotusvõrku 
väljastatud 
elektrienergia, 
kWh 

Leevi HEJ Veriora 
AS Alternatiivenergia 
Grupp 200 535985 

Leevaku HEJ Räpina AS Generaator 100 647559 

Saesaare HEJ Põlva AS Generaator 160 874415 

Põlva HEJ Põlva linn AS Generaator 25 55602 

Räpina HEJ I Räpina OÜ Räpina Vesiveski 350 838309 

Räpina HEJ II Räpina Räpina Elekter OÜ 55 277206 

Peri HEJ Põlva AS Generaator 4 4845 

Raudsilla HEJ Põlva AS Generaator 5 2335 

Kokku     899 3236256 

Allikas: Põlvamaa HEJ omanikud, Eesti Energia 

 

Tabel 4.16. Hüdroelektrijaamadest jaotusvõrku väljastatud elektrienergia omavalitsuste 
lõikes aastal 2005 

Haldusüksuse nimetus Jaotusvõrku väljastatud elektrienergia, MWh Osatähtsus, % 

Põlva linn 55,6 1,7 

Põlva vald 881,6 27,2 

Räpina 1763,1 54,5 

Veriora 536,0 16,6 

Kokku 3236,3 100 

Allikas: Eesti Energia andmetel SA REK 

Tuuleenergia ressurss majanduslikult põhjendatud kasutamiseks ei ole Põlvamaal 
märkimisväärne ja selle kasutusele võtmisega ei ole praktiliselt alustatud. Süstemaatilist 
kaasutusele võtmist ei ole leidnud päikseenergia, kuigi päikseenergia tehniline ressurss seda 
võimaldaks peamiselt sooja tarbevee valmistamiseks suveperioodil. Andmed üksikute ja  
väiksemate kasutusel olevate heliosüsteemide kohta puuduvad.  

Alates 1998. aastast on Eestis pidevalt suurenenud soojuspumpade populaarsus. 
Soojuspumbad võimaldavad kasutada madalapotentsiaalset energiat nii pinnasest, õhust kui 
veest. Osa suvisest päikseenergiast salvestub maapinda ja  vette, mida saabki soojuspumpade 
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abil aastaringselt kasutada. 2006. aasta teise pooleni oli Põlvamaa paigaldatud 3 
soojuspumpadega soojusvarustussüsteemi (15 – 25 kW) peamiselt ühiskondlikesse 
hoonetesse, soojuspumpade summaarne soojusliku väljundvõimsusega 107 kW. Andmed 
paigaldatud soojuspumpade koha on esitatud tabelis (vt Tabel 4.17). Kevvai turismitalus 
kasutatakse soojuspumpa ka suveperioodil sooja tarbevee valmistamiseks, selleks otstarbeks 
on paigaldatud sooja tarbevee boilerid. Tabelis nimetatud objektide puhul soojuspumba poolt 
tarbitavat elektrienergia kogust eraldi ei mõõdeta, samuti ei mõõdeta soojusenergia kulu. 
Seega ei ole võimalik hinnata soojuspumbaga soojusvarustussüsteemi tegelikku hüvetegurit. 
Soojuspumpade tarnijate hinnangul on Põlvamaal paigaldatud  10 – 15 soojuspumbaga 
küttesüsteemi ühepereelamute soojusvarustuseks. Need andmed polnud kättesaadavad. 

 

Tabel 4.17. Soojuspumpade kasutamine Põlva maakonnas 

Soojuspumpade andmed Objekti 
nimetus 

Asukoht, 
vald 

Tarnija Tüüp Soojuslik 
võimsus, 

kW 

Madala-
temperatuuriline 

energiaallikas 

Eri-
investeering, 
EEK/kW 

Eesti Maantee-
muuseum 
(peahoone) 

Kanepi Movek 
Grupp OÜ 

Thermia 
Robust 
28U/M 

25 Pinnas 9000 

Eesti Maantee-
muuseum 

Kanepi Movek 
Grupp OÜ 

Thermia 
Villa 105 

10 Pinnas 13299 

Eesti Maantee-
muuseum 

Kanepi Movek 
Grupp OÜ 

Thermia 
Eco 155 

15 Pinnas 10330 

Veriora 
Noortekas 

Veriora Kliimaseade 
OÜ 

Nibe 
Fighter 
1120-17 

17 Pinnas   

Kevvai 
turmismitalu 

Kanepi Kliimaseade 
OÜ 

Nibe 
Fighter 
1310-25 

25 Järve vesi 10400 

Ilumetsa 
metskonna  
adminhoone 

Veriora Kliimaseade 
OÜ 

Nibe 
Fighter 
1101-13 

15 Pinnas 10230 

Allikas: SA REK 

 

Tahked biokütused 

Peale puitkütuste (tahke biokütus ehk biomasskütus), Põlvamaa peamine taastuvenergia liik, 
on hakatud katlakütusena kasutama ka teraviljajäätmeid Hanikase külakeskuse hoone 
lokaalkatlamajas. Teraviljajäätmete aastane arvutuslik kasutatav kogus on umbes 22 tonni. On 
tuntud huvi teraviljajäätmete katlakütusena kasutamise laiendamise vastu. Muid biokütuseid 
ei ole Põlvamaal veel kasutusele võetud (biogaas, põhk, energiakultuurid, energiavõsa, prügi, 
biolagunevad jäätmed jt). On proovitud lina- ja kanepivarte põletamist ja praktiline kogemus 
on näidanud, et hakkpuidu katla kütuse etteandesüsteemid ei ole lina- ja kanepivarte katlasse 
etteandmiseks sobivad (kiudude mähkumine ümber kütuse etteande tigude). Tõenäoliselt 
oleks vajalik kiudude eemaldamine vartest, et siis katlakütusena kasutada juba lina- ja 
kanepiluid. 
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4.3. Elektrienergia tootmine ja tarbimine 

Põlva maakonnas varustab tarbijaid elektrienergia ja osutab muid võrguteenuseid Eesti 
Energia tütarettevõte OÜ Jaotusvõrk. Piisava võimsuse- ja töökindlusega elektrivarustuse 
tagavad maakonnas 9 alajaama. Põlva maakond kuulub OÜ Jaotusvõrk Kagu-Eesti 
tegevuspiirkonda. Elektrienergia müügiga tegeleb Eesti Energia Teenindus. 

4.3.1. Elektrienergia tarbimine 

Elektrienergia kogutarbimist Põlvamaal aastatel 1990...1997 iseloomustavad alljärgnevad, 
tabelis (vt Tabel 4.18) esitatud arvud (tarbimine GWh). Elektrienergia tarbimise muutumised 
on kujutatud graafiliselt joonisel (vt Joonis 4.8).  

Tabel 4.18. Põlva maakonna elektrienergia tarbimise näitajad aastatel 1998...2005 

Aastad Elektrienergia tarbimine, 
GWh 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tarbimine kokku, sellest: 82,5 73,5 81,3 80,2 81,4 82,5 83,7 88,5 

 --elanikkond 22,6 24,3 26,3 26,2 25,7 25,8 29,4 26,7 

 --ettevõtted (juriidilised isikud) 59,9 49,2 55 54 55,7 56,7 54,3 61,8 

Tarbimine MWh elaniku kohta 2,36 2,13 2,39 2,37 2,43 2,48 2,55 2,71 

Tarbimine Eestis MWh elaniku 
kohta 

3,67 3,83 3,52 4,10 4,18 4,43 4,69 4,76 

Allikas: Põlvamaa aastaraamat 1998-2005; Eesti Energia 

 

Alates 1999.a. on elektrienergia kogutarbimine olnud pidevalt kasvava trendiga, keskmiselt 
1 – 1,5 GWh aastas ehk kuni 1,5 – 2% (iseloomulik kogu Eestile). Keskmisest tunduvalt 
suurem elektrienergia tarbimise kasv on olnud 2005.a., s.o 5,7 GWh. Elektrienergia tarbimise 
struktuuri on võimalik iseloomustada kahe peamise tarbijagrupi põhjal (elanikkonna 
tarbimine ja juriidiliste isikute tarbimine). Nii nagu elektrienergia kogu tarbimise puhul, on ka 
mõlema tarbijagrupi tarbimine kasvava trendiga. Ettevõte tarbimise kasv ei ole olnud oluliselt 
suurem elanikkonna tarbimise kasvust. Elanikkonna tarbimise kasv on ületanud isegi mõnel 
aastal ettevõtete tarbimise kasvu. Elektrienergia tarbimist oluliselt mõjutavaid suuri töötus- ja 
põllumajandusobjekte ei ole Põlvamaale viimastel aastatel ehitatud. Elanikkonna tarbimise 
osatähtsus üldisest tarbimisest on jäänud vahemikku 30 – 35%. Elekterkütte osatähtsus üldises 
tarbimisest võib jääda 1% lähedale. 

Elektrienergia tarbimise kohta Põlvamaal on tabelis (vt Tabel 4.18) esitatud ka 
elektritarbimise erinäitaja s.o elektrienergia tarbimine üle elaniku kohta aastas, mis 
iseloomustab kaudselt ka Põlvamaa ettevõtluse üldist arengut. Mida kõrgemad on 
elektritarbimise erinäitajad, seda arenenumaks loetakse antud piirkonna ettevõtlust ja seda 
jõukamaks sealset elanikkonda. Elektrienergia tarbimine ühe elaniku kohta on olnud viimasel 
seitsmel aastal kasvava trendiga, olles 2005.a. 2,71 MWh/elan. Samas on aga elektrienergia 
tarbimine elaniku kohta Põlvamaal 1,7 – 1,8 korda väiksem kui Eestis  keskmiselt, mis viitab 
ka keskmisest madalamale üldise arengu tasemele. 
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Joonis 4.8. Põlva maakonna elektrienergia tarbimine aastatel 1998 – 2005 

 

4.3.2. Elektrienergia kaod 

Elektrienergia kadusid on võimalik hinnata elektrivõrku edastatud ja müügi (tarbimise) vahe 
järgi. Tabelis (vt Tabel 4.19) on esitatud elektrienergia võrku edastamise ja tarbimise näitajad 
aastate lõikes. Võrreldes 1996.a. on 2002. a. elektrienergia kaod ligi umbes 1,6 korda 
väiksemad. Alates 2002.a. on ka kaod ka pidevalt vähenenud kuid tunduvalt väiksema 
langusega ja on olnud 2005.a. juba 11,8%. Seega on kaod  elektrivõrkudes aasta-aastalt 
vähenenud tänu võrkudesse tehtud investeeringutele ning uute liinide ja seadmete 
paigaldamisele.  

 

Tabel 4.19. Elektrienergia võrku edastamine, tarbimine ja kaod Põlvamaa 
elektrivõrkudes aastate lõikes 

Aastad 
Näitaja 

1996 2002 2003 2004 2005 

Võrku edastatud elektrienergia, GWh 107,3 92,8 93,9 95 100,3 

Tarbitud elektrienergia, GWh 86,5 81,4 82,5 83,7 88,5 

Kadu, GWh 20,8 11,4 11,4 11,3 11,8 

Kadu, % 19,4 12,3 12,1 11,9 11,8 

Allikas: Eesti Energia 
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4.3.3. Elektrienergia tootmine 

Andmed elektrienergia tootmise kohta Põlva maakonnas aastatel 2002-2005 on esitatud 
tabelis (vt Tabel 4.20). Elektrienergiat toodetakse Põlvamaal väike-hüdroelektrijaamades ja 
maagaasil töötavas ASi Eraküte hallatavas Põlva koostootmisjaamas, mille soojuslik võimsus 
on 1 250 kWth ja elektriline võimsus 922 kWel. Viimasel kolmel aastal hüdroelektijaamade 
toodang olnud vahemikus 3 – 3,2 GWh. Tabelis (vt Tabel 4.20) esitatud andmete puhul 
tähendab elektrienergia toodang hüdroelektrijaamade puhul elektrivõtku edastatud 
elektrienergiat. Elektrienergia tegelik toodang ja tarbimine kohapeal ei ole teada. Põlva 
koostootmisjaama kohta oli ASl Eesti Energia olemas andmed 2005.a. kohta ja elektienergia 
toodag (võrku edastamine) oli sellel aastal 4,6 GWh. Kokku toodeti Põlvamaal 2005.a. 
elektrieenergiat 7,8 GWh, mis moodustab 7,8% üldisest elektrivõrku edastatavast 
elektrienergiast. 

 

Tabel 4.20. Elektrienergia tootmine jaotusvõrku Põlva maakonnas aastatel 2002-2005 

Aastad 

Tootjad 2002 2003 2004 2005 

Hüdroelektrijaamad, GWh 1,9 3 3,2 3,2 

Põlva koostootmisjaam, GWh Andmed puuduvad 4,6 

Allikas: Eesti Energia; Põlvamaa aastaraamat 1998 - 2005 

 

4.3.4. Elektrienergia tarbimine kohalikes omavalitsustes 

Alljärgnevalt on vaadeldud elektrienergia tarbimist Põlvamaa omavalitsustes. Elektrienergia 
tarbimise andmed omavalitsuste lõikes aastatel 1996 ja 2005 on toodud (vt Tabel 4.21) ja 
joonistel (vt Joonis 4.9 ja Joonis 4.10).  

Tabelist nähtub, et üldtarbimine on 71,8 GWh. Samas on aga (vt Tabel 4.19) üldtarbimiseks 
1996. a näidatud 86,5 GWh. Vahe 15,7 GWh on tingitud sellest, et edasimüüjate kaudu 
tarbitud elektrienergia koguste kohta andmed puuduvad (Põlvamaa energiakasutuse 
arengukava, 1998. EnPro). Elektrienergia tarbimise erinevus on ka 2005.a vastavate näitude 
vahel, vastavalt 91 GWh ja 88,5 GWh, olles 2,5 GWh võrra väiksem üldtarbimise puhul. 
Näitude erinevuse põhjus pole teada. 

Valdavalt kõikides omavalitsustes on elektrienergia tarbimine ja ka eritarbimine suurenenud 
(vt Tabel 4.21, Joonis 4.9 ja Joonis 4.10). Võrreldes aastaid 1996 ja 2005 on eritarbimine 
jäänud praktiliselt samale tasemele Kõlleste ja Põlva valdades. Väikseima eritarbimisega 
omavalitsused on olnud Mikitamäe ja Orava vallad (2005.a. vastavalt 1,24 ja 1,48 MWh/elan) 
ning suurim eritarbimine on olnud Põlva linnas (2005.a. 4,7 MWh/elan). Natuke üle 60% 
elektrienergiast tarbitakse kolmes omavalitsuses: Põlva linnas, Põlva vallas ja Räpina vallas). 
Teiste omavalitsuste tarbimise osakaal maakonna üldises tarbimises ei ületa 10% 
omavalitsuse kohta. Selline eleltrienergia tarbimise struktuur näitab ettevõtluse koondumist 
maakonna suurematesse keskustesse, Põlva linna, selle ümbrusesse ja Räpinasse. 
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Tabel 4.21. Elektrienergia tarbimine Põlvamaa omavalitsustes aastatel 1996 ja 2005 

Elektrienergia –
tarbimine, 1996 

Elektrienergia tarbimine, 2005 Haldus-
üksus  

Elanikke 
kokku, 
1996 Kokku, 

GWh 
kWh/elanik 

Elanike 
kokku, 
2005 Kokku, 

GWh 
kWh/elanik 

Põlva linn 6770 24 3554,9 6510 30,7 4715,8 

Ahja 1281 1 1066,5 1138 3,8 3339,2 

Kanepi 3091 6 1888,3 2564 6,4 2496,1 

Kõlleste 1245 3 2290,1 1036 2,4 2316,6 

Laheda 1549 2 1027,6 1382 2,5 1809,0 

Mikitamäe 1369 1 714,9 1048 1,3 1240,5 

Mooste 1840 2 1060,3 1570 2,3 1465,0 

Orava 1046 1 832,6 877 1,3 1482,3 

Põlva 4287 11 2630,9 3945 10,4 2636,2 

Räpina 6291 12 1939,0 5621 14,7 2615,2 

Valgjärve 1840 2 1342,6 1592 4,8 3015,1 

Vaste-
Kuuste 

1318 2 1784,9 1264 4,2 3322,8 

Veriora 1945 2 1057,4 1601 2,9 1811,4 

Värska 1721 2 1100,9 1399 3,3 2358,8 

Kokku 35593 71,8 2016,2 31547 91 2884,6 

Allikas: Põlvamaa energiakasutuse arengukava, 1998 ja Eesti Energia 

 

Värska; 1,89 GWh

Veriora; 2,06 GWh

Vaste-Kuuste; 2,35 GWh

Põlva; 11,28GWh

Orava; 0,87 GWh

Mooste; 1,95 GWh

Mikitamäe; 0,98 GWh

Kõlleste; 2,85 GWh

Kanepi; 5,84 GWh

Ahja; 1,37 GWh

Laheda; 1,59 GWh

Valgjärve; 2,47GWh

Räpina; 12,20 GWh

Põlva linn; 24,1 GWh Põlva linn 33,5%
Ahja 1,9 %
Kanepi 8,1 %
Kõlleste 4,0 %
Laheda 2,2%
Mikitamäe 1,4%
Mooste 2,7%
Orava 1,2%
Põlva 15,7%
Räpina 17,0%
Valgjärve 3,4 %
Vaste-Kuuste 3,3
Veriora 2,9 %
Värska 2,6%

Osakaal maakonna 
tarbimises, %

 

Joonis 4.9. Elektrienergia tarbimine Põlva maakonna omavalitsustes aastal 1996 

Allikas: Põlvamaa energiakasutuse arengukava, 1998 
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4,2 milj. kWh/a

2,9 milj. kWh/a

1,3 milj. kWh/a

2,5 milj. kWh/a

2,4 milj. kWh/a

2,3 milj. kWh/a
1,3 milj. kWh/a

4,8 milj. kWh/a

6,7 milj. kWh/a

8,0 milj. kWh/a

10,4 milj. kWh/a 30,7 milj. kWh/a

6,4 milj. kWh/a

3,8 milj. kWh/a3,3 milj. kWh/a

Ahja vald 4,2%

Kanepi vald 7,0%

Kõlleste vald 2,6%

Laheda vald 2,7%

Mikitamäe vald 1,4%

Mooste vald 2,5%

Orava vald 1,4%

Põlva linn 33,8%

Põlva vald 11,5%

Räpina linn 8,8%

Räpina vald 7,4%

Valgjärve vald 5,3%

Vastse-Kuuste vald 4,6%

Veriora vald 3,2%

Värska vald 3,6%

Põlva linn

Räpina linn

Põlva vald

Räpina vald

Kanepi
vald

Valg-
  järve
       vald

Ahja
vald

Vastse-
    Kuus-
        te
           vald

 

Joonis 4.10. Elektrienergia tarbimine Põlva maakonna omavalitsustes aastal 2005 

Allikas: Eesti Energia: OÜ  Jaotusvõrk 

 

4.4. Soojusenergia tootmine 

Soojusenergia tootmise struktuuri ja mahtude dünaamikat Põlvamaal aastatel 2000-2005 
kütuseliikide järgi iseloomustavad (vt Tabel 4.22 ja Joonis 4.11). Kuna piirkondlikus 
statistikas ei kajasta Statistikaamet enam soojusenergia tootmist, siis on alljärgnevalt esitatud 
soojusenergia toodangu mahud arvutatud Statistikaameti poolt kogutud kütuste tarbimise 
andmete alusel, võttes aluseks kütuste tarbimise energiaühikutes (vt Tabel 4.1 ja Joonis 4.2) ja 
soojusenergia tootmise keskmise kasuteguri iga kütuseliigi kohta. Tabelis (vt Tabel 4.22) ja 
joonisel (vt Joonis 4.11) esitatud andmed sisaldavad summaarset soojusenergia tootmist 
kõikide kasutatud katlakütuste lõikes. 

Kütuste tarbimise osas on Põlvamaal põhilisteks kütusteks puitkütused ja maagaas, seega on 
need kütused valdavad ka soojusenergia tootmisel. Nende kahe kütusegrupi osatähtsus 
maakonna soojusenergia toodangus on olnud 90 – 95%. Vaadeldud perioodil on kütteõlide 
tarbimise osatähtsus jäänud valdavalt alla 10%. Kolmel viimasel aastal on soojusenergia 
toodang hakanud vähenema, olles 2003.a. 318 GWh ja 2005.a. 267 GWh. Suurima 
osatähtsusega kütuse - puitkütuse kui kohaliku kütuse osatähtsus üldises soojusenergia 
toodangus on näidanud vähenemise tendentsi alates 2003.a. Kui 2003.a. oli puitkütuse baasil 
toodetud soojusenergia osatähtsus 57,3%, siis 2005.a. 47,1%. Siin on tõenäoliselt üks 
soojusenergia üldise toodangu vähenemise põhjus – soojussäästumeetmete rakendamine 
tarbijate juures. Seevastu maagaasi baasil toodetud soojusenergia osatähtsus on viimastel 
aastatel näidanud suurenemise tendentsi, olles 2003.a. 35,5% ja 2005.a. juba 47,5%, mis 
ületab natuke puitkütuse baasil toodetud soojusenergia osatähtsuse. Eelpooltoodud järeldused 
tuginevad Statistikaameti kütuste tarbimise andmetele ja nende tõepärasus sõltub asjaolust kui 
täpselt statistika järgi arvutatud kütusega varustatus peegeldab tegelikku olukorda maakonnas. 
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Tabel 4.22. Soojusenergia tootmine Põlvamaal aastatel 2000 – 2005 kütuseliikide järgi 

Soojusenergia tootmine Kütus 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

GWh 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2 4,2 Kivisüsi 

% 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 

GWh 175,4 153,1 148,3 170,8 154,6 125,6 Puit ja turvas 

% 55,2 50,5 48,0 53,7 52,9 47,1 

GWh 107,8 120,1 110,3 112,7 113,5 126,7 Maagaas 

% 33,9 39,6 35,7 35,5 38,8 47,5 

GWh 30,1 30,1 50,2 30,1 20,1 10,0 Kütteõlid  

% 9,5 9,9 16,2 9,5 6,9 3,8 

Kokku GWh 317,5 303,3 308,7 317,8 292,4 266,6 
Alliklas: Statistikaameti andmete alusel SA REK 
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Joonis 4.11. Soojusenergia tootmise dünaamika Põlva maakonnas aastatel 2000-2005 

Allikas: Statistikaameti andmete alusel SA REK 
 

Põlvamaa omavalitsustest saadud andmete alusel on võimalik saada üldine ülevaade 
soojusenergia tootmisest erinevate tootjate lõikes. Soojusenergia tootjad on võimalik jagada 
kahte peamisse gruppi järgnevalt: 

� katlamajad (soojusettevõtete katlamajad ja muude ettevõtete suuremad katlamajad, 
kütuste aastase tarbimisega üle 2,83 TJ ehk katelde soojusliku võimsusega tavaliselt 
üle 300 kW); 
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� muud tootjad (äriettevõtete, munitsipaalhoonete ja muude asutuste lokaalkatlamajad 
ning  korrusmajad, korterid, elanikkonna majapidamised jm. elanikkonna tarbimine). 

Jooniselt (vt Joonis 4.12 selgub, et 43% soojusenergia toodangust toodeti 2005. a. 
soojusettevõtete ja muude ettevõtete suuremates katlamajades. Alljärgnevalt on detailsemalt 
analüüsitud soojusenergia tootmist erinevate tootjagruppide lõikes. 

Katlamajad - 43%

Muu tootmine - 57%

Muu tootmine - 198,3 GWh

Katlamajad - 151,2 GWh

 

Joonis 4.12. Soojusenergia tootmine Põlvamaal tootjate lõikes  aastal 2005 

Allikas: Omavalitsuste andmete alusel SA REK 

 

4.4.1. Soojusenergia tootmine omavalitsustes aastal 2005 

Omavalitsuste poolt  kogutud kütuste tarbimise andmete alusel, võttes aluseks kütuste 
tarbimise energiaühikutes (vt Tabel 4.12) ja soojusenergia tootmise keskmise kasuteguri iga 
kütuseliigi kohta on tabelis (vt Tabel 4.23) esitatud soojusenergia toodangu mahud, mis 
sisaldavad summaarset soojusenergia tootmist kõikide kasutatud katlakütuste lõikes.  

 

Tabel 4.23. Soojusenergia tootmine Põlvamaa omavalitsuste lõikes aastal 2005 

Soojusenergia tootmine, GWh 

Haldusüksuse 
nimetus 

Küttepuud Hake, 
saepuru jt 

puidujäätmed 

Kerge 
kütteõli 

Põlevkivi-
õli 

Maagaas Kivisüsi 
ja 

muud 

Kütused 
kokku 

Kanepi vald 26,20 2,35 1,35     0,06 29,96 

Kõlleste vald 8,48 1,02 2,37     0,02 11,89 

Orava vald 8,23 0,15 0,84     0,01 9,24 

Valgjärve vald 10,91 1,85 0,62 4,29   0,26 17,93 

Veriora vald 11,36 0,70 1,22 0,00   0,02 13,30 

Mikitamäe vald 8,91 0,41 0,48       9,80 

Vastse-Kuuste 8,33       3,59   11,91 

Laheda 12,27 1,88 0,08 0,18     14,41 

Mooste 12,99 2,40 0,44       15,83 
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Soojusenergia tootmine, GWh 

Haldusüksuse 
nimetus 

Küttepuud Hake, 
saepuru jt 

puidujäätmed 

Kerge 
kütteõli 

Põlevkivi-
õli 

Maagaas Kivisüsi 
ja 

muud 

Kütused 
kokku 

Ahja 12,12       5,56   17,69 

Räpina vald 22,82 7,69 0,89   13,31   44,72 

Põlva linn 8,01 10,87     83,48   102,36 

Põlva vald 19,03   0,28   9,15   28,47 

Värska vald 10,22       11,77   21,99 

Kokku Põlvamaa 179,89 29,32 8,59 4,47 126,87 0,36 349,50 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste andmetel SA REK 

 
Tabelis (vt Soojusenergia tootmise struktuuri ja mahtude dünaamikat Põlvamaal aastatel 
2000-2005 kütuseliikide järgi iseloomustavad (vt Tabel 4.22 ja Joonis 4.11). Kuna 
piirkondlikus statistikas ei kajasta Statistikaamet enam soojusenergia tootmist, siis on 
alljärgnevalt esitatud soojusenergia toodangu mahud arvutatud Statistikaameti poolt kogutud 
kütuste tarbimise andmete alusel, võttes aluseks kütuste tarbimise energiaühikutes (vt Tabel 
4.1 ja Joonis 4.2) ja soojusenergia tootmise keskmise kasuteguri iga kütuseliigi kohta. Tabelis 
(vt Tabel 4.22) ja joonisel (vt Joonis 4.11) esitatud andmed sisaldavad summaarset 
soojusenergia tootmist kõikide kasutatud katlakütuste lõikes. 

Kütuste tarbimise osas on Põlvamaal põhilisteks kütusteks puitkütused ja maagaas, seega on 
need kütused valdavad ka soojusenergia tootmisel. Nende kahe kütusegrupi osatähtsus 
maakonna soojusenergia toodangus on olnud 90 – 95%. Vaadeldud perioodil on kütteõlide 
tarbimise osatähtsus jäänud valdavalt alla 10%. Kolmel viimasel aastal on soojusenergia 
toodang hakanud vähenema, olles 2003.a. 318 GWh ja 2005.a. 267 GWh. Suurima 
osatähtsusega kütuse - puitkütuse kui kohaliku kütuse osatähtsus üldises soojusenergia 
toodangus on näidanud vähenemise tendentsi alates 2003.a. Kui 2003.a. oli puitkütuse baasil 
toodetud soojusenergia osatähtsus 57,3%, siis 2005.a. 47,1%. Siin on tõenäoliselt üks 
soojusenergia üldise toodangu vähenemise põhjus – soojussäästumeetmete rakendamine 
tarbijate juures. Seevastu maagaasi baasil toodetud soojusenergia osatähtsus on viimastel 
aastatel näidanud suurenemise tendentsi, olles 2003.a. 35,5% ja 2005.a. juba 47,5%, mis 
ületab natuke puitkütuse baasil toodetud soojusenergia osatähtsuse. Eelpooltoodud järeldused 
tuginevad Statistikaameti kütuste tarbimise andmetele ja nende tõepärasus sõltub asjaolust kui 
täpselt statistika järgi arvutatud kütusega varustatus peegeldab tegelikku olukorda maakonnas. 
 
Tabel 4.22) on  esitatud Statistikaameti andmete alusel arvutatud soojusenergia tootmise 
mahud Põlva maakonnas. Tabelis (vt Tabel 4.24) on võrreldud Statistikaameti andmete alusel 
arvutatud soojusenergia toodangut Põlvamaa omavalitsuste 2005.a. andmete alusel arvutatud 
soojusenergia toodanguga. Põlvamaa omavalitsuste andmetele tuginedes on soojusenergia 
toodang umbes 1,3 korda ehk 83 TJ võrra suurem kui Statistikaameti andmete alusel 
arvutatud.  Põhiline erinevus on küttepuudega toodetud soojusenergia kogustes, erinevus ligi 
2 korda. Selline vahe tuleneb küttepuude tarbimise andmete suurest erinevusest (vt. punkt 
4.1.2).  

 



 

6.06.2007 171(171) Leping 636L-5-06-VV.doc 

Tabel 4.24. Soojusenergia tootmine (GWh) Põlva maakonnas aastal 2005. Erinevad 
andmete allikad 

Andmete allikas Kütte-
puu 

Hake, 
saepuru ja 

muud 
puidujäätmed 

Kerge 
kütteõli 

Põlevkivi-
õli, 

Maa-
gaas 

Kivisüsi 
ja muud 

Kokku 

Statistikaamet 81,5 44,1 10,0 0 126,7 4,2 266,6 

Põlva maakond 179,9 29,3 8,6 4,5 126,9 0,4 349,5 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste, maavalitsuse ja Statistikaameti andmetel SA REK 

Erinevuseks erinevatest allikatest andmete vahel on veel see, et Statistikaameti andmed ei 
sisalda põlevkiviõli tarbimist, mistõttu ei saa hinnata põlevkiviõli baasil toodetud 
soojusenergia kogust. Põlevkiviõli baasil on 2005.a. tootnud soojusenergiat AS Põlva Teed ja 
mõned hoonete lokaalkatlamajad. 

Soojusenergia tootmist omavalitsuste lõikes 2005.a. kohta on kujutatud ka joonisel (vt Joonis 
4.13). Soojusenergia tootmine omavalitsuste lõikes ei ole ühtlane. 50% kogu maakonna 
soojusenergia toodangust toodetakse kolmes omavalitsuses: Põlva linnas, Räpina vallas ja 
Põlva vallas (sarnane olukord elektri tarbimisega). Seega toodetakse valdav osa 
soojusenergiat maakonna suuremates keskustes ja nende läheduses. Väikseima soojusenergia 
toodangu osatähtsusega vallad on Orava, Mikitamäe ja Vastse-Kuuste. 

 

Kanepi vald - 9%

Kõlleste vald - 3%

Orava vald - 3%

Valgjärve vald- 5%

Veriora vald - 4%

Mikitamäe vald - 3%

Vastse-Kuuste - 3%

Laheda - 4%

Mooste - 5%

Ahja - 5%

Räpina vald - 13%

Põlva linn - 29%

Põlva vald - 8%

Värska vald - 6%

Kanepi vald - 30,0 GWh

Kõlleste vald - 11,9 GWh

Orava vald - 9,2 GWh

Valgjärve vald- 17,9 GWh

Veriora vald - 13,3 GWh

Mikitamäe vald - 9,8 GWh

Vastse-Kuuste - 11,9 GWh

Laheda 14,4 GWh

Mooste - 15,8 GWh

Ahja - 17 GWh

Räpina vald - 44,7 GWh

Põlva linn - 102,4 GWh

Põlva vald - 28,5 GWh

Värska vald - 22,0 GWh

 

Joonis 4.13. Soojusenergia tootmine Põlvamaa omavalitsuste lõikes aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste andmetel SA REK 

 

Soojusenergia tootmise mahud katlamajades (alaliigid: 1) ettevõtete suuremad katlamajad, 
kütuste aastase tarbimisega üle 2,83 TJ ja  katelde soojuslik võimsus tavaliselt üle 300 kW; 2) 
soojusettevõtete katlamajad) ja lokaalküttesektoris (alaliigid: 1) äriettevõtete, munitsipaal-
hoonete ja muude asutuste lokaalkatlamajad; 2) individuaalmajad, korrusmajad, korterid jm. 
elanikkonna tarbimine) 2005.a. Põlvamaa omavalitsuste kaupa on näidatud tabelis (vt Tabel 
4.25) ja joonisel (vt Joonis 4.14). Suurima osatähtsusega kogu soojusenergia tootmises on 
elanikkonna lokaalkütte sektor (170,9 GWh ehk 48,9%), järgneb soojusenergia tootmine 
katlamajades (151,2 GWh ehk 43,3%). Kõige väikseima  soojusenergia toodangu 
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osatähtsusega  on ettevõtete ja asutuste lokaalkatlamajad (27,2 TJ ehk 7,8%). Põlvamaa 
omavalitsustest on valdav soojusenergia tootmine katlamajades Põlva linnas (87%) ja Räpina 
vallas (50%). Mikitamäe ja Orava valdades suuremates katlamajades soojusenergiat ei toodeta 
ning kogu soojusenergia tootmine toimub lokaalküttesektoris. 

 

Tabel 4.25. Soojusenergia tootmine omavalitsuste ja tootjate lõikes aastal 2005 

Haldusüksuse 
nimetus 

Elanikkond Ettevõtete ja asutuste 
lokaalkatlamajad 

Soojusette-
võtted 

Katlamajad Kokku 

Kanepi vald 25,12 2,50 2,35 0,00 29,96 

Kõlleste vald 7,71 1,53 1,20 1,45 11,89 

Orava vald 7,97 1,27 0,00 0,00 9,24 

Valgjärve vald 9,81 2,42 1,80 3,90 17,93 

Veriora vald 10,92 1,68 0,00 0,70 13,30 

Mikitamäe vald 8,39 1,41 0,00 0,00 9,80 

Vastse-Kuuste 7,91 0,66 1,41 1,93 11,91 

Laheda 9,12 2,66 1,96 0,68 14,41 

Mooste 10,83 2,36 2,64 0,00 15,83 

Ahja 12,40 0,50 1,87 2,91 17,69 

Räpina vald 20,50 1,91 12,77 9,54 44,72 

Põlva linn 9,31 4,29 42,99 45,77 102,36 

Põlva vald 21,14 3,29 3,11 0,93 28,47 

Värska vald 9,81 0,86 7,19 4,13 21,99 

Kokku 
Põlvamaa 

170,9 27,3 79,3 72,0 349,5 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste, maavalitsuse   andmetel SA REK 
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Elanikkond - 48%

Ettevõtete ja asutuste 
lokaalkatlamajad - 8%

Soojusettevõtted - 23%

Katlamajad - 21%

Elanikkond - 170,9 GWh

Ettevõtete ja asutuste lokaalkatlamajad - 27,3 GWh

Soojusette-võtted - 79,3 GWh

Katlamajad - 72,0 GWh

 

Joonis 4.14. Soojusenergia tootjate osatähtsus kogu tootmises aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste, maavalitsuse  andmetel SA REK 

 

4.4.1.1. Soojusenergia tootmine katlamajades 

Põlvamaa soojusettevõtete katlamajades toodetud  soojusenergia kohta aastatel 2004 ja 2005 
on andmed esitatud tabelis (vt Tabel 4.26) ja joonisel (vt Joonis 4.15). 

Tabel 4.26. Põlvamaa soojusettevõtetes toodetud soojusenergia aastatel 2004 ja 2005 

Soojusenergia tootmine, GWh Soojusettevõte nimetus 

2004 2005 

Eraküte AS Põlva  37,65 38,98 

OÜ Madesaare 1,79 1,96 

Erastvere Hooldekodu 1,59 2,35 

OÜ Katel 0,90  

OÜ Vastse-Kuuste Soojus 1,60 1,41 

OÜ Ruusa Teenus 2,09  

AS Revekor 9,63 12,77 

OÜ Saverna Teenus 1,59 1,80 

Peri POÜ (katlamaja) 1,81 1,98 

AS Avraal 3,84 4,01 

OÜ Mooste Olme 3,49 2,64 

OÜ Verska Calor 6,35 7,19 

OÜ Ahja Soojus 1,54 1,87 

OÜ Anton Invest 1,09 1,20 

OÜ Orava Teenus 0,31  
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Soojusenergia tootmine, GWh Soojusettevõte nimetus 

2004 2005 

Eraküte AS Mammaste  1,13 

Kokku 75,2 79,3 

Allikas: Põlvamaa soojusettevõtete, maavalitsuse andmetel SA REK 
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Joonis 4.15. Põlvamaa soojusettevõtetes toodetud soojusenergia aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa soojusettevõtete, maavalitsuse andmetel SA REK 

 

Aastate 2004 ja 2005 soojusenergia toodanguid ei saa otseselt võrrelda, kuna soojusettevõtete 
arvud on erinevad. 2004.a. oli soojusenergia tootmise lõpetanud 3 ettevõtet: OÜ Katel, OÜ 
Ruusa Teenus ja OÜ Orava Teenus. Kuid hinnanguliselt võib soojusettevõtete aastane 
soojusenergia keskmine toodang jääda siiski vahemikku 75 – 80 GWh. Suurimad 
soojusenergia tootjad soojusettevõtete hulgas on Eraküte AS Põlva osakond ja AS Revekor. 
Nende ettevõtete soojusenergia toodang moodustas 2005.a. umbes 65% kõikide 
soojusettevõtete kogutoodangust. 

Joonisel (vt Joonis 4.16) on näidatud soojusenergia toodangu jaotus tarbijagruppide 
soojusenergiaga varustamiseks. Valdav osa soojusenergiast (56,6 %) toodetakse elanikkonna 
soojusenergiaga varustamiseks, munitsipaalhoonete soojusenergiaga varustamiseks kulub 
32,6 % soojusenergia toodangust ning 10,9 % ettevõtete ja asutuste hoonete soojusenergiaga 
varustamiseks. 
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Munitsipaalasutused 
- 25,8 GWh

Ettevõted ja 
asutused - 8,6 GWh

Elanikkond - 
44,9 GWh

Elanikkond - 56,6%
Ettevõted ja asutused - 10,9%
Munitsipaalasutused - 32,6%

 

Joonis 4.16. Soojusenergia toodangu jaotus tarbijagruppide soojusenergiaga 
varustamiseks aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa soojusettevõtete, maavalitsuse andmetel SA REK 

 

Põlvamaa ettevõtete suuremates katlamajades toodetud soojusenergia kohta aastal 2005 on 
andmed esitatud joonisel (vt Joonis 4.17). Suurima soojusenergia toodanguga on Põlva Piim 
Tootmine OÜ, kus toodetakse umbes 44 % suuremate katlamajadega ettevõtete soojusenergia 
toodangust (72 GWh). Umbes 10 % on Põlva Piim Tootmine OÜ soojusenergia toodangust 
läheb lähedal asuvate elamute soojusenergiaga varustamiseks. 

Joonis 4.18 näitab katlamajades soojusenergia tootmiseks kasutatud kütuste struktuuri 
Põlvamaal aastal 2005. Nii soojusettevõtete kui ka muude ettevõtete katlamajades on 
valdavalt kasutusel maagaas, vastavalt 80 % ja 70 % soojusenergia toodangust. 
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Joonis 4.17. Põlvamaa ettevõtete katlamajades  toodetud soojusenergia aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa ettevõtete ja  omavalitsuste andmetel SA REK 
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Puitkütuste osatähtsus jääb mõlemal juhul ainult vahemikku 20 – 22 %. Ettevõtete 
katlamajades kuulub märgatav osa soojusenergia tootmises ka kütteõlidele (8,5%). 

 

4.4.1.2. Soojusenergia tootmine elanikkonna soojusenergiaga varustamiseks 

2005. a toodeti elanikkonna soojusenergiaga varustamiseks 219 GWh soojusenergiat (koos 
kaugküttel olevate elamutega), mis moodustab umbes 63 % maakonnas toodetud 
soojusenergiast.  

Joonis 4.19 näitab elanikkonna soojusenergiaga varustamiseks toodetud soojusenergia jaotust 
tarbijagruppide kaupa Põlvamaal aastal 2005. Valdav osa soojusenergiast (67,2%) on 
toodetud ühepereelamute soojusenergiaga varustamiseks, järgnevad kaugküttel olevad 
korterelamud (22 %) ja lokaalküttesüsteemidega (ahiküte, katlamajad) korterelamud (10,9 %).  
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Joonis 4.18. Soojusenergia tootmine katlamajades kütuste järgi aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 
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Ühepereelamud -    147,1 
GWh

Korterelamud 
(kaugküte) - 48,1 GWh

Korterelamud 
(lokaalküttesüsteemid) - 

23,8 GWh

Ühepereelamud - 67,2 %

Korterelamud (lokaalküttesüsteemid) -
10,9 %

Korterelamud (kaugküte) - 22,0 %

 

Joonis 4.19. Soojusenergia tootmine elanikkonna soojusenergiaga varustamiseks 
tarbijagruppide kaupa aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

 

4.4.1.3. Soojusenergia tootmine munitsipaalhoonete soojusenergiaga varustamiseks 

Aastal 2005 toodeti Põlvamaa munitsipaalhoonete soojusvarustuseks lokaalküttesüsteemides 
11,3 GWh soojusenergiat, mis moodustab 3,2% kogu soojusenergia toodangust maakonnas. 
Omavalitsuste lõikes on olnud suurima osatähtsusega soojusenergia tootmises 
munitsipaalhoonete soojusvarustuses (34%) Värska vald, järgnevad Räpina vald (9,8%) ja 
Kanepi vald (9,4%). Põlva linnas on kõik munitsipaalhooned kaugküttel ja 
lokaalküttesüsteemides soojusenergiat munitsipaalhoonete soojusvarustuseks ei toodeta. 

Kaugküttel olevate munitsipaalhoonete soojusvarustuseks on 2005.a. toodetud hinnanguliselt 
26 GWh soojusenergiat. Seega on toodetud kokku munitsipaalhoonete soojusenergiaga 
varustamiseks 37,3 GWh soojusenergiat, mis moodustab juba 10,9% kogu soojusenergia 
toodangust maakonnas. 

Joonis 4.20 näitab munitsipaalhoonete lokaalküttesüsteemides soojusenergia tootmiseks 
kasutatud kütuste struktuuri Põlvamaal aastal 2005. Soojusenergia tootmisel 
munitsipaalhoonete soojusvarustuseks on valdavalt kasutusel olnud maagaas, küttepuud ja 
kerge kütteõli, vastavalt 48,3%, 29,8% ja 19,7% soojusenergia toodangust. Fossiilkütuste 
osatähtsus on olnud umbes 70%. 

Tabel 4.27. Soojusenergia tootmine munitsipaalhoonete soojusenergiaga varustamiseks 
aastal 2005 

Soojusenergia tootmine, GWh Haldusüksuse  
nimetus Küttepuud Kerge 

kütteõli 
Põlevkivi-

õli 
Maagaas Kivisüsi 

ja muud 
Kütused 
kokku 

Kanepi vald 0,47 0,60       1,07 

Kõlleste vald 0,20 0,02       0,22 
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Soojusenergia tootmine, GWh Haldusüksuse  
nimetus Küttepuud Kerge 

kütteõli 
Põlevkivi-

õli 
Maagaas Kivisüsi 

ja muud 
Kütused 
kokku 

Orava vald 0,22 0,34     0,01 0,57 

Valgjärve vald 0,71       0,03 0,75 

Veriora vald 0,14 0,79     0,02 0,96 

Mikitamäe vald 0,17 0,48       0,65 

Vastse-Kuuste 0,05         0,05 

Laheda 0,23   0,18     0,41 

Mooste 0,60         0,60 

Ahja       0,91   0,91 

Räpina vald 0,15     0,96   1,11 

Põlva linn           0,00 

Põlva vald 0,06     0,12   0,18 

Värska vald 0,37     3,48   3,85 

Kokku Põlvamaa 3,4 2,2 0,2 5,5 0,1 11,33 
Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

Kerge kütteõli - 2,2 GWh

Kivisüsi ja muud - 0,6 
GWh

Küttepuud - 3,4 GWh

Maagaas - 5,5 GWh

Põlevkiviõli - 0,2 GWh

Küttepuud - 29,8 %

Kerge kütteõli - 19,7 %

Põlevkiviõli - 1,6 %  

Maagaas - 48,3 %

Kivisüsi ja muud - 0,6 %
 

Joonis 4.20. Soojusenergia tootmine munitsipaalhoonete soojusenergiaga varustamiseks  
kütuste järgi aastal 2005 

Allikas: Põlvamaa omavalitsuste ja maavalitsuse andmetel SA REK 

Järgnevasse tabelisse (vt Tabel 4.28) on koondatud Eestis enamlevinud ja kasutatavate 
katlakütuste kütteväärtus ja primaarenergia hinnad. Üleriigilisi energiakandjate keskmisi 
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hindu avaldatakse ESA vastavates kogumikes, mistõttu ei ole need kõige värskemad (2005). 
Tabelit on rikastatud ka mitmetest allikatest kogutud 2007. aasta mai kuu kütuste hindadega, 
kuid neid ei saa vaadelda kui vastavaid Eesti keskmisi hindu. Need esitatakse selleks, et 
näidata hindade muutumise tendentse, ulatust ja kiirust (eriti kui võrrelda neid aastate lõikes). 

Tabel 4.28. Eestis kasutatavate katlakütustekeskmised kütteväärtused, 
energiasisaldused ja hinnad 

Kütte-
väärtus 

Energia-
sisaldus

Keskmine 
hind 2005, 

(2007)

Primaarenergia 
hind

GJ/ühik MWh/ühik kr/ühik kr/MWh
1 Kivisüsi t 20-25 5,56-6,94 939 135-169
2 Põlevkivi t 8-11,5 2,22-3,19 127 40-57
3 Freesturvas t 7-9 1,94-2,50 (219) (88-113)
4 Tükkturvas t 8-12 2,22-3,33 365 110-164
5 Turbabrikett t 15-18 4,17-5,00 1 350 (1 450) 270-324 (290-348)
6 Küttepuud tm 7-8 1,94-2,22 258 116-133
7 Hakkpuit ja -jäätmed tm 6-7 1,67-1,94 145 (266) 75-87 (137-159)

8
Maagaas (üle 750 m3 

aastas) 1000 m3 33-34 9,17-9,44 1 396 (3 770) 148-152 (399-411)
9 Vedelgaas t 45-46 12,50-12,78 (12 900) (1 009-1 032)

10 Prügilagaas 1000 m
3

18-22 5-6,11 - -
11 Raske kütteõli t 40-41 11,11-11,39 3 384 297-305
12 Põlevkiviõli t 39-40 10,83-11,11 2 761 (4 700) 249-255 (423-434)
13 Kerge kütteõli t 42-43 11,67-11,94 6 345 (8 200) 531-544 (687-703)
14 Puitpelletid t 17,0 4,72 (2 200-2 600) (466-551)
15 Puitbriketid t 17,0 4,72 (2 100-2 400) (445-508)
16 Põhk t 14,7 4,08 (300-500) (74-123)

Jrk 
nr

Kütuse liik Ühik

Märkused: 1. Prügilagaasi kogumisega ja selle baasil energia tootmisega tegeleb üks ettevõte ja tema 
hinnad ei kuulu avaldamisele. 

2. 2005. aasta hinnad on võetud ESA väljaandest "Energiabilanss 2005". 
3. 2007. aasta hinnad on leitud mitmete firmade kodulehtedelt, nt www.tamult.ee ning kütuse 

müüjatelt. 

Tabelis (Tabel 4.28) toodud kütuste energiasisalduse järgi on hõlbus arvutada ka vastava 
kütuse erikulu. Näiteks, kui põhu energiasisaldus on keskmiselt (16% niiskuse juures) 4,1 
MWh/t, siis selle erikulu on katla kütteperioodi keskmise kasuteguri (0,78%) juures arvutatav 
järgmiselt:   (1 / 4,1) / 0,78 = 0,313 t/MWh,  

st, et 1 megavatt-tunni soojuse tootmiseks kulub ligikaudu 313 kg põhku. Sarnaseid arvutusi 
saab teha ka kõigi teiste kütuste kohta, kui on teada katelde aasta keskmiste kasutegurite 
väärtused ja konkreetse kütuse või kütusesegude kütteväärtused. Tuleb tähele panna, et katla 
tehnilistes andmetes (passis, sertifikaadis) esitatakse kasuteguri väärtus nominaalkoormusel ja 
arvestades optimaalseid põletamise tingimusi ehk teisisõnu need tulemused on saadud 
laboratooriumis (katsekojas) kontrollkatsetel. Seega nende väärtuste kasutamine ei anna selget 
pilti katelde tegelikust kütuse erikulust. 

Kütuste erikulud kujunevad aga just kütuse kasutuse efektiivsusest ehk kasutegurist lähtuvalt, 
mitte niivõrd kütuse liigist. Hakkpuidu erikulu (m3/MWh) võib olla erinevates katlamajades 
väga palju erinev, isegi 50% ja enamgi, sest seda mõjutab eeltoodule lisaks veel kütuse 
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kvaliteet. ESA andmetest on võimalik välja lugeda eri katla võimsusklasside (nt kuni 1 MW; 
1-5 MW jne) katelde aasta keskmist kasutegurit lähtuvalt kasutatud kütuse kogusest ja 
toodetud soojusest (sellest ja erikuludest on juttu ka kirjandusallikas „Biokütuse Kasutaja 
Käsiraamat”). 

Kütuste keskmised hinnad avaldab ESA (vahel ka MKM), kuid 2007. aasta hinnad saame 
teada tavaliselt sellele järgneva aasta septembris-oktoobris, seega 2008. aasta sügisel. 
Mitmete varasemate TTÜ ja EEI küsitluste põhjal võib väita, et üksikud küsitlejad ei saavuta 
kunagi nii esinduslikku tulemust kui ESA, sest temale andmete saatmine on kohustuslik 
(iseasi kui kohusetundlikult ja ausalt küsitluslehti täidetakse). 

Aruande autorid on seisukohal, et juhuslike küsitluste andmed (hinnad, erikulud) ei rikastaks 
millegagi olemasolevat aruannet, vaid võiks tekitada väärasid arusaamisi ja otsuseid, kui 
juhuslike erikulude või hindade alusel hakatakse tegema investeerimise otsuseid. 

Tabelis (Tabel 4.28) ei ole nimme esitatud soojuse hindu erinevate kütuste kasutamise korral, 
sest sedalaadi hindade võrdlust tuleb pidada spekulatiivseks, mida peaks vältima. Soojuse 
hindade võrdlust erinevaid kütuseid kasutades, arvestades ka tehtud investeeringuid, ei saa 
koostada paari muutuja alusel. Näiteks olulisim muutuja on katla soojuskoormuse graafik. Ei 
saa võtta mingit suvalist graafikut ja öelda, et see kehtib kõigile üheselt. Äärmisel juhul saab 
teha võrdlusi ühe konkreetse katlamaja kohta, kui on näiteks selle täieliku renoveerimise või 
ehitamise periood. Siis lähtutakse seniste tarbijate (või kindlate uute) viimaste aastate 
soojuskoormusgraafikust ja leitakse katlale sobiv töötundide arv ning minnakse arvutustes 
edasi hinnapakkumisel saadud seadmete, tehnoloogia ja ehitustööde maksumusega ning 
hetkel turul olevate kütuste hindadega (kütuste hinnad on teadaolevalt ka üsna kõikuva 
iseloomuga, kuid valdavalt omavad kasvu tendentsi). Rohtse biomassi ja biogaasi hindu ei 
oska tänasel päeval keegi isegi prognoosida, sest tootmist praktiliselt ei toimu. 

4.5. Kokkuvõte 

1. Statistikaameti andmetest tulenevalt on kütuste tarbimine energiaühikutes kokku 
Põlvamaal aastatel 2003 ja 2004 on olnud tasemel 2000 TJ/a (555,6 GWh/a) ning seoses 
puitkütuste tarbimise vähenemisega 2005.a. vähenenud umbes 80 TJ (22,2 GWh) võrra. 
Põhilised kasutatavad kütused on  olnud puitkütused, maagaas ja mootorikütused. Nende 
kolme kütusegrupi osatähtsus maakonna üldises tarbimises on olnud 90 – 96%. Ülejäänud 
osas on valdavaks kütuseks olnud kütteõlid. 

2. Puitkütus (küttepuud, puiduhake ja –jäätmed) on olnud kõige suurema osatähtsusega 
kütuseliik Põlvamaa kütuste tarbimises, s.o 38...47%. Statistikaameti andmetel on 
puitkütuste tarbimine näidanud vähenemise tendentsi. Maagaasi tarbimise osatähtsus 
kütuste üldises tarbimises on viimastel aastatel olnud 21- 27% ja see on näidanud kasvu 
tendentsi. Mootorikütuste tarbimine on aastate lõikes kõikunud, aga viimastel  aastatel on 
tarbimise osatähtsus olnud 27-30% kogu tarbimisest ehk 13 000...14 000 tonni aastas. 

3. Ainult katlakütuste viimaste aastate keskmises tarbimises 1400...1500 TJ (388,9...416,7 
GWh) on puitkütuste osatähtsus olnud umbes 60% ja maagaasi osatähtsus umbes 30%, 
seega kokku umbes 90% katlakütuste üldisest tarbimisest. 

4. Puitkütused on Põlvamaal peamiseks kasutatavaks biokütuste liigiks. 2005.a. on hakatud 
katlakütusena kasutama ka teraviljajäätmeid ja on huvi teraviljajäätmete katlakütusena 
kasutamise laiendamise vastu. Muid biokütuseid ei ole Põlvamaal veel praktiliselt 
kasutusele võetud (biogaas, põhk, energiakultuurid, energiavõsa, prügi, biolagunevad 
jäätmed jt). Katseliselt on proovitud lina- ja kanepivarte põletamist puitkütuse kateldes 
(Mooste). 
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5. Põlvamaa omavalitsustest küsitluslehtede alusel kogutud andmete põhjal 2005. aasta 
kohta on katlakütuste tarbimine olnud umbes 1,4 korda ehk 568 TJ (157,8 GWh) võrra 
suurem kui Statistikaameti andmetel. Põhiline erinevus on olnud küttepuude tarbimise 
andmetes, vastavalt 2,2 korda ehk 644 TJ (178,9 GWh). Tõenäoliselt ei kajasta 
Statistikaameti andmed kogu küttepuude tarbimist, samas võivad omavalitsuste andmed 
olla  üle hinnatud elanikkonna tarbimise osas.  Seega jääb küttepuude tegelik tarbimine 
tõenäoliselt vahemikku 534...1177 TJ (148,3...326,9 GWh) ehk 80 ... 168 tuh. tm. 

6. Suurima osatähtsusega tarbijagrupp Põlvamaa 2005.a. katlakütuste kogu tarbimises on 
olnud ühepereelamud 955 TJ (265,3 GWh) ehk 50,5%, järgnevad äriettevõtted 411,6 TJ 
(114,3 GWh) ehk 21,8 % ja soojusettevõtted 310,9 TJ 86,4 (GWh)ehk 16,5 %. Fossiilsete 
kütuste (maagaas ja kütteõlid) peamisteks tarbijateks on olnud soojusettevõtted ja 
äriettevõtete suuremad katlamajad. Kütteõlisid on valdavalt tarbitud äriettevõtete, 
munitsipaal- ja ühiskondlike hoonete katlamajades. Biokütuseid (siin puitkütuseid) on 
valdavalt tarbitud elamute (ühepereelamud, korterelamud) soojusvarustuseks.  

7. Kütustest toodetakse Põlva maakonnas  ainult kohalikke katlakütuseid, s.o. puit- ja 
turbakütuseid. Katlakütusena kasutatavat hästilagunenud turvast on kahel viimasel aastal 
kaevandatud keskmiselt 4 tuh t/a, kuid maakonnas turvast katlakütusena ei kasutata. 
Puitkütustest toodetakse Põlvamaal küttepuid, hakkpuitu ja alates 2006. a. on hakatud 
tootma  ka puidubriketti. Küttepuude raie kohta puuduvad viimase nelja aasta kohta 
ametlikud andmed. Prognoositud on aga küttepuude keskmiseks pikaajaliseks 
tootmispotentsiaaliks Põlvamaal 30,3 tuh tm/a. Hakkpuidu tootmismaht  aastas on 
Põlvamaa hakkpuidu tootjate hinnangul vähemalt 150 000 m3 (puistes), mis ületab 
tunduvalt hakkpuidu kohapealse tarbimise (selle kogusega suudaks kindlustada Põlva ja 
Räpina linna kaugküttevõrkude kütuse vajaduse soojuse tootmiseks ja tõenäoliselt teisedki 
soojusettevõtted Põlvamaal). 

8. Traditsioonilistest taastuvatest energiaallikatest (vee-energia, tuule energia ja 
päikseenergia) on Põlvamaal kasutusel peamiselt vee-energia. Käesoleval ajal töötab 
Põlvamaal 8 hüdroelektrijaama, võimsuste vahemikus 4...350 kW ja nende 
hüdroelektrijaamade toodang jaotusvõrku olnud kahel viimasel aastal 3,2 GWh, mis 
moodustab umbes 3,6% maakonna 2005.a. elektrienergia tarbimisest. Meid ümbritsevasse 
keskkonda akumuleerinud päikseenergiat võimaldavad kasutada soojuspumbad. 2006. 
aasta teise poole seisuga oli Põlvamaal paigaldatud 6 suuremat soojuspumpadega 
soojusvarustussüsteemi (15...25 kW) peamiselt ühiskondlikesse hoonetesse, 
soojuspumpade summaarne soojusliku väljundvõimsusega 107 kW. Soojuspumpade 
tarnijate hinnangul on  Põlvamaal paigaldatud veel 10-15 soojuspumbaga küttesüsteemi 
ühepereelamute soojusvarustuseks. 

9. Elektrienergia kogutarbimine on  olnud Põlvamaal pideva  kasvava trendiga, keskmiselt 1- 
1,5 GWh aastas ehk kuni 1,5...2%, olles 2005.a. 88,5 GWh. Elanikkonna tarbimise 
osatähtsus üldisest tarbimisest on jäänud vahemikku 30...35%. Elektrienergia tarbimist 
oluliselt mõjutavaid suuri  töötus- ja põllumajandusobjekte ei ole Põlvamaale viimastel 
aastatel ehitatud, seega saab prognoosida  elektrienergia samasuguse kasvutrendi 
jätkumist. Peale hüdroelektrijaamade toodetakse elektrienergiat ka Põlva 
koostootmisjaamas. Koostootmisjaama 2005.a. elektrienergia toodang jaotusvõrku oli 4,6 
GWh. 

10. Statistikaameti ja Põlvamaa omavalitsuste kütuste tarbimise andmete alusel arvutatud 
soojusenergia toodangud nagu ka kütuste tarbimised erinevalt tunduvalt. 2005.a. andmetel 
erinevad soojusenergia toodangud umbes 1,3 korda ehk 83 GWh, olles 349,5 GWh 
Põlvamaa omavalitsuste andmetest lähtudes. Katlakütuste tarbimisest tulenevalt 
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toodetakse Põlvamaal valdav osa (90-95% soojusenergia toodangust) soojusenergiat 
puitkütuste ja maagaasi baasil. Statistikaameti andmetel on viimasel kolmel aastal 
soojusenergia toodang puitkütuse baasil näidanud vähenemise tendentsi, moodustades 
2005.a. 47,1% kogu soojusenergia toodangust. 

11. Suurima osatähtsusega kogu soojusenergia tootmises on 2005. a. olnud elanikkonna 
lokaalkütte sektor (170,9 GWh ehk 48,9%),  järgmisena soojusenergia tootmine 
katlamajades (soojusettevõtted ja ettevõtete suuremad katlamajad) (151,2 GWh ehk 43,3 
%). Nii soojusettevõtete kui ka muude ettevõtete katlamajades on soojusenergiat valdavalt 
toodetud maagaasi baasil, vastavalt 80 % ja 70 % soojusenergia toodangust. Ettevõtete 
katlamajades on  märgatav osa soojusenergiast toodetud kütteõlide baasil (8,5%). 

12. Põlvamaa soojusettevõtete aastane soojusenergia keskmine toodang jääb vahemikku 
75...80 GWh. Suurimad soojusenergia tootjad soojusettevõtete hulgas on Eraküte AS 
Põlva osakond ja AS Revekor. Nende ettevõtete soojusenergia toodang moodustas 2005.a. 
umbes 65 % kõikide soojusettevõtete toodangust. Valdav osa soojusenergiast (56,6 %) on 
toodetud elanikkonna soojusenergiaga varustamiseks, munitsipaalhoonete soojusenergiaga  
varustamiseks on kulunud 32,6 % soojusenergia toodangust ning 10,9 % ettevõtete ja 
asutuste hoonete soojusenergiaga varustamiseks. 

13. Põlvamaal on koondunud katlakütuste tarbimine, soojusenergia tootmine ja elektrienergia 
tarbimine suurematesse keskustesse ja nende ümbrusse, nagu Põlva linn, Põlva vald, 
Räpina vald ning väikseim energiatarbimine on maakonna äärealadel (Mikitamäe vald, 
Orava vald), mis viitab Põlvamaa keskuste kiiremale majandusarengule, äärealadega 
võrreldes. 

14. Katlakütuste tarbimise ja energia tootmise andmed Põlvamaa omavalitsuste kaupa ja 
2005. a. kohta on koondatud järgnevatesse tabelitesse (vt Tabel 4.29, allikas Põlvamaa 
omavalitsused, ja Tabel 4.30, allikas Eesti Statistikaamet, andmed elektri tarbimise kohta 
on mõlemal juhul saadud ASst Eesti Energia). 

15. Mootorikütuste tarbimise kohta valdade lõikes ei olnud võimalik saada andmeid. Teisalt ei 
ole ka hilisemal mootorikütuste ja biomassi ressursside analüüsil valdade tasemel erilist 
mõtet, sest biokütuseid (siin mõeldakse mootorikütuseid) ainult valla tarbimise katmiseks 
tootma hakata ei ole majanduslikult põhjendatud. 

Tabel 4.29. Katlakütuste tarbimine ja energia tootmine Põlvamaal aastal 2005 

Kütuste tarbimine energiaühikutes Energia tootmine 
Haldusüksuse 
nimetus 

TJ GWh 
Biokütuste 

osatähtsus, % 
Soojus, 
GWh 

Elekter, 
GWh*) 

Elektri 
tarbimine, 

GWh 

Kanepi vald 188,4 52,3 96,8 30,0   6,4 

Kõlleste vald 71,5 19,9 85,8 11,9   2,4 

Orava vald 58,2 16,2 93,8 9,2   1,3 

Valgjärve vald 102,4 28,4 78,1 17,9   4,8 

Veriora vald 82,9 23,0 93,6 13,3 0,54 2,9 

Mikitamäe vald 62,3 17,3 96,7 9,8   1,3 

Vastse-Kuuste 69,2 19,2 78,8 11,9   4,2 

Laheda 90,1 25,0 98,8 14,4   2,5 

Mooste 97,0 27,0 98,1 15,8   2,3 

Ahja 102,1 28,4 77,7 17,7   3,8 

Räpina vald 243,1 67,5 76,0 44,7 1,76 14,7 
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Kütuste tarbimine energiaühikutes Energia tootmine 
Haldusüksuse 
nimetus 

TJ GWh 
Biokütuste 

osatähtsus, % 
Soojus, 
GWh 

Elekter, 
GWh*) 

Elektri 
tarbimine, 

GWh 

Põlva linn 444,1 123,4 23,1 102,4 4,66 30,7 

Põlva vald 163,4 45,4 76,2 28,5 0,88 10,4 

Värska vald 115,0 32,0 58,1 22,0   3,3 

Kokku Põlvamaa 1889,8 524,9   349,5 7,84 91,0 

Allikas: Põlvamaa omavalitsused, Eesti energia 
*) Jaotusvõrku väljastatud elektrienergia kogus 

Biokütuste (taastuv energiaallikas) osa Põlva maakonna kogu kütuste tarbimises on olnud 
keskmiselt 80% lähedal. 

Tabel 4.30. Kütuste ja elektrienergia tarbimine Põlvamaal aastal 2005 

Kütus ja energia 
Tarbimine, 

GWh 
Tarbimise 

osatähtsus, % 

Katlakütused 367,0 58,8 

Mootorikütused 166,4 26,6 

Elektrienergia 91,0 14,6 

Kokku 624,4 100,0 

Allikas: Kütused – Eesti Statistikaamet; elektrienergia – AS Eesti Energia 

Selgitusi tabelite juurde(Tabel 4.29 ja Tabel 4.30)Tabel 4.29Andmeid katlakütuste 
tarbimise kohta 2005. a. Põlvamaal on kogutud ka omavalitsustest ja nende andmete alusel on 
katlakütuste tarbimine suurem kui ESA andmete alusel, nagu peatükis 4 ka kirjeldatud ja 
analüüsitud. Vastavad viited on märgitud ka tabelite alla. Teadmata omavalitsustele ja ESAle 
saadetavate andmete kogumeid (ja nende koosseisu), on äärmiselt raske otsustada kummas 
tabelis on tarbimise andmed õigemad. Üldriiklikult kasutatakse alati ESA andmeid. 

Sellisel viisil andmete esitamine ei pruugi olla korrektne. Kõiki andmeid ei ole võimalik saada 
samast allikast. Põlvas töötab soojuse ja elektri koostootmisjaam, seega kulub teatud kogus 
kütust (maagaasi) elektrienergia tootmiseks. Võttes aluseks Statistikaameti ja EE andmed kui 
ametlikud andmed koostatigi tabel “Kütuste ja elektrienergia tarbimine Põlvamaal 2005. a.“. 

ESA koostatud ja kogu Eestit hõlmav kütuse ja energiatarbimise analüüsi tulemus peaks 
olema siiski rahuldav, kuid üksiku maakonna või linna jaoks võib see metoodika anda ka 
moonutatud tulemuse. Näiteks, Tallinnas hangitakse suur osa puitkütuseid statistiliselt 
jälgitavate müügikanalite kaudu, Põlva maakonnas aga see tõenäoliselt nii ei ole. 

Muude kütuste tarbimise maakondlike andmete puhul tuleb arvestada, et andmed seotakse 
statistikaküsitlusele vastanud firma aadressi alusel. Seega näiteks piirivalve kütusetarve läheb 
Tallinna kirja. Kui Põlva maakonnas on ettevõtteid, mis on registreeritud väljaspool, siis 
nende andmed ei kajastu maakonna statistikas ja vastupidi. 

Mootorikütuste tarbimise kohta valdade lõikes ei olnud võimalik saada andmeid. Teisalt ei ole 
ka hilisemal mootorikütuste ja biomassi ressursside analüüsil valdade tasemel erilist mõtet, 
sest biokütuseid (siin mõeldakse mootorikütuseid) ainult valla tarbimise katmiseks tootma 
hakata ei ole majanduslikult põhjendatud. 
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5. TEHNILISED VÕIMALUSED TAASTUVATE 
ENERGIAALLIKATE KASUTUSELE VÕTMISE 
LAIENDAMISEKS 

5.1. Biomassi kasutuse tehnilised ja looduslikud eeldused ning 
võimalused 

5.1.1. Kasutatavate biokütuste tähtsamad omadused ja nende põletamiseks 
sobivad tehnoloogiad 

5.1.1.1. Piirkonnas saadavate biokütuste ja nende tuha omadused, mis mõjutavad nende 
kütuste kasutamist katlamajades  

Kuigi biokütuste omadused võivad teatud määral kasvukohast ja selle looduslikest 
tingimustest, võib Põlvamaa biokütuste omaduste määramisel kasutada mujal kogutud 
andmeid. Üheks parimaks biokütuste andmete allikaks on Soomes VTTs koostatud kogumik 
Properties of fuels used in Finland, VTT, Espoo, 2000. Tähtsamad biokütuste omadusi 
puudutavad andmed on koondatud ka Biokütuse kasutaja käsiraamatusse78, kusjuures selle 
elektroonne versioon on kättesaadav ka internetist79. Kõige olulisemad biokütuste ja turba 
andmeid on refereeritud ka järgnevates tabelites (vt Tabel 5.1 kuni Tabel 5.8). 

Puidu kütteväärtus sõltub peamiselt niiskusest, vähemal määral ka tuhasisaldusest ning 
vähesel määral ka puidu liigist. Tabel 5.1 andmete ümberarvutamisel hakkpuidu kuupmeetri 
või tihumeetri kohta tuleb teada kas puidu puistetihedust või puidumassi tihedust. Hakkpuidu 
keskmine energiasisaldus tihumeetri kohta 50% niiskuse korral oleks 1,8 MWh/tm ehk umbes 
0,7 – 0,75 MWh puistekuupmeetri kohta. 

Tabel 5.1. Küttepuidu alumine kütteväärtus qnet,ar, MWh/t (põlevaine keskmise 
kütteväärtuse 19,2 MJ/kg korral) 

Kütteväärtus qnet,ar, MWh/t, vastavalt tarbimisaine 
tuhasisaldusele Niiskus, Mar, % 

1% 2% 3% 4% 5% 

25 3,79 3,75 3,71 3,67 3,63 

30 3,49 3,46 3,42 3,38 3,34 

35 3,19 3,16 3,13 3,09 3,06 

40 2,90 2,86 2,83 2,80 2,77 

45 2,60 2,57 2,54 2,51 2,48 

50 2,30 2,27 2,25 2,22 2,19 

55 2,00 1,98 1,96 1,93 1,91 

60 1,71 1,68 1,66 1,64 1,62 

65 1,41 1,39 1,37 1,35 1,33 

70 1,11 1,09 1,08 1,06 1,05 

                                                 
78 Vares, V., Kask, Ü., Muiste, P., Pihu, T., Soosaar, S. 2006. Biokütuste kasutaja käsiraamat, Tallinn, 172 lk.  
79 http://www.cbss.st/basrec/documents/bioenergy/dbaFile10430.html 
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Tabel 5.2. Õhukuivade halupuude tüüpilised omadused 

Puuliik Puidu 
tihedus, 
kg/tm 

Mahumass, 
 

kg/rm 

Alumine 
kütteväärtus qnet,ar, 

MJ/kg 

Energiasisaldus, 
 

kWh/rm 

Kask 680 485 13,6 1 800 

Kuusk 490 340 13,7 1 295 

Mänd 550 385 13,6 1 450 

Lepp 570 400 13,3 1 470 

Haab 540 380 12,9 1 360 

 

Põletustehnoloogiate valikul on lisaks kütuse kütteväärtusele, niiskusele ja tüki suurusele 
küllalt oluline teada veel tuha sulamiskarakteristikuid. Kuigi puitkütuste ja ka muude tahkete 
biokütuste tuhasisaldus on madal (kuni mõni protsent), mõjutavad tuha sulamiskarakteristikud 
otseselt katla tööd. Tuha sulamine võib põhjustada kolde šlakkumist ja 
konvektiivküttepindadele tugevate sadestiste tekkimist. Karakteristikute tähistuses 
kasutatakse ingliesekeelseid lühendeid, mis määravad temperatuurid tuha pehmenemise 
algusest (IT) kuni vedelaks muutumise e voolavuseni (FT). Kuna Põlva maakonnas on 
alustatud põhu ja muude teraviljatootmise jääkide põletamisega, siis on tähtis teada nende 
kütuste tuha sulamistemperatuure, mis on palju madalamad puidutuha 
sulamiskarakteristikutest.  

Mõningate kütuste tuha sulamiskarakteristikud on toodud tabelites (vt Tabel 5.3, Tabel 5.4, 
Tabel 5.7). Kui koore puhul on tuha pehmenemistemperatuurid tavaliselt üsna kõrged (üle 
1500°C) ja kolde ning resti šlakkumist reeglina ei põhjusta, siis saepuru ja puiduhakke märksa 
madalamad pehmenemis-temperatuurid nõuavad šlakkumise vältimiseks hoolikat põlemis-
režiimide jälgimist. 

Tuha sulamine sõltub tema mineraalsest koostisest ja isegi väikesed erinevused koostises 
võivad tunduvalt muuta sulamiskarakteristikuid. Kütuse ja tuha koostise järgi pole praktikas 
võimalik tuha sulamist usaldusväärselt ennustada. 

 

Tabel 5.3. Puu tuha sulamiskarakteristikud  

Sulamiskarakteristikute väärtused, °C 
Kütus 

IT ST HT FT 

Kogupuuhake, mänd 1210 1225 1250 1275 

Raiejäätmete hake 1175 1205 1230 1250 

Saepuru, mänd 1150 1180 1200 1225 

Koor, kuusk 1405 1550 1650 1650 

Koor, mänd 1340 1525 1650 1650 
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5.1.1.2. Õled ja nende omadused 

Õlgede kuivaine elementaarkoostis ja kütteväärtus ei erine oluliselt puidu vastavatest 
näitajatest, kuid kütteväärtus on siiski veidi madalam. Arvestades õlgede tarbimisaine 
tüüpilist niiskusesisaldust, mis jääb alla 20 %, on õlgede tarbimisaine kütteväärtus isegi pigem 
kõrgem kui metsahakke kütteväärtus (metsahakke tüüpiline niiskus on 35 – 55 %). 

Õlgede omadused sõltuvad tugevasti nii kasvukohast, kasvuajast ja kasvuaja ilmastikust, kui 
ka mullastikust ning väetamisest. Näiteks varakult koristatud vilja õlgede (nn kollaste õlgede) 
kloorisisaldus on kuni 4 korda kõrgem kui hilja koristatud õlgedes, kusjuures maksimaalne Cl 
sisaldus ulatub isegi kuni 0,97 %-ni ja see mõjutab tugevasti küttepindade korrosiooni.  

Õlgede lendainesisaldus kõigub piirides 60 – 70 %, mis on veidi madalam kui puidupõhistel 
kütustel. Tuhasisaldus on õlgedes võrreldes puidupõhiste kütustega kõrge – kuivaine 
tuhasisaldus jääb piiridesse 4,5 – 6,5 %. Samas võib õlgede tuha sulamistemperatuur olla 
tunduvalt madalam puidupõhiste kütuste tuha sulamistemperatuuridest (vt Tabel 5.5). Rukki, 
odra ja kaera õlgede pehmenemine algab väga madalatel temperatuuridel (735 – 840°C), mida 
tuleb põletustehnoloogia valikul ja kolde põlemisrežiimi seadistamisel arvestada. 

 

Tabel 5.4. Eri viljade õlgede tuhasisaldus ja alumine kütteväärtus  

Vili 
Kuivaine 

tuhasisaldus, 
Ad, % 

Kuivaine alumine 
kütteväärtus, 
 qnet,d, MJ/kg 

Tarbimisaine alumine kütte-
väärtus 20 % niiskuse juures, 

 qnet,ar, MJ/kg 

Rukis 4,5 17,0 13,6 

Nisu 6,5 17,8 13,8 

Oder 4,5 – 5,88 17,4 13,4 

Kaer 4,9 16,7 12,9 

Õled 
keskmiselt 

5,0 17,4 13,5 

 

Tabel 5.5. Eri viljade õlgede sulamiskarakteristikud 

Vili ST, °C HT, °C FT, °C 

Nisu 1050 1350 1400 

Rukis 840 1150 1330 

Oder 765 1035 1190 

Kaer 735 1045 1175 

 

Õlgede praktilise kasutamise suurim probleem on väike mahukaal, mis pressimata õlgede 
korral on ainult 30 – 40 kg puistekuupmeetri kohta, mis teeb õlgede ladustamise ja transpordi 
kalliks. Valdavalt varutakse õlgi pressitud kujul. 

Vilja koristamisel on õlgede niiskus tavaliselt 30 – 60 %, põletamiseks sobiv niiskusesisaldus 
on aga alla 20 %. Kuna hoidlas langeb õlgede niiskus 2 – 6 % võrra, siis põletamiseks 
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sobivate õlgede saamiseks ei tohiks nende niiskusesisaldus koristamisel olla mitte suurem kui 
25 %. Kõrgema niiskusesisalduse õlgi tuleb enne hoidlasse paigutamist või hoidlas kuivatada, 
mis ühtlasi hoiab ära niiskemate õlgede võimaliku isekuumenemise ja mädanemise 
säilitamisel. 

Kütteturba tüüpiline koostis on järgmine: 

� tuhasisaldus 4 – 6 %;  

� seotud süsiniku (C) sisaldus kuivaines 23 – 31 %; 

� lendaine sisaldus kuivaines 65 – 70 %; 

� niiskusesisaldus tarbimisaines: 

o freesturbal keskmiselt 48 %, 

o tükkturbal keskmiselt 35 %, 

o turbabrikettidel keskmiselt 10 %. 

Turba koostis ja omadused sõltuvad väga tugevasti lagunemisastmest, kusjuures kütteturbana 
kasutatakse enamlagunenud turvast kas frees- või tükkturba kujul (vt Tabel 5.6). 

Turba tuha sulamiskarakteristikud (vt Tabel 5.7) on veidi madalamad puidu vastavatest 
karakteristikutest. Turba tuhasisaldust ja tuha omadused sõltuvad soo tüübist, turba 
moodustumise tingimustest ja sinna sattunud lisandite (liiva) kogusest ja omadustest. Seega 
tabelis esitatud näitajad vajavad iga konkreetse turba korral täpsustamist. 

 

Tabel 5.6. Frees- ja tükkturba omaduste keskmised väärtused VTT andmetel 

Turvas Niikus, 
Mar, % 

Tuha-
sisaldus, 

Ad, % 

Lendaine-
sisaldus 

kuivaines, 
% 

Tarbimis-
kütuse kütte-

väärtus, 
qnet,ar, MJ/kg 

Tarbimi-
saine 

mahukaal,  
kg/m3 

Mahuline 
energia-
sisaldus, 
MWh/m3 

Freesturvas 48,5 5,1 68,6 9,6 341 0,89 

Tükkturvas 38,9 4,5 68,9 11,9 387 1,27 

 

Tabel 5.7. Turbakütuste tuha sulamiskarakteristikud VTT ja Vapo andmetel 

Sulamiskarakteristikute (min – kesk – max) väärtused °C, 
Turvas 

Pehmenemispunkt 
Poolsfääri 

moodustumine 
Voolamispunkt 

Freesturvas (VTT) 1100 – 1130 – 1190 1200 – 1253 – 1375 1205 – 1290 – 1430 

Tükkturvas (VTT) 1040 – 1136 – 1335 1145 – 1273 – 1415 1175 – 1308 – 1490 

Tükkturvas (Vapo) 1130 – 1218 – 1340 1160 – 1252 – 1380 1180 – 1292 – 1470 

 

Kuna käesoleva aruande teistes osades käsitletakse muuhulgas ka rapsi ja õlikultuuride 
kasvatamist ja võimalikku kasutamist kütusena, siis on oluline teada ka nende biokütuste 
põhilisi omadusi (vt Tabel 5.8) 
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Tabel 5.8. Õlikultuuride põletustehnilisi omadusi 

Energiataim 
Alumine 

kütteväärtus, 
MJ/kg 

Tuha 
sisaldus,  

% 

C,  
 

% 

H,  
 

% 

S,  
 

% 

N,  
 

% 

Cl,  
 

% 

Õlikultuuride õled   46,0 5,7 38,0 0,8 0,22 

Lutsern 17,4 7,3 46,8 5,4 40,7 1,0 0,03 

Rüpsi seemned 26,4 4,6 58,6 8,5  3,7 0,5 

Tabelis 5.13 esitatakse koondandmed mitmete kütuste kütteväärtuse, niiskuse, tuhasuse ja 
energiasisalduse kohta. 

Tabel 5.9. Kütuste kütteväärtuse, niiskuse, tuhasuse ja energiasisalduse koondandmed 

Kütus 
Kuivaine 

kütteväärtus 
kWh/kg 

Niiskus, 
% 

Tarbimisaine 
kütteväärtus 

kWh/kg 

Puiste mass 
kg/pm3 

Energia 
sisaldus 

MWh/pm3 

Kuivaine 
tuhasus % 

Kivisüsi 7,75 10 6,89 - - 14 

Freesturvas 5,81 48,5 2,68 340 1 5 

Tükkturvas 5,9 38,9 3,31 389 1 5 

Turba pelletid 5,48-5,83 9-16 4,6-5,2 680-770 3,10-4,0 2,0-6,0 

Raske kütteõli 11,39-11,47 0,3-0,5 11,36-11,44 920-1 020 - 0 

Kerge kütteõli 10,2 kWh/l 0,01-0,02 11,78 870 - 0 

Saepuru 5,28-5,33 45-60 0,6-2,77 250-350 0,45-0,7 0,4-0,5 

Koor, kask 5,83-6,39 45-55 2,22-3,06 300-400 0,6-0,9 1,0-3,0 

Sega koor 5,14-5,56 50-65 1,38-2,5 250-350 0,5-0,7 1,0-3,0 

Puitpelletid 5,28-5,33 8-10 4,67 500-650 2,9-3,4 0,4-0,5 

Tüveste hake 5,14-5,56 40-55 1,94-3.06 250-350 0,7-0,9 0,5-2,0 

Õhkkuiv halupuu 5,14-5,28 20-25 3,72-4,03 240-320 
1,35-1,7 

MWh/rm3 0,5-1,2 

Raiejäätmete hake 5,14-5,56 50-60 1,67-2,5 250-400 0,7-0,9 1,0-3,0 

Kogupuu hake 5,14-5,56 45-55 1,94.2,78 250-350 0,7-0,9 1,0-2,0 

Päideroog (kevadine) 3,6-4,86 15-20 2,45-3,94 70 0,3-0,4 6,2-7,5 

Päideroog (sügisene) 4,46-4,92 20-30 3,06-3,81 80 0,2-0,3 5,1-7,1 

Vili 4,8 11 4,30 600 3 2 

Peenestatud põhk 4,83 17-25 3,44-3,89 80 0,3-0,4 5 

Tahke jäätmekütus 4,72-10,28 15-35 3,61-9,72 150-250 0,7-1,0 3-7 

Niisked olmejäätmed 5,14-6,5 25-36 3,25-4,69 150-200 0,7-1,0 5,3-16,1 

1 kWh/kg = 1 MWh/t 
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Näide: Maisi kasvatamine kasutamata maadel. 

Kui maisi hektarisaak on 20 – 25 t/ha, saaks kuivkääritamise tehnoloogiat kasutades energiat 
27 MWh/ha. 1 tonnist maisisilost saab keskmiselt 200 m3 biogaasi, mis energiasisalduse 
juures 5,5 MWh/1 000 m3 (küttevärtus) annaks 1,1 MWh tonni maisisilo kohta. 

5.1.2. Ülevaade uutest võimalikest lahendustest biokütuste ja turba põletamisel 

Biokütustel või turbal töötav katlamaja koosneb üldjuhul järgmistest põhilistest osadest: 

� kütuse ladu, võib koosneda mitmest osast, näiteks kütuse vastuvõtusõlm, põhiladu, 
automatiseeritud ladu või põhilao osa jne; 

� kütuse teisaldusseadmed, mida vajatakse kütuse transpordiks põhilaost 
automatiseeritud lattu ja sealt edasi koldesse; 

� kolle koos katlaga; 

� suitsugaaside puhastusseadmed (multitsüklon, kottfilter jne) ja korsten; 

� tuhaeemaldusseadmed; 

� põlemisõhu ventilaatorid, suitsuimeja, reguleerimis- ja ohutusautomaatika. 

Nii kolde põletusseadmete kui kogu katlamaja tehnoloogiline skeem ja lahendus on seda 
komplitseeritumad, mida mitmekesisema ja madalama kvaliteediga kütust kasutatakse. Et 
optimeerida kulutusi ja toodetava soojuse maksumust, püütakse väikeseadmetes kasutada 
parema ja ühtlasema kvaliteediga kütust, näiteks pelleteid. Niiske puiduhakke, koore ja 
jäätmete kasutamiseks on vaja keerukamaid tehnoloogilisi lahendusi ja üldreeglina on see 
majanduslikult otstarbekas suuremate võimsuste korral. 

Katlamaja keskseks tehnoloogiliseks osaks on kolle koos katlaga. Kolde konfiguratsioon ja 
põletustehnoloogilised lahendused sõltuvad tugevasti kütuse omadustest (kütteväärtus, 
lendainesisaldus, niiskus jne). Et biokütuste ja turba põletusseadmeid õieti valida ning 
rakendada, on vajalik mõista nende komplitseeritud kütuste põlemise iseärasusi. 

5.1.2.1. Põhu põletamine 

Põhu põletamiseks vajatakse üldreeglina spetsiaalse konstruktsiooniga katlaid, mis arvestavad 
selle kütuseliigi iseärasusi. Siinkohal on järgnevalt refereeritud Taani kogemust põhu kui 
kütuse kasutamisel. 

Kuna põhku saadakse teraviljakasvatusest, siis sobib see kütus farmide soojusvarustuseks. 
Üheks lihtsamaks võimaluseks on tervete põhupallide põletamiseks sobivate seadmete 
kasutamine (vt Joonis 5.1). Põletusseade saab töötada tsükliliselt, algul tõstetakse põhupall 
frontaaltõstukiga koldesse avatud koldeukse kaudu, seejärel uks suletakse ja kütus süüdatakse. 
Põlemisõhk puhutakse põlemistsooni ülalt. 

Tsüklilise põlemise tõttu on põlemisõhu doseerimine ja põlemise kõrge efektiivsuse 
saavutamine keeruline.  

Kui põhk pallidest enne koldesse andmist peenestada, on võimalik kütuse automaatne 
koldesse söötmine, mis lihtsustab põlemisrežiimi seadistamist (vt Joonis 5.3). Selliseid katlaid 
on lisaks Taanile edukalt rakendatud ka näiteks Leedus ja Lätis. 
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Joonis 5.1. Terve põhupalli põletamiseks sobiva kolde põhimõtteline skeem 

1 – õhu ventilaator; 2 – põlemisõhk; 3 – keraamiline paneel; 4 – suitsutorud; 5 – veesärk. 

 

Põhupõletuskatelde efektiivsus sõltub lisaks kasutatavale tehnoloogiale ka seadme 
koormusest ja võimsusest. Näiteks eespool kirjeldatud tsüklilise põlemisega põhukatla 
kasutegur on umbes 10 % madalam kui automaatse söötmisega peenestatud põhu katla 
kasutegur, kusjuures mõlemal katlal koormuse suurenedes kasutegur suureneb. 

Põhupalle on võimalik koldesse anda ka järjestikku ilma peenestamata. Sellise, nn „sigar”-
tüüpi põletusviisi põhimõtteline skeem on esitatud järgneval joonisel (vt Joonis 5.2). 

 

Joonis 5.2. „Sigar”-tüüpi põletusviis põhupallide järjestikuse söötmisega 
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Joonis 5.3. Automaatne põhupõletamissüsteem põhupallide peenestamisega 

5.1.2.2. Pelletite põletamine ja tahkekütusepõletid 

Pelletid on kõrgekvaliteediline homogeenne kütus, mille transport, ladustamine, edastamine ja 
isegi põletamine on peaaegu sama mugav ja kergesti automatiseeritav kui kerge vedelkütuse 
vastavad tööoperatsioonid. Need asjaolud loovad eelduse pelletite laiemaks kasutamiseks ka 
Põlva maakonnas.  

Pelletite põletussüsteem (vt Joonis 5.4) koosneb järgmistest põhilistest komponentidest: 

� kütuse ladu või mahuti; 

� transportöör kütuse edastamiseks laost pelletipõletisse; 

� pelletipõleti; 

� katel. 

 

Joonis 5.4. Pelletite põletussüsteemi tehnoloogiline skeem  
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Pelletid edastamine laost katla juurde on lihtne korraldada tigutransportööriga, mille otsast 
kütus vabalt tahkekütusepõleti tigusöötjasse langeb. Tavaliselt toimub pelletite põleti suudmes 
lendaine eraldumine, lendaine põlemine toimub aga katla kolderuumis.  

Üheks võimaluseks on spetsiaalselt pelletite põletamiseks konstrueeritud katelde kasutamine, 
kusjuures põleti on katla lahutamatu osa. Teiseks võimaluseks on pelletite põleti paigutamine 
kas vedel- või gaaskütusepõleti asemele. Pelletipõleti võib katlaga ühendada ka mõne 
teenindusluugi kaudu. 

Puidupelletid on kuiv lendainerikas kütus, mille süütamine ei ole raske ja mida saab kergesti 
automatiseerida. See asjaolu tõestab veenvalt, et minnes üle kergelt vedelkütuselt pelletitele 
praktiliselt ei kaotata kasutusmugavuse osas. Siiski tuleb pelletite põletamisel aeg-ajalt 
eemaldada tuhka, kuid enamasti pole seda vaja teha sagedamini kui kord või paar nädalas. 

 

Joonis 5.5 Pelletite söötmise ja põletamise tehnoloogilised lahendused 

 

 

 

 

 

Joonis 5.6. Tallinna Tehnikaülikoolis väljatöötatud väikekatel Pelle koos pelletimahuti, 
sööteseadme ja põletiga. Paremal põleti Iwabo Villa (Rootsi) 

Peale pelletite on mõnes tahkekütusepõletis võimalik põletada ka teisi kütuseid, näiteks 
hakkpuitu, aga ka tükkturvast (vt Joonis 5.7 ja Joonis 5.8). Reeglina peab sellistes põletites 
kasutatav kütus olema homogeenne ja soovitavalt kuiv. 
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Joonis 5.7. Arimax BioJet tahkekütusepõleti võimusega 60 – 500 kW (Thermia OY, 
Soome) 

1 – keraamiline põlemiskamber; 2 – malmist trepprest; 3 – veega jahutatav korpus. 

Tallinna Tehnikaülikoolis on välja töötatud ja tootmiseks ette valmistatud kaks 
tahkekütusepõleti versiooni (vt Joonis 5.8), millest üks on ette nähtud kuiva ja teine märja 
kütuse põletamiseks. Sobivaimad kütused on tükkturvas ja hakkpuit. Maksimaalseks 
soovitatavaks niiskuseks on 35 %, kusjuures veelgi niiskema kütuse põletamisel ilmneb 
tuntav võimsuse langus (eriti tükkturba korral), põlemine muutub ebastabiilseks ja 
põlemiskaod suurenevad järsult. 

 

 

A  

B  

Joonis 5.8. Tallinna Tehnikaülikooli tahkekütuse põleti koos 240 kW universaalkatlaga. 
A – põleti kuivale ja B – niiskele kütusele 

 

5.2. Rohtse biomassi kasvatamise energeetilise rakendamise SWOT 
hinnangud 

TUGEVUSED 

1. Maaressursi olemasolu 
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1,2 miljonist hektaris registrisse kantud põllumaast on aktiivses kasutuses 0,85 
miljonit ha (Eestis). 

2. Tööjõu olemasolu 

Lisaks maapiirkondades olemasolevale tööjõule vabaneb põllumajandustootmise 
efektiivsusest ja intensiivsust tulenevalt täiendavat tööjõudu.  

3. Biomassi laialdane kasutamine 

Eestis on biomassi osakaal energiabilansis olenevalt aastast ca. 12%. Peamiseks 
kasutatavaks ressursiks on puit ja puidujäätmed. Heal tasemel on puitkütustest energia 
tootmiseks kasutatavad tehnoloogiad ja teadus-arendusbaas.  

4. Ühiskonna valmisolek tehnoloogilisteks ja innovaatilisteks arenguteks 

4. Võrkude ja infrastruktuuri olemasolu 

Eesti energiavõrgud vastavad kaasaja nõuetele ja katavad suure osa territooriumist. 
Energiatootmise infrastruktuur on suuremas osas kaasajastatud. 

NÕRKUSED 

1. Mittekonventsionaalse biomassi kasutamise majanduslik tasuvus 

Biomassi kasutamise majandusliku tasuvuse uuringuid pole piisavalt teostatud, 
oluliseks raskuseks on võimaliku  hinnataseme määramine. 

2. Suured investeeringumaksumused 

Tulenevalt bioenergia tehnoloogia kõrgest hinnast on piiratud võimalused 
suuremahuliste strateegiliste investeeringute teostamiseks. Tasuvusaeg investeeringute 
tegemisele bioenergia tootmiseks on tihti 10 aastat või enam, mis vähendab huvi 
selliste investeeringute tegemise vastu. 

3. Vananev teaduspotentsiaal 

Kodumaine teaduspotentsiaal väheneb seoses puuduliku juurdekasvuga. Osadel 
bioenergeetikaga seonduvatel erialadel on akadeemilise personali keskmine vanus 50 
ja enam aastat. 

4. Madal energia hind 

Tänu kõrgematele energiahindadele naaberriikides on suur surve energiatoodete 
ekspordile, sh biomassile ja biokütustele.  

5. Ühiskonna vähene informeeritus 

Ühiskonna üldine teadlikkus biomassi ja biokütuse kasutamise võimalustest ja 
tasuvusest on madal. Sihiteadlikku ja kõikehõlmavat erapooletut teavitustööd pole 
tehtud.   

VÕIMALUSED 

1. Kütuste hinnatõus maailmaturul 

Imporditavate kütuste prognoositav hinnatõus annab tõuke alternatiivsete kütuste 
tootmise arengule/võimaluste otsimisele. 

2. Ressursside olemasolu 

Biomassi kasutuselevõtt võimaldab katta suurema osa Eesti energiavajadusest 
kodumaiste energiaressurssidega. 
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3. Heitmekaubandusest saadavad rahalised vahendid 

Heitmekaubandusest saadavate vahendite suunamine taastuvatest allikatest toodetava 
energia tootmise arendamiseks võimaldab täita mitut eesmärki – varustuskindlust, 
keskkonnahoidu ja täiendavate heitmekaubanduskvootide müümist. 

4. Energiasõltuvuse vähendamine 

Kohalikust toorainest toodetavale bioenergiale üleminek aitab suurendada kohalike 
kütuste osakaalu energiabilansis ja vähendada toodetava energia hinna sõltuvust 
ressursside maailmaturuhindadest.  

 

OHUD 

• Madalad ressursside maailmaturu hinnad  

Tahke- vedel- ja gaaskütuste kohati madalad maailmaturuhinnad võivad anda vale 
signaali turule ja seeläbi suurendada imporditava kütuse osakaalu.  

• Energiaturgude avamine 

Energiaturgude avamise järel on energia müügihinnad turupõhised ja võivad anda 
lühiajalisi valesid signaale investeerimisotsuste tegemisel. 

• Valed ja ebakompetentsed ametkondlikud ja poliitilised otsused 

Ebaõige planeerimis- ja arendustegevus võib viia majanduslikult ebaefektiivsele 
kasutusele. 

• Konkureerivate turgude kiirem areng 

Naaberriikide poolt vastu võetavad otsused ja bioenergeetikasse suunatavad vahendid, 
sh oluliselt suurem tehnoloogilis-finantsiline potentsiaal võib tekitada EL siseturu 
tingimustes suureneva biomassi ja biokütuste väljaveo Eestist. 

 

5.3. Päikeseenergia kasutamise võimalused Põlva haigla näitel 

Päikeseenergia rakendamine sooja tarbevee valmistamiseks Põlva Haiglas oleks võimalik 
100%-liselt perioodil maist kuni augustini (aasta jooksul 60% tarbeveest) järgmiste süsteemi 
andmete korral (hinnatud Saksa metoodika alusel): 

� ööpäevane sooja tarbevee kulu – kuni 15 m3; 

� päikesekollektorite summaarne pind – 415 m2 (suunatud lõunasse, kaldenurk 

horisondi suhtes 25 – 45°); 

� akumulaatorpaagi maht – 22,5 m3. 

Tabel 5.10. Hinnangud päikeseenergia baasil soojaveevarustuse süsteemi 
dimensioneerimiseks Põlva haiglas 

Ööpäevane sooja tarbevee kulu, m3/ööp 5 10 15 

Päikesekollektorite summaarne pind, m2 138 277 415 

Vajalik akumulaatorpaagi maht, m3 7,5 15 22,5 
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Joonis 5.9. Põlva haigla katus, kuhu on võimalik paigutada päikesekollektorid 

 

Teolan Tomsoni poolt aastal 2000 publitseeritud raamatus80 loetletakse 15 eri Euroopa riikide 
päikesekollektorit, mille ruutmeetri hind ümberarvestatuna Eesti kroonidesse kõigub 1200 ja 
9000 EEK/m2 vahel, keskmiselt 3500 – 400 EEK/m2. Nagu K-Rautakesko reklaamist (vt 
Joonis 5.10) mulje jääb, on kõigi seadmete kogumaksumus siiski kollektorite maksumusest 
märgatavalt kõrgem isegi arvestamata paigalduse hinda.  

 

Joonis 5.10. K-Rautakesko ehitusmaterjalide kaupluseketi päikesekütte seadmete 
reklaam (Sügis/Talv 2006) 

 

5.4. Tuuleenergia kasutamise tehnilised ja looduslikud eelised ning 
võimalused 

Eesti tuulekliimat iseloomustab küllaltki suur territoriaalne ja ajaline muutlikkus. Osi Eesti 
tuuleatlasest esitatakse joonistel (vt Joonis 5.11 ja Joonis 5.12). 

                                                 
80 Teolan Tomson. Helioenergeetika. Humare, Tallinn, 2000, 136 lk. 
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Üldiselt kasutatakse tuuleenergiat aladel, kus aasta keskmine tuulekiirus 10 meetri kõrgusel 
maapinnast on vähemalt 4 m/s. Kui aga pidada silmas ka majanduslikku otstarbekust, tuleks 
eelistada alasid, kus tuule kiirus on üle 5 m/s. 

Eesti tuuleatlase (Joonis 5.11) andmetel on Põlva maakonnas valdavateks lääne- ja 
edelatuuled. Keskmine tuule kiirus 10 meetri kõrgusel jääb vahemikku 3 – 5 m/s, 3 – 3,5 m/s 
sisemaal ja 5 m/s Peipsi rannikul. Suurimad tuulekiirused on Eestile iseloomulikud sügisel ja 
ka talvel. 

Tuuleenergiat iseloomustatakse ka energiatihedusega (W/m2). Energiatihedus on ühikulise 
suurusega pindala risti läbiva õhuvoolu energia. Tuule energiatihedus 30 meetri kõrgusel jääb 
Põlva maakonnas vahemikku 100 – 200 W/m2 (vt Joonis 5.12). 

Kuigi pindala järgi (Põlva maakonna pindala on 2 164 km2) võib öelda, et tuulikute 
paigaldamiseks peaks kohta küllaga olema, peab alati arvestama mitmete piirangutega. Välja 
jäävad linnad ja majadega asustuse lähiümbrus, kõik kaitsealad, sood, metsad jne. Näiteks 
ainuüksi soode arvel, mida Põlvamaal on ca 10%, langeb ära juba päris märkimisväärne osa. 
Ka kaitsealade tõttu langevad välja mitmed muidu küllaltki sobivad tuulikute paigaldamise 
alad. 

 

Joonis 5.11. Tuule kiirused Eestis 10 meetri kõrgusel 
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Joonis 5.12. Tuule energiatihedus Eestis 30 meetri kõrgusel 

Tuuleenergia ja elektrituulikutega seoses pööratakse Eestis suurt rõhku ka elektriliinidega 
seonduvale. Üksikuid väikseid tuulikuid võib ühendada ka 10 ja 35 kV liinidega, suuremaid 
tuuleparke aga ainult 100 kV kõrgepinge liiniga (alajaamaga). 

Lisaks eelnevale tuleb arvestada ka ASi Eesti Energia poolt tuuleenergiale pandud 
piirangutega (Eesti piires lubatakse praeguse seisuga võrku ühendada ainult teatud kindel arv 
võimsusi (MW) tuulikuid). Praeguse seisuga on Eestis installeeritud ja töös üle 30 MW 
tuulikuid, avaldusi on ASle Eesti Energia esitatud ca 660 MW võimsuste paigaldamise kohta 
ja lepingud on sõlmitud ca 185 MW püstitamiseks. Seega avaldusi on esitatud juba praeguse 
seisuga suurema koguvõimsuse paigaldamiseks kui AS Eesti Energia oma võrguga tänase 
tehnilise võimaluse juures saab ja lubab ühendada. 

 

5.5. Biogaasi kasutusvõimalused 

5.5.1. Sissejuhatus 

Gaasiliste biokütuste juures välistame kõrgtemperatuurilise biomassi gasifitseerimise selle 
energiamahukuse ja seadmete keerukuse tõttu ja käsitleme vaid biogaasi saamist jäätmetest 
bakterite toimel. 

5.5.2. Biogaasi tootmiseks vajaminevate jäätmete ressurss Põlva maakonnas 

Biogaasi on võimalik toota järgmistest Põlva maakonnas leiduvatest jäätmetest: reoveest, 
loomasõnnikust, rohtsest biomassist ja toiduainete tööstuse jääkidest. Näiteks 2004. aastal 
tekkis Põlva maakonnas 3589,07 tuhat m³ reovett, millest puhastamist vajavat heitvett oli 
1056,54 tuhat m³ (Põlvamaa aastaraamat 1998 – 2004), ning mille mudast saaks toota 
biogaasi (1m³ mudast 240 m³ biogaasi, millest saadav energia oleks 480 kWh elektri ja 840 
kWh soojusena, kui tootmise efektiivsus oleks 30% elektri osas ja kogu kasutegur oleks 
85%). 

Kogu saadava biogaasi energeetiline potentsiaal seega 6,6 GWh/aastas, millest oleks võimalik 
toota elektrit 2,0 GWh/aastas ja soojust 3,5 GWh/aastas. 

Põlvamaal oleks võimalik toota 7,3 miljonit m³ biogaasi, millest elektri ja soojuse 
genereerimisel oleks saadav elektrienergia hulk 14 600 MWh ja soojuse hulk 25 550 MWh 
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aastas. Antud biogaasijaam tuleks rajada suurema sõnnikuhoidlaga piirkonda või piirkonda, 
kus hoidlaid on rohkem, näiteks Valgjärve valda kus asub 5 sõnnikuhoidlat ja 6 reovee 
puhastit (Põlvamaa Maakonnaplaneering). Valgjärve vallas on kaugküttel Saverna küla, mille 
soojuskoormus on 0,8 GWh, ning mis varustab kaugküttega kolme korruselamut ja 
sotsiaalobjekte, lisaks eksisteerivad seal mõned lokaalkatlamajad (Saverna küla arengukava 
aastateks 2005 – 2010). Valgjärve külas on kaugküttesüsteem lammutatud ja suuremates 
elamutes on sisse seatud tsentraalne keskküttesüsteem, kahes põlevkiviõli, ühes halupuu 
baasil. (Valgjärve küla arengukava aastateks 2004 – 2010). 

Rohtse biomassi ja toiduainete tööstuste jäätmete kasutamiseks tuleks esmalt hinnata antud 
jäätmete hulka ja kättesaadavust, ning kaugust plaanitavast biogaasijaamast. Näiteks on 
võimalik saada biogaasi järgmistest põllumajandusjäätmetest (vt Tabel 5.11). 

 

Tabel 5.11. Erinevate põllumajandussaaduste või –jääkide energiatootlus 

Põllumajandussaadus 
või -jääk 

Biomassi 
tootlus, t/ha 

Biogaasi tootlus, 
m³/ha 

Energiatihedus 
hektaril, MWh/ha 

Hein 7 … 8 2490…2840 24…28 

Aasristik 4 …5 1070…1340 10…13 

Söödakapsas 6 … 8 1730…2300 17…22 

Päideroog 9 …10 2970…3300 29…32 

Suhkrupeet 4 … 6 1180…1770 11…17 

Kaera õled 2 580 6 

Rapsi õled 2 440 4 

    Allikas: Lehtomäki 2003 

Parim lahendus antud jäätmete kasutamiseks biogaasi saamisel oleks rajada antud 
tootmisüksus suurema jäätmete tekkimise asukoha lähedusse ja sinna vedada erinevaid 
jäätmeid juurde, näiteks võib kääritada kombineeritult reovett ja rohtset biomassi ning hiljem 
saadakse tulemuseks lisaks biogaasile väga hea toitainete sisaldusega väetis. 

5.5.3. Biogaasi kääritamise protsess ja seda mõjutavad tegurid 

Biogaasi tootmisprotsess ehk anaeroobne lagundamine on bioloogiline protsess, milles 
toodetakse orgaanilisest ainest hapniku puudusel biogaasi, mis koosneb peamiselt metaanist 
(CH4) ja süsihappegaasist (CO2). 

Orgaanilise aine lagunemine hapniku juuresolekuta: 

Orgaaniline aine -> 4/5 (CH4 + CO2 + H2O) + 1/5 kompost. 

Protsess võib toimuda loomulikult (sood, järved, prügilad) kui kontrollitult. 

Anaeroobse lagunemise protsess jaguneb 4 etappi: hüdrolüüs (makromolekulaarsete 
polümeeride nagu tselluloos, hemitselluloos, ligniin jt. hüdrolüüs); fermentatsioon( 
lahustuvate orgaaniliste ainete muundumine atsitogeensete bakterite toimel metaboolseteks 
ühenditeks nagu formaat, H2, CO2, metanool ja mittemetaboolseteks ühenditeks nagu 
propioonhape, võihape, alkoholid, aldehüüdid); atsetogenees (fermentatsiooni lõpp-produktid, 
orgaaniliselt lenduvad happed, lagundatakse tänu metanogeenidele hästi kättesaadavateks 
atsetaatideks, H2-ks ja CO2-ks) ja metanogenees (metaboolsete ühendite konversioon 
metaanbakterite osalusel metaaniks). 
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Biogaasi kütteväärtus on 6 – 7 kWh/m³, sõltuvalt metaani sisaldusest biogaasis, mida 
mõjutavad tooraine toitainete sisaldus, niiskus ja jäätme tüüp. 

Keskkonnamõjust biogaasi kääritamisprotsessi kasutamisel - metaan on üks kahjulikematest 
kasvuhoonegaasidest, omades 21 korda suuremat globaalse soojenemise potentsiaali kui CO2. 
Seega aitab metaani põletamine säästa keskkonda. Samas emiteerivad 
gaasipõletustehnoloogiad CO2 ja teisi ohtlikke ühendeid nagu NOx, CO ja dioksiine. 

Orgaanilise aine anaeroobsel lagundamisel on olulised 4 tegurit: 

a) Orgaaniliste jäätmete koostis - mida suurem on orgaanilise aine sisaldusjäätmete 
koostises, seda enam tekib biogaasi. Toitainete rikkad jäätmed, mis sisaldavad toitaineid 
nagu naatrium, kaalium, kaltsium ja magneesium soodustavad bakterite paljunemist. 
Antud ainete olemasolul biogaasi moodustumine suureneb. Samuti võivad jäätmed 
kahjustada bakterite elutegevust ja seeläbi pidurdada biogaasi teket. Näiteks mõjub 
metanogeenidele pärssivalt kõrge soolasisaldus jäätmetes. 

Et metaankäärimine toimuks võimalikult optimaalselt, peab orgaaniline aine sisaldama 
piisavalt süsinikku, lämmastikku ja fosforit. Ka mikroelemendid nagu raud, nikkel, 
koobalt, molübdeen ja seleen on väikestes kogustes vajalikud. 

b) Temperatuur - soojus soodustab bakterite tegevust, mis omakorda suurendab biogaasi 
tootlust. Madalad temperatuurid (0 – 20ºC) inhibeerivad bakterite tegevust, kuid metaani 
kääritamine jätkub, need bakterid on psührofiilsed. Temperatuuri vahemikus 35 – 40ºC 
toimivad mesofiilsed bakterid ja termofiilsed 50 - 65º C. 

c) PH - optimaalne pH vahemik metaankääritamisel on 6,5 – 8,5. 

d) Inhibiitorid - paljud raskemetallid ja sulfiidid pidurdavad metaankäärimise protsesse. 

Kui viimased esinevad mittelahustuvate ühenditena, siis nad protsessi ei sega. Ka 
ammoniaak võib muutuda inhibiitoriks. 

Erinevate põllumajandussaaduste ja –jääkide energiatootlust iseloomustavad andmed on 
toodud jätgnevates tabelites (vt Tabel 5.12 ja Tabel 5.13) 

Tabel 5.12. Erinevatest toormetest saadavad biogaasi kogused 

Toorme tüüp m3 biogaasi / m3 toorme kohta 

Sea sõnnik 28 

Veise sõnnik 27 

Noorloomade sõnnik 23 

Kana sõnnik 136 

Kala jäätmed 185 

Rasva jäätmed 700 

Rohi 150 

Mais 200 

Allikas: Taani Rahvuslik Taastuvenergeetika Keskus 
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Tabel 5.13. Erinevate põllumajandussaaduste või –jääkide energiatootlus 

Põllumajandussaadus 
või -jääk 

Biomassi 
tootlus, t/ha 

Biogaasi 
tootlus, m³/ha 

Energiatihedus 
hektaril, MWh/ha 

Hein 7…8 2490…2840 24…28 

Aasristik 4…5 1070…1340 10…13 

Söödakapsas 6…8 1730…2300 17…22 

Päideroog 9…10 2970…3300 29…32 

Suhkrupeet 4…6 1180…1770 11…17 

Kaera õled 2 580 6 

Rapsi õled 2 440 4 

 

5.5.3.1. Kasutatav tehnoloogia 

1. Anaeroobse käitlemise tehnoloogiad 

Kuivaine sisalduse järgi eristatakse: 

a) madala kuivaine sisaldusega anaeroobset kääritamist (märgmeetod, kuivaine sisaldus 
kääritatavas segus 4 – 10%) 

b)  kõrge kuivaine sisaldusega anaeroobset kääritamist (kuivmeetod, kuivaine sisaldus 25 – 
35%. Biogaasi tekib 1 m³ segust 3 – 4 korda rohkem kui märgmeetodil.) 

Kasutatakse ka kaheastmelist anaeroobset ja aeroobset meetodit. Seda protsessi kasutatakse 
orgaaniliste jäätmete ja reovee kooskääritamisel. Esmalt toimub anaeroobne kääritamine ja 
siis aeroobne komposteerimine. 

2. Kääritamise reaktorid 

Anaeroobne kääritamine toimub suletud reaktoris  ehk nn metaantankis. 

On olemas erineval režiimil töötavaid reaktoreid: 

a) Perioodilised – tooraine lisatakse pärast käärimisjäägi täielikku eraldamist 

b) Poolperioodilised – toorainet lisatakse teatud aja tagant 

c) Pidevad – toorainet lisatakse katkematult ja jääke eemaldatakse pidevalt 

Kõige otstarbekam oleks kasutada poolperioodilisi või pidevaid kääritamise reaktoreid, kuna 
kääritatavat materjali ei pea sel juhul eraldi ladustama ning materjal oleks sel juhul värske 
enne kääritajasse minekut, see tähendab, et eriti suvisel perioodil ladustamisel toimuvad 
suured metaani eraldamise protsessid. 

5.5.3.2. Biogaasijaama näide Leedust 

Farm: 100 töötajat, 1 000 lehma, 10 000 siga. Farm asub 15 km kaugusel Kaunasest. 

Kääritajad: 3 * 300 m3 horisontaalset kääritajat. See on vajalik päevasele sõnnikukogusele 
60 m3. Iga kääritaja on varustatud 2 aeglaselt pöörleva segajaga, mis hoiavad sõnniku 
homogeensena. Umbes 25% kääritaja välispinnast on kaetud soojenduskanalitega, mida 
läbiva sooja vee abil hoitakse kääritajas protsessiks vajalikku temperatuuri. Kogu kääritaja on 
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isoleeritud 200 mm mineraalvati kihiga ja kaetud ilmastiku eest alumiiniumkattega 
teraslehega.  

Orgaaniliste jäätmete töötlemise süsteem: Biogaasi seade on varustatud hakkimismasinaga 
tahkete jäätmete eeltöötlemiseks, mis tuleb tapamajast ja parkalitöökojast. 

Gaasisüsteem: Gaas tõuseb läbi gaasi torni, mis asub kääritaja ülemises tipus. Kääritajast 
läheb gaas tehnilisse hoonesse, kus iga kääritaja toodang mõõdetakse gaasimõõturitega ja 
registreeritakse eraldi. Pärast gaasimõõtureid eri kääritajatest saabuvad torud ühendatakse 
üheks toruks, mis transpordib gaasi katlasse, koostootmisseadmetesse ja gaasihoidlasse. 

Koostootmisjaama üksus: 2 üksust võimsustega 75 kW eletrit / 122 kW soojust ja 110 kW 
elektrit / 178 kW soojust. Mootorid on kahe erineva kütuse kasutamiseks, kusjuures nad on 
modifitseeritud standardsest diiselmootorist nii diiselkütuse kui biogaasi põletamiseks. 5 % 
diiselkütust tagab segu süttimise ja biogaas abil tõstetakse mootori võimsus 5% - lt 100% - ni 
nominaalvõimsusest. See tehnoloogia on lihtsam ja odavam võrrelduna spetsiaalsete 
gaasimootoritega.  

Katel: 2 katelt, mõlemad 300 kW, üks on varustatud gaasipõletiga, mis kasutab 
koostootmisjaamast ülejäävat gaasi. Teine katel on varustatud õlipõletiga, et soojendada 
kääritajad protsessi käivitamiseks vajaliku temperatuurini. Teist katelt kasutatakse 
gaasistusprotsessi esmaseks käivitamiseks ja taaskäivitamiseks pärast protsessi peatumist.  

Küttesüsteem: Biogaasi kääritajaid soojendatakse koostootmisjaamast ja kateldest saadava 
sooja veega. Ülejääv soojus läheb farmi hoonete, sh tapamaja, lautade ja 
administratsioonihoone kütteks. Suveperioodil ülejääv soojus juhitakse läbi kalorifeeride 
õhku. 

Hinnanguline biogaasi toodang: 1200 m3 päevas ehk 50 m3 tunnis. 

Elektrienergia toodang: 2400 kWh / päevas 

Soojusenergia toodang: 4200 kWh/päevas (biogaasijaama omatarbeks ca 1700 kWh/päevas) 

Majandusliku tasuvuse hinnang (esitatud jaama planeerimisel ja rahastamise 
taotlemisels): 

Elektri hind farmile, millega farm ostab on 630 EEK / MWh ning vajaminev elektrienergia 
hulk on 3 750 MWh / aastas. Seega kulu farmi tööks vajaliku elektri ostmiseks on:                     
630 * 3 750 = 2 363 000 EEK. 

Soojusenergia hind võiks olla 400 EEK / MWh ja hulk 2 500 MWh, siis selle väärtus oleks 
seega 400 * 2500 = 1 000 000 EEK. 

Hooldustööd koostootmisjaamale aastas: 202 000 EEK. 

Aastane kokkuhoid energiakuludelt: 3 363 000 – 202 000 = 3 161 000 EEK. 

Projekti kogumaksumus on 10 003 000 EEK, millest ehituskulu moodustab 6 669 000 EEK. 

Lihttasuvusaeg: 10 003 000/ 3 161 000 = 3.2 aastat. 

Antud juhul on tegemist näidis biogaasijaamaga, mille planeerimisel ja finantseerimise 
taotlemisel üritati kõigi võtetega tasuvust tõestada ja saavutada võimalikult lühike tasuvusaeg. 
Lihtsustati kõiki süsteeme, kasutati olemasolevaid mahuteid ja gaasimootorite hankimise 
asemel kohandati diiselmootorid. Õnnetuseks lõppes lihtsustatud süsteemi kasutamine 
biogaasijaama põlenguga ja seadme taastamine on problemaatiline. 

Järeldus: Kirjanduses ja reklaamides esitatud lihtsustatud majandusarvutused võivad olla 
eksitavad. Finantstoetuse saamiseks esitatakse sageli allahinnatud kuludega majandusarvutusi, 
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mille põhieesmärgiks on finantstoetuse saamine. Tasuvuse saavutamiseks püütakse teha ka 
lubamatuid lihtsustusi. Tavaliselt tuleb lihtsustatud seadmete või tehnoloogilise skeemi korral 
hiljem seade ümber ehitada, mis oleks juba märgatavalt kallim kui algselt kaasaegse 
tehnoloogilise lahenduse kasutamise.  

5.5.3.3. Vahe talu võimlusi talu loomakasvatuse ja põllumajandusse jäätmete ning 
põllu- ja metsasaaduste energeetiliseks kasutamiseks81 

Vahe talu asub Mooste vallas Savimäe külas ja kujutab endast loomakasvatustalu, kus laudas 
on 70 lüpsilehma ja 60 noorlooma. 

Põllupinda on kokku 120 ha, millest 38 on võetud teistelt rendile. Teravilja (otra) 
kasvatatakse 47 hektaril ja kogutud vili läheb kõik loomasöödaks. Metsa on kahes lahustükil 
kokku 15 ha+25 ha=40 ha. 

Plaanitud on kasvatada kari 100 lüpsilehmani ja noorloomi oleks siis vastavalt 70. 

Viljapõhku kasutatakse loomadele allapanuks ja järgi jääb umbes 100 rulooni aastas (kui ühe 
rulooni kaal on keskmiselt 170 kg, siis jääk 17 tonni ehk 65 – 70 MWh kütuses sisalduvat 
energiat. 

Talule on probleemiks sõnnik, mille tahkeaine sisaldus on hinnanguliselt 30 – 40% (või isegi 
vähem) ja mille ladustamiseks puudub seni kaasaegne hoidla. 

Talu soojustarbijad: 

• Talul on oma viljakuivati. Aastas kuivatatakse keskmiselt 60 t vilja (vilja ostetakse ka 
lisaks hinnaga 1,4 kr/kg), milleks on talu andmetel kulunud 6 – 7 rm küttepuid (1 rm 
küttepuude energiasisaldus ~1,35 MWh ja kuivatiahju kasutegur 0,75, seega 7 rm 
küttepuude põletamisel võiks kasulikult saada 6,6 MWh energiat vilja kuivatamiseks. 
9,1 tonni vilja kuivatamiseks kulutatakse 1 MWh soojust ehk 110 kWh soojust ühe 
tonni vilja kuivatamiseks). Võrdluseks võib öelda, et teistel andmetel kulutatakse ühe 
tonni vilja kuivatamiseks 10 liitrit kütteõli, mis ligikaudu vastab samasugusele 
energiatarbele kui Vahe talus.  

• Hoonete kütteks ja saunale kulub kokku 30 rm küttepuid aastas. 

Talu elektritarbimine 

• Laudas valmistatakse sooja tarbevett kahe elektriboileritega kumbki 100 l, 1,5 kW. 
• Veski – 5,5 kW 
• Kuivati ventilaator 7,5 kW 
• Lüpsiseadmed 4,0 kW 
• Piimajahuti – 2,6 kW 

Talu elektrikilbi peakaitsmed on 25 A, mis jäävad vahel nõrgaks. 

Talu elektritarbimise kohta on kuude kaupa andmed aasta 2005 7 kuu kohta. Puudujäävad 5 
kuud on tähistatud tärniga (*) ja tuletatud olemasolevate andmete alusel. 

• Jaanuar* – 3100 kWh 
• Veebruar* – 2950 kWh 
• Märts* – 2850 kWh 
• Aprill* – 2700 kWh 
• Mai* – 2500 kWh 

                                                 
81 Refereeritud Eesti Maaülikooli doktorandi Taavi Võsa doktoritöö jaoks kogutud materjale. 
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• Juuni - 2100 kWh 
• Juuli – 1750 kWh 
• August – 2100 kWh 
• September – 2350 kWh 
• Oktoober – 2920 kWh 
• November – 2700 kWh 
• Detsember – 3100 kWh 

Kokku aastane elektrikulu: 31 120 kWh e 31,12 MWh. 

Laudale oleks vaja veel tarvis paigaldada ventilatsioonisüsteem koos soojustagastiga, mis 
suurendaks elektritarbimist. 

Täiendavad jäätmeallikad, mida oleks võimalik kasutada biogaasi tootmiseks 

• 5 km kaugusel Rasinal on talu 130 lüpsilehma ja 50 noorloomaga. 
• 12 km kaugusel on Aarniku talu 70 loomaga. 

Võimalused talu energiatarbe rahuldamiseks oma majapidamiseks saadavate ressurssidega 

• Soojustarbe katmine hoonete kütteks ja vilja kuivatamiseks – põhivariant – küttepuud 
oma metsast. 

• Õlgede kasutamine kütteks – kütteks kasutatava põhu kogused on suuremad (100 
rulooni e 60 – 70 MWh), kui hoone kütmiseks ja vilja kuivatamiseks vajatakse. 
Arvatavasti pole spetsiaalse põhukatla kasutamine talus otstarbekas ja põhku võiks 
müüa kütuseks mujale. 

• Sõnnikust biogaasi tootmisel võib ligikaudses arvutuses võtta lüpsilehma aastaseks 
sõnnikutoodanguks 15 t (12 t tahedat + 3 t vedelikku) ja noorveisel 4 t. Kokku teeb 
see 70x15+60x4=1 458 t, ehk ligikaudu 1 500 t. Kui võtta biogaasisaagiseks 250 l/kg 
toorme kohta oleks võimalik sõnnikust toota 1 500 000x0,25=375 000 nm3 põlevat 
gaasi aastas, mille energiasisaldus on ~2,25 GWh, mis elektri ja soojus 
koostootmisseadme paigaldamisel võimaldaks talu energiavajaduse täielikult 
rahuldada.  

Tekkiva kütusejäägi kasutamisega pole probleemi, kuna talul olevad 120 ha üldpinda 
ning ~50 ha aktiivselt haritavat maad on võimelised tekkiva materjali vastu võtma. 
Tõsi, täpsema toitainebilansi jaoks on vaja määrata mullastik ning külvikord. 

5.5.3.4. Näiteid edukatest prügila gaasi ja biogaasi projektidest 

Alates 1994. aastast on Eestis kasutatud kütusena Pääsküla prügilast kogutud biogaasi. 
Aastane toodang on sõltuvalt tarbimisest olnud üle 2 mln m3, millest toodeti seni 12 – 
18 GW·h soojust aastas. 2001. aastal paigaldati koostootmise agregaat (Nel

 = 856 kW ja 
Nth = 1050 kW), mille aastaseks elektri toodanguks kavandati 6 – 7 GW·h. Peale prügila 
nõuetekohast katmist tõuseb eeldatavasti biogaasi produktsioon 5 mln nm3 aastas, mis 
võimaldaks veel teise koostootmisseadme paigaldamist. Pääsküla prügilagaasil töötav üks 
gaasimootor annab aastas 6 – 7 GWh elektrit ja 5 – 6 MWh soojust ning kaks mootorit 
ligikaudu poole rohkem, tekkiv soojus edastatakse kaugkütte tarbijaile. Alates 2004. aasta 
novembrist on töötanud ka teine sama võimas koostootmise agregaat. Lisaks müüakse ASle 
Tallinna Küte väheses koguses biogaasi katlakütuseks. 

Tallinna heitveepuhastuse jaamas toodetakse aastas kuni 2,8 mln m3 biogaasi, mille 
primaarenergia sisaldus on 13,1 GW·h. Kasutatakse mootorikütusena kompressorite 
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käitamiseks ja soojuse tootmiseks. Biogaasi baasil plaanitakse elektrit tootma hakata ka 
ASides Narva Vesi ja Tartu Vesi. 

Pääsküla prügila projektist 
Seadmete võimsus  2 * (836 kWel, 1010 kWsoojus). 
Investeeringu suurus prügilagaasi haardesse – torustikud ja kollektorid 9 mln krooni, 
koostootmisjaamad koos agregaatidega 20 mln krooni. 
Elektri hind, ostukohustuse hinnaga Eesti Energia võrku - 810 kr MWh. 
Gaasi hind müügiks - 150 kr/MWh, kütteväärtusega ligikaudu 5,5 MWh/ 1000 m3. 
Soojuse hind müügiks kaugküttetrassi - kuni 250 kr MWh. 

Kontaktisik Indrek Tiidemann – tel 50 69 766. 

Valjala biogaasi projektist 

Seadmete võimsus  350 kWel, 420 kWsoojus 

Biogaasijaama rajamise kavandamine algas 2004. aastal ja põhiosas valmis see 2005. aasta 
sügiseks. Tehnoloogia ja põhiseadmed osteti Belgia firmalt Group Machiels. Sellest alates 
toimus seadmete ja tehnoloogiliste liinide seadistamine ning ettevõtte käivitamine. Ametlik 
töölelülitamine toimus 10.03.2006. Osade liinide (veepuhastus) järelhäälestus on toimunud 
2006. aasta sügiseni. Biogaasijaama valmimisega lahendati Saare maakonna seafarmides 
tekkiva läga probleem ja loodi keskkonnasõbralik ja kõigile EL nõuetele vastav 
jäätmekäitluse ettevõte. 

Tooraine kogutakse kaheksast farmist üle Saaremaa ja vastavalt projekteeritud võimsusele 
kääritatakse 40 000 tonni sealäga (kuivainega 5 – 8 %). aastas, mida annavad umbes 27 000 
siga. Lisaks kasutatakse Kuressaare Heitveepuhastusjaama jääkmuda – 3 000 tonni aastas 
(võib tulevikus ära jääda, kui selgub, et toob sisse ülearu liiva ja ühendeid, mida ei soovita 
näha põllumajanduses kasutatavas tahkes kääritusjäägis). Vastav aastane biogaasi toodang on 
umbes 2,4 mln m3. 

Soojuse ja elektri koostootmisseade hangiti Saksa firmas MDE. Gaasimootori/generaatori 
elektriline võimsus on 350 kWe ja soojuslik võimsus 420 kWsoojus. Projektikohaselt saaks 
aastas toota umbes 2 200 MWh elektrit ja hinnanguliselt 3 500 MWh soojust, millest vastavalt 
projektile ¾ moodustab omatarve ja ¼ müüakse ASle Eesti Energia. Käikulaskmisest kuni 
2006. aasta oktoobrini on toodetud 400 MWh elektrit ja sellest on müüdud ASle Eesti Energia 
200 MWh (senine omatarbe ja müügi proportsioon ei ole omane hilisemale täisvõimsusel 
töötamise perioodile). 

Soojust kasutatakse samuti omatarbeks (kääritusprotsessi temperatuuri hoidmiseks 
kääritustankis, ~35-37 °C ja kütteks), kuid osa soojust juhitakse soojusvahetite kaudu ka 
ümbritsevasse õhku (~30%), mida oleks tulevikus võimalik kasutada kas kütteks või 
tehnoloogiliseks otstarbeks. Tänasel päeval soojuse kulu veel ei mõõdeta. 

Kääritusjäägina tekib peale tsentrifuugimist ja osa vee eraldamist tahke jääk, mis sobib 
väetusainena komposti lisandiks või laotamiseks otse põldudele. Seda on seni kogutud ca 
3 500 m3. Tulevikus kavatsetakse tahket kääritusjääki hakata turustama kaubandusvõrgus. 
Tsentrifuugimisel tekkiv vedel fraktsioon veetakse põldudele väetusainena. 

Projekti kogu maksumus oli ~60 mln krooni, millest seadmed 50 mln ja tsiviilehituslik osa 
10 mln krooni. 12% seadmete maksumusest saadi ELst toetusena Life programmi kaudu, 
umbes 75% moodustas pangalaen. Ülejäänud olid ettevõtte omavahendid ja struktuurifondide 
toetus. Kogu jaama seadmete maksumusest (50 mln krooni) moodustas veepuhastuse osa ja 
biogaasi tootmise ning soojuse ja elektri koostootmise osa kumbki 50%. Umbes 10 mln 
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krooni maksnud tsiviilehituslikust maksumusest (tehase tootmishoone, juurdepääsuteed ja 
platsid, mahutid jne) ca 30% saadi toetust EAS ja KIK vahenditest. 

35 mln krooni võiks olla sellise tehase orienteeruv maksumus ilma veepuhastuse osata. 
Veepuhastuse vajalikkus on küsitav, kuna sellisele veele (joogivee kvaliteediga vesi) puudub 
turg ja ilma puhastamata tsentrifuugitud vee väetisesisaldus on sobiv otse põldude kastmiseks, 
kuna 1 m3 puhastamata vett sisaldab ainuüksi 50 krooni eest lämmastikku. Väga kasulik 
väetisena vahekorras 60 m3 ühele hektarile üle 2 nädala kogu vegetatsiooniperioodi jooksul. 
(prof. Kuldkepp, EMÜ). Ilmselt määrab sellise väetisevee kasutuse ära põldude lähedus ja 
transpordi hind. 

Elektri hind - 810 kr MWh, toodetud elektrist kasutab biogaasi tehas ise ära 50%, ilma 
veepuhastusosata hinnanguliselt 30 – 40%. Mulda tekib 22% läga kogusest, mulla hind – 
5 300 kr 25 tonni (väga “rammus” muld, tuleb “lahjendada” enne kasutamist). Mulla jaoks 
turg kohapeal puudub. 

Peale elektri müügi saadakse väikest tulu ka CO2 kvoodi müügist vastavalt lepingule 
NEFCOga. 

Kontaktisik Peep Kruuser – tel 52 01 388. 

Tallinna Reoveepuhastuse Jaama projektist 

TRJs toodetakse heitveemuda kääritamisel saadava biogaasi abil suruõhku heitvee aeraatorite 
käivitamiseks, heitvee segamiseks, sooja vee valmistamiseks ja hoonete kütmiseks. 
Gaasimootori külge ühendatud kompressor pumpab õhu 6 meetri sügavusele heitvee mahutite 
põhja paigaldatud avadega membraanidesse. Vabanev õhk aereerib ja segab heitvett. Lisaks 
kasutatakse biogaasi sooja vee tootmiseks, et setet üles soojendada vajaliku käärimisprotsessi 
temperatuurini (+37 °C), et seal tekiks käärimisprotsess. 

Gaasikatlas põletatud gaasist saadakse soojus reoveepuhastusjaama hoonete kütteks. 

Biogaasi kasutatakse lisaks metaantankis massi segamiseks, et gaasi eraldumise protsess oleks 
täielikum ja et vältida hapniku sattumist protsessi. Kui biogaasi tekib rohkem, kui 
eelnimetaud protsessides vajalik, siis ülejääk põletatakse jääkgaasi põletis, sest metaan on 
ohtlik kasvuhoonegaas. Paigaldatud on soojusvaheti gaasimootorile lahkuvate heitgaaside 
jahutamiseks ja sealne soojus kasutatakse samuti metaanitanki protsessi soojusega 
varustamiseks. 

Gaasimootor ehitatud korrosiooniaktiivsele gaasile, mootori võimsus 647 kW, kompressori 
võimsus 20 000 m3 õhku tunnis. 

Metaani sisaldus tekkivas gaasis 65% lähedal, aastane metaani valmistamiseks minev sette 
kogus 310 000 m3, saadav biogaasi kogus 2,02 mln m3. Investeeringu suurus selgub peale 
seadmetele pakkumiste küsimist, senised seadmed aastast 1993. 

Kontaktisik Ain Ratassepp – tel 6 262 448. 

5.5.3.5. Anaeroobse käitlemise eelised ja puudused 

Eelised: 

� Peaaegu 100% toitainete tagasisaamine orgaanilisest ainest ( lämmastik, kaalium, 
fosfor), juhul kui lagundatud materjal küntakse sisse kohe pärast põllule laotamist. 
Tekib hügieeniline väetis, samas ei ole riski taime- ja loomahaiguste levitamiseks. 
Pärast lagundamist on lämmastik taimedele kättesaadavam. 
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� Lõhnade vähenemine võrreldes, sellega, kui laotatakse põldudele lagundamata 
materjali. 

� CO2 neutraalne energia produktsioon elektri ja sooja kujul. Tekib aseaine 
kompostväetistele. 

� Lihtsad tehnoloogiad biogaasist elektri saamisel võrrelduna tahkete kütustega. 

Puudused: 

� Vajalik on jäätmete sorteerimine tekkekohas 

� Kiudained tuleb täiendavalt komposteerida kui lagujääki kavatsetakse kasutada 
aianduses või põllumajanduses 

� Tuleb luua turg väetistele  

5.6. Tahked biokütused 

5.6.1. Põhu kasutamine kütusena 

Tahketest biokütustest antud teema juures tutvustame esmalt senini vähest kasutust leidnud 
tehnoloogiaid ja biomassi liike energiaks muundamisel ja kasutamisel Põlva maakonnas. 

Siinkohal ei käsitleta puitkütuseid, mille põletusseadmeid vaadeldi eespool ja mis on leidnud 
kindla koha küttemajanduses ning keskendume teravilja kasvatusest tekkiva põhu energiaks 
muundamise uurimisele. 

5.6.1.1. Põlvamaa ressurss põhu põletamistehnoloogiate rakendamisel 

2004. aasta seisuga on Põlvamaa põllukultuuride kasvupind 30 869 hektarit, millest tera- ja 
kaunvilja kasvatati 17 508 hektaril. Antud kasvupinnalt saadud tera- ja kaunvilja kogus oli 
40 774 tonni. (Põlvamaa 1998 – 2005). Ühel hektaril tera- ja kaunvilja kasvatamisel tekib 
keskmiselt 1,4 tonni põhku, seega võiks 2004. aasta seisuga Põlvamaal aastas kokku korjata 
24 511 tonni põhku. Teades, et 14% niiskusesisalduse juures on põhu kütteväärtus 4,14 MWh 
tonni põhu kohta, saame, et Põlvamaal aastas tekkiva põhu primaarenergiasisaldus on 
101,5 GWh. Kuna osa tekkivast põhust läheb loomadele allapanuks, osa koguseid on liiga 
väikesed, et neid oleks majanduslikult tasuv katlamajja vedada, saame, et reaalselt 
katlamajades kasutatav kogus oleks 20 – 30% kogu tekkiva põhu hulgast ehk siis energiana 
20,3 – 30,5 GWh/a. 

5.6.1.2. Kasutatavad tehnoloogiad põhu põletamiseks 

Peamine erinevus põhu põletamistehnoloogiates on viis mismoodi kütus sisestatakse 
süsteemi, ning mis kujul toimub põletamine, seetõttu võime süsteemid jagada kolmeks 
põhigrupiks: 
1) Kütus transporditakse katlamajja põhupallidena või põhupakkidena ja põletatakse katlas 

ilma palle ja pakke purustamata, etteande süsteem toimib lindina, kuid pallid või pakid on 
sinna eelnevalt vaja asetada. 

2)  Kütus transporditakse katlamajja põhupallidena või põhupakkidena, seejärel nad läbivad 
purusti ning etteandesüsteem viib katlasse purustatud põhukõrsi. 

3) Põhk purustatakse kokkukorjamisel ja samal viisil transporditakse katlamajja, kus kütus 
antakse ette selleks spetsiaalselt ehitatud punkrist. Võimalik on ka valmistada 
põhupelleteid ja –brikette, kuid nende hind ületab praeguses majanduse olukorras soojuse 
tootjaile ja tarbijaile talutavaid piire. 
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5.6.1.3. Põhupõletamise katlamaja investeeringu maht 

Arvutuslik näide 3 MW katlamaja projekteerimiseks. Kasutatud on 2 MW põhukatelt 
baaskoormuse ja 1 MW õlikatelt tippkoormuse katmiseks. Katlamaja toodab 93% soojusest 
põhuga ja 7% kütteõliga. Soojuse aastane toodang 11 200 MWh. Eeldusel, et katlamaja 
asukoht saab olema mõne olemasoleva kuid renoveerimist vajava katlamaja asemel ei 
planeerita kulutusi jaotusvõrgule ega ka tarbijatorustikele. Katlamaja maksumuseks kujuneks 
umbes 10,9 MEEK. Arvestades trassikadusid ja tarbimisse mitte minevat soojuse hulka 
saame, et 9 000 MWh soojust läheb müügiks. Teades, et Põlvamaal oleks seda võimalik 
realiseerida praegu kehtivate hindade juures 550 kr/MWh, saame aastaseks tuluks 4 950 000 
krooni. Aastas on kütusena vaja 2 872 tonni põhku (1 tonni ostuhind võiks olla 300 – 600 
krooni) ja 87 tonni õli (kasutada võiks põlevkiviõli, mille hind oleks umbes 4100 krooni 
tonn). Seega kuluks aastas õli ostuks 356 700 krooni ja põhu ostuks 861 000 krooni kuni 
1 722 000 krooni, edasistes arvutustes kasutatakse keskmist hinda 1 291 500 krooni. Lisaks 
kulub aastas jaama ja kaugküttevõrgu hoolduseks 320 000 krooni ning administratsiooni 
kuluks 525 000 krooni. Seega oleks aastane puhastulu 2 456 800 krooni ja lihttasuvusaeg 4,4 
aastat. 

Arvestades, et sellise projekti elluviimiseks on suure tõenäosusega võimalik saada toetusi, siis 
muutub ka tasuvusaeg lühemaks.  

Projekti realiseerimisel tuleks kindlasti täiendavalt kokku leppida ostetava põhu maksimaalse 
niiskuse osas. Üldreeglina peab kütuse nõutava kvaliteedi saavutamiseks hoidlasse 
paigaldatava põhupalli niiskus olema alla 25%, mida vihmasel koristusperioodil pole 
võimalik tagada. Hoidlas tuleks sel juhul põhk kuivatada, näiteks külma õhu puhumisega. 
Kuna kuivatamist võimaldavaid põhuhoidlaid üldiselt ei kasutata, võib kütuse niiskuse 
ülempiiri kehtestamisel põhu ostuhind tõusta. Teiseks alternatiiviks on katlamaja juurde 
vastava hoidla rajamine, mis suurendaks investeeringute mahtu.  

5.6.2. Teravilja kütusena kasutamise kogemustest 

Eestis teadaolevalt teravilja põletamist katsetatud ei ole, kuid võimalik on toetuda Soome 
kogemustele82. Seadmetena saab kasutada stokerpõletiga katlaid ja pelletikatlaid, mis kõik 
töötasid komplektis nn tahkekütusepõletiga ja pelletite sööteseadmega (vt Joonis 5.13). 
Mingeid pelletite põletusseadmete ümberehitusi enne katsetusi teraviljaga ei tehtud. Enamike 
katsete korral põletati kaera ja siinkohal ongi refereeritud just kaera põletamise tulemusi. 
Võrdluseks põletati samades seadmetes ka pelleteid. 

 

                                                 
82 Uurimused on tehtud PrizzTech Oy poolt järgmiste firmade kaasabil BioFire Oy, Thermia Oy ja Aimo Korteen 
Oy. Uurimistulemused on publitseeritud 2005. aastal Työtehoseura poolt väljaandes Energia ja ymparistö. 
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Joonis 5.13. Erinevad põletusseadmed laboratooriumis katsetamisel 

 

Põletatava kaera niiskus oli 11% ja energiasisaldus 4,35 kWh/kg ja pelletite niiskus 6% ja 
energiasisaldus 4,9 kW/kg. Mahukaalud olid mõlemal kütusel praktiliselt samad ja mõlemat 
kütust edastati sama sööteseadmega. Kui kiirestipöörleva söötekruvi korral pelletid osaliselt 
purunesid ja tekitasid tolmu, siis kaera korral kütuse peenenemist ei esinenud. 
Kiirestipöörleva kruvisöötja korral olid söötja tootlikkused praktiliselt ühesugused. Samas 
aeglaselt pöörleva kruvisöötja kasutamisel jäi kaera söötmisel kruvi tootlikkus poole 
väiksemaks kui pelletite söötmisel. Kuna kaera kloorisisaldus on umbes kuus korda kõrgem 
kui pelletitel, tekib kaera põletamisel mürgiseid gaase ja esineb korrosioonikahjustusi (vt 
Joonis 5.14). 

Teiseks probleemiks kaera põletamisel on põletuspea ja põlemiskambri ummistumine tuhaga 
(vt Joonis 5.15). Ummistamise põhjuseks on tuh madal sulamistemperatuur ja sellest tingitud 
pehmenemine ja kleepuvaks muutumine (vt Tabel 5.5). 

 

Joonis 5.14. Terasest suitsukanali 
korrosioonikahjustused mõne-
päevase kaera põletamise järel 

 

 

Joonis 5.15. Tuha kogunemine koldesse ja 
põletuspeasse teravilja 
põletamisel 

 

Kaera ja pelletite põletamisel kujuneb 15 – 20 tunniste katsete juures kasutegur mõlema 
kütuse korral praktiliselt samaks (vt Joonis 5.16). Pidevaks häireteta tööks peetakse vajalikuks 
tuha automaatse kruvitransportööri kasutamist. Lisaks tuleb katla konvektiivseid küttepindu 
aeg ajalt puhastada. 
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Joonis 5.16. Kasuteguri sõltuvus katla võimsusest kaera ja puupelletite põletuskatsetes 
võrdlus  

5.7. Tehnoloogilisi lahendusi jäätmete põletamiseks 

5.7.1. Tehnilised nõuded jäätmepõletustehasele 

Eestis reguleerib jäätmete põletamist keskkonnaministri  4. juuni 2004. a. määrus nr 66 
“Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” (RTL, 
21.06.2004, 83, 1316). Määruse nõuded kehtivad nii suurtele kui ka väikestele 
põletustehastele. Ainusaks erandiks, kus määruse nõudeid ei rakendata, on katsetehas, milles 
töödeldakse alla 50 t jäätmeid aastas. Keskkonnaohutuse tagamiseks tuleb 
jäätmepõletusseadmed varustada hulga mõõteriistade ja automaatseadmetega, mis koormab 
suhteliselt rohkem väikeste jäätmepõletustehaste investeeringuid. 

Jäätmepõletusmääruse nõudeid ei kohaldata taoliste jäätmeliikide põletamisel, mis ei kujuta 
endast lisaohtu keskkonnale. Konkreetselt, määrust ei kohaldata tehastele, mis töötlevad 
ainult järgmisi jäätmeliike: 

• põllumajanduse ja metsanduse taimseid jäätmeid; 

• toiduainetetööstuse taimseid jäätmeid, juhul kui töötlemisel tekkiv soojus kasutatakse 
ära; 

• tselluloosi tootmise ja tselluloosist paberi tootmise kiulisi taimseid jäätmeid, juhul kui 
need põletatakse nende tekkekohas ja tekkiv soojus kasutatakse ära; 

• puidujäätmeid, kui nad ei sisalda ohtlikke aineid. 

Käesolevas töös ei käsitleta ohtlike ja vedelate jäätmete põletamisega seonduvat, vaid 
piirdutakse tavajäätmetega. 

Tavajäätmete põletustehas peab vastama kindlatele tehnilisele tingimustele, milledest 
konkreetsemalt allpool.  
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Tehases tuleb saavutada jäätmete selline põlemistase, et põlemisel tekkinud räbu ja koldetuha 
orgaanilise süsiniku üldsisaldus (TOC) on alla 3% või nende kuumuskadu on alla 5% aine 
kuivmassist. 

Jäätmete põlemisest tekkiva gaasi temperatuur peab pärast viimast põlemisõhu sisestamist 
tõusma vähemalt 850oC-ni ja olema selle temperatuuri juures vähemalt 2 sekundit. 

Tehase iga jäätmepõletusseade peab olema varustatud vähemalt ühe abipõletiga, mis peab 
igas olukorras tagama põlemisgaaside nõutava temperatuuri. Vajaduse tekkimisel peab 
abipõleti sisse lülituma automaatselt. Abipõletit tuleb kasutada jäätmepõletusseadme 
käivitamisel ja seiskamisel. Abipõletit tuleb toita kütusega, mis ei põhjusta suuremat heidet 
kui see, mis tekib gaasiõli, vedeldatud gaasi või maagaasi põletamisel. 

Tehasel peab olema automaatsüsteem, mis välistab jäätmete etteandmise põletamiseks, kui ei 
suudeta tagada eelpoolmainitud 850oC temperatuuri või kui nõutavad mõõtmised osutavad, et 
mõnda heite piirväärtust on ületatud puhastusseadmete häire või rikke tõttu. 

Tehas peab vältima sellise heite õhku pääsemise, mis põhjustaks märkimisväärset õhusaastet 
maapinna lähedal. Heite õhku päästmine peab toimuma piisavalt kõrge korstna kaudu. 
Jäätmepõletusmäärus võimaldab ka väikest erandit jäätmete põletamistingimuste 
kohandamisel, kui on tegemist “puhaste” jäätmetega. Nimelt, eelpool mainitud temperatuurist 
(850oC) ja viibeajast (2s) erinevaid väärtusi võib lubada loaga, kui põletatakse ühte liiki 
jäätmeid ja kui käitaja tõendab, et jäätmete põletamise keskkonnamõju võrreldes eelnimetatud 
temperatuuri ja viibeaja juures põletamisega ei suurene. 

Kindel nõue on, et jäätmete põletamisel tekkiv soojus tuleb võimalikult suures ulatuses ära 
kasutada, olgugi et jäätmete põletamise peamiseks eesmärgiks on nendest vabanemine. 
Jäätmete põletamisel saadud soojust saab kasutada esmajoones kütteks ja elektri tootmiseks. 

Jäätmepõletustehase poolt väljutatavates gaasides saasteainete sisaldus ei tohi ületada 
jäätmepõletusmäärusega kehtestatud piirväärtusi. See on võimalik ainult suitsugaaside 
puhastusseadmete olemasolul. Suitsugaaside puhasuseadmetes kasutatakse tavaliselt ka vett. 
Suitsugaaside puhastamisel tekkiva heitvee juhtimist suublasse tuleb nii palju kui võimalik 
piirata, kusjuures heitvee reostuskomponentide sisaldus ei tohi ületada 
jäätmepõletusmäärusega kehtestatud saasteainete piirväärtusi. Saasteainete sisalduse 
piirväärtuste saavutamiseks ei tohi reovett lahjendada. 

Jäätmepõletustehase juurde kuuluvad jäätmete hoiukohad ei tohi olla keskkonna 
saasteallikateks. Tehas peab olema varustatud sademevee ja leketest ning tulekustutusest 
tekkinud vee piisavalt suure kogumismahutiga. 

Tehase käitamisel tekib paratamatult ka jäätmeid, mida nimetatakse jääkideks, et eristada neid 
esialgsetest jäätmetest. Jääkide kogust ja ohtlikkust tuleb vähendada nii palju kui võimalik. 
Võimaluse korral tuleb võtta jäägid ringlusse. Jäätmete põletamisel jääkideks on koldetuhk, 
räbu, lendtuhk, suitsugaaside töötlemise kuiv saadus, reovee töötlemise sete, kasutatud 
aktiivsüsi jmt. 

Olulise osa jäätmepõletustehase keskkonnale ohutu töö tagamisel on tehase varustatusel 
ajakohaste kvaliteetsete mõõteriistadega ja mõõtmisnõuetest kinnipidamisel. Käitajal tuleb 
tagada põletusseadmete mõõteriistadega varustatus ja nende pidev korrasolek. Käitajal tuleb 
kasutada mõõtemeetodeid, mis võimaldavad jälgida põletamise parameetreid, tingimusi ja 
ainete massisisaldusi suitsugaasides ning reovees. 

Välisõhku väljutatavates suitsugaasides määratakse pidevalt saasteainete, nagu 
lämmastikoksiidide, süsinikoksiidi, summaarsete tahkete osakeste, TOC-i, vesinikkloriidi, 
vesinikfluoriidi, vääveldioksiidi, sisaldust. Pidevalt määratakse suitsugaaside temperatuuri 
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põlemiskambris, väljuvate suitsugaaside hapnikusisaldust, rõhku ja temperatuuri. Vähemalt 
kaks korda aastas tuleb määrata raskemetallide, dioksiinide ja furaanide sisaldust väljuvates 
suitsugaasides. Heitvee väljutamiskohas tuleb teha pidevalt pH, temperatuuri ja vooluhulga 
mõõtmisi, heljuvaine sisalduse määramist vooluhulgaga proportsionaalses keskmistatud 
proovis kord ööpäevas, Hg, Cd, Tl, As,Pb, Cr, Cu, Ni ja Zn sisalduse määramist ööpäevase 
vooluhulgaga proportsionaalses keskmistatud proovis vähemalt kord kuus ning dioksiinide ja 
furaanide sisalduse mõõtmist vähemalt kord kuue kuu jooksul. Mõõtmiste täpsem läbiviimine 
on sätestatud jäätmepõletusmääruses 

5.7.2. Jäätmepõletusseadmed 

Kaasaegne jäätmepõletusseade toodab energiat (soojust ja elektrit) kõrge kasuteguriga 
garanteerides heitgaaside ning lendtuha efektiivse puhastuse tagades jäätmete mahu olulise 
vähenemise muutes ta inertseks tuhaks minimaalse keskkonnareostusega. 

Jäätmepõletusseadmeid võib üldiselt liigitada:  

• seadme võimsuse,  

• põletatavate jäätmete liigi, (töötlemata jäätmed, jäätmekütus) 

• põletusseadme tüüpide järgi. 

Nn. mass jäätmepõletusel kasutatakse erinevat tüüpi restkoldeid kus koksi põlemine toimub 
restil, lendosade põlemine - koldemahus. Sekundaar- ja primaarõhu õigete vahekordade 
hoidmine tagab restile jääva koksi kui ka lendosade täieliku põlemise ja inertse tuha kogumise 
tuhapunkrisse. Tüüpilisemate seadmete tootlikkused jäävad piiridesse 10 – 50 tonni jäätmeid 
tunnis. 

Kasutatakse ka spetsiaalselt konstrueeritud pöörahjusid või pöördahjusid tsemendi klinkri 
põletamiseks, erinevaid kaheastmelisi põletusseadmeid aga ka seadmeid vedelate ja gaasiliste 
jäätmete põletamiseks. 

Kamberkolletest on jäätmekütuste põletamisel kasutusel ka keeriskolded. 

Jäätmekütuse põletusseadmetena leiavad kasutamist ka keemiatööstuses ja energeetikas laialt 
levinud keevkihtseadmed. 

5.7.2.1. Jäätmete ettevalmistusest põletamiseks 

Lähtudes põlevate jäätmete eelnevast ettevalmistusest; sorteerimise astmest ja eelnevast 
töötlusest võib jäätmetest kui kütusest rääkida kahest aspektist lähtuvalt:  

• jäätmeid põletatakse tema algsel töötlemata, sorteerimata kujul, 

• jäätmeid põletatakse jäätmekütusena (RDF); sorteeritud (sorteerimistehases, 
põletusseadme läheduses laoplatsil), eelnevalt töödeldud (kuivatud, kokku pressitud 
ehk briketeeritud, purustatud, jahvatatud, jne) 

Esimest neist tuntakse kirjanduses masspõletuse all, sest sellisel juhul suunatakse kogu 
jäätmete massi algsel, töötlemata kujul põletusseadme koldesse. Ainul väga suured 
mittepõlevad komponendid nagu majapidamisest kõrvaldatud tarbetud seadmed ja mahukad 
esemed eraldatakse enne põletusseadmesse jõudmist. Jäätmekogumis autod tühjendavad oma 
koormad otse katlamaja territooriumil olevasse süvapunkrisse (jäätmehoidlasse). Haaratsiga 
varustatud sildkraana abil viiakse jäätmed mehhaanilise kütteseadme laadimispunkrisse. 
Hüdraulilised söötjad suunavad põletatavad jäätmed mehhaanilisele varbrestile. Põlevained 
põlevad lõplikult ära, tuhk langeb tuhapunkrisse kus ta läheb ümbertöötlemisele või 
lõpphoiustamisele (matmisele). 
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Joonis 5.17. Masspõletus meetodi skeem 

 

Teine põletusmeetod kasutab eelnevalt töödeldud jäätmeid ehk nn jäätmekütust (refuse-
derived fuel, RDF). Jäätmed sorteeritakse, eraldatakse müümiskõlblikud, kasutuskõlblikud 
materjalid, eraldatud jäätmekütust töödeldakse vastavalt vajadusele (kuivatatakse, pressitakse, 
purustatakse, jahvatatakse). Selliselt saadud jäätmekütus suunatakse kütuse etteandesüsteemi 
ja sealt erinevate söötjate kaudu koldesse kett-või liikuvale kaldrestile, pöördahju, keevkihti 
jne. Restkolletes põletatakse jäätmekütus osaliselt restil, lendosised kolde ruumis. Hästi 
peenestatud jäätmekütust saab põletada ka suurtes energeetilistes kateldes segus tahkete 
energeetiliste kütustega eeskätt keevkihis. 
 

 

Joonis 5.18. Jäätmekütuse (RDF) põletamise skeem 
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5.7.3. Jäätmete põletamine 

Tahkete jäätmete mahu ja ka massi efektiivseks vähendamise meetodiks on kindlasti nende 
põletamine. Kaasaegsed jäätmepõletusseadmed on selleks otstarbeks spetsiaalselt 
projekteeritud, varustatud koldetuha ning lendtuha käitlemise ja suitsugaaside 
puhastusseadmetega. Põlemisel eralduvat soojust kasutatakse nii kaugküttes aga ka elektri 
tootmisel. 

Tüüpiline põletusprotsess koosneb järgmistest etappidest: 

• Jäätmete hoidmine ja ettevalmistamine põlemisseadme koldesse sisestamiseks, 

• Põletamine koldes, mille tulemuseks kuumad gaasid, lend- ja koldetuhk aga ka 
sadestised küttepindadel 

• Soojusülekanne katlas, mille tulemusena suitsugaaside temperatuur langeb ja 
lõpptulemusena toodetakse auru või kuuma vett. 

• Kahjulike heitmete eraldamine suitsugaasidest ehk nn suitsugaaside puhastus 

• Kolde- ja lendtuha käitlemine 

• Puhastatud heitgaaside suunamine ning hajutamine atmosfääri suitsuimeja ja korstna 
abil. 

Puistes jäätmete maht võib põletamisel väheneda kuni 90%. Järelejääv osa on üldjuhul inertne 
tuhk, mis sisaldab mittepõlevaid komponente, klaasi, metalli jne. Suitsugaasid sisaldavad 
peale gaasiliste komponentide ka tahkeid osakesi ehk lendtuhka. Lendtuha ja kahjulike 
gaasiliste komponentide keskkonda sattumise vältimiseks suitsugaasid puhastatakse. 
Suitsugaaside puhastusseadmed koosnevad tsüklonist, multitsüklonist skraberist, kottfiltrist 
või elektrifiltrist. Tuhk ladestatakse tavaliselt prügilasse. Kui tuhk ei sisalda toksilisi aineid, 
võib teda kasutada täitematerjalina teedeehituses või muul taolisel ehitusel.  

Väävli, lämmastiku ja klooriühendite eraldamine suitsugaasidest toimub vastavates 
puhastusseadmetes. Väävlipüüde seadmetes puhul kasutatakse nii märg kui ka kuivpuhastust. 

5.7.3.1. Kihis põletamine 

Kihis põletustehnoloogia on laialdaselt levinud tahkete olmejäätmete põletamisel kogu 
maailmas. Selliste seadmete projekteerimisel ja kasutamisel on oluline teada selliseid 
jäätmekütuse olulisi näitajaid nagu niiskus, tuhasus ja lendosade sisaldus aga ka 
elementaarkoostist mis võimaldab hinnata seda kuidas jäätmeid põletada ning millised on 
gaasilised heitmed. 

Niiskuse sisaldus raskendab oluliselt jäätmekütuse süttimist ning vähendab oluliselt 
jäätmekütuse kütteväärtust. Lendosad sisaldavad selliseid gaasilisi komponente nagu vesinik, 
süsinikmonooksiid, metaan, etaan ja teisi süsivesinikke. Lendosade sisaldus on oluline 
jäätmekütuse süttimise ja põlemise seisukohast. Tuhasus vähendab jäätmekütuse kütteväärtust 
ja esitab lisatingimusi tuhaärastussüsteemi võimsusele. Jäätmekütuse tuhk on heterogeenne ja 
sisaldab ka mittepõlevaid materjale nagu klaas, metall jmt. 

Kaasaaegse jäätmepõletus põhielementideks on: 

• jäätmete ladustamine 

• jäätmete ettevalmistus süsteem 

• jäätmete etteande süsteem  

• kolderest 

• kolle 

• primaar- ja sekundaarõhu traktid 
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• soojusvahetuspinnad 

• lendtuha püüdurid 

• heitgaaside puhastus 

• tuhaärastus süsteem 

 

Joonis 5.19. Restpõletus seade (ka 
masspõletamisel kasutatav) 

 

 
 

 

 

Joonis 5.20. Kolmanda põlvkonna jäätmekütuse 
põletamise katelseade kettrest koldega 
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Joonis 5.21 Pöörlev põletusseade jäätmekütuse põletamiseks 

5.7.3.2. Keevkiht põletus 

Tõuke keevkiht tehnoloogia rakendamiseks jäätmepõletuse andsid mitmed olulised tegurid, 
ilmnes, et keevkihis saab edukalt põletada suures valikus erinevaid jäätmeid, sealhulgas ka nii 
tahkeid  olmejäätmeid kui ka tööstusjäätmeid, madalad kolde temperatuurid ja absorbendi 
lisamise võimalus koldeprotsessis võimaldab oluliselt vähendada kahjulikke heitmeid. 
Keevkiht seadme oluliseks elemendiks on rest, mille kaudu antakse keevkihi tekitamiseks ja 
kütuse põletamiseks õhku. 

Resti konstruktsioon erineb tavalisest kolderestist nii konstruktsioonilt kui ka tunduvalt 
väiksema vaba ristlõike poolest. Keevkihtrest moodustab seda läbivale õhule eeltakistuse, mis 
on vajalik õhu ühtlaseks jagunemiseks kogurestipinna ulatuses. Keevkihis põletamiseks 
ettevalmistatud kütus sisaldab osakesi läbimõõduga kuni 10 mm. Enamiku kütuste 
põletamiseks on vaja kandvat kihti, milleks lisatakse koldesse peeneteralist inertset materjali, 
mis keeb koos kütuseosakestega. Mullilise ehk klassikalise keevkihi puhul peenemad ja 
kergemad osakesed kanduvad kihist välja ja võivad kolderuumist lahkuda lõpuni põlemata. 

Olukord on parem kui kandva kihi (liiva) erikaal on suurem kütuse erikaalust. Sel juhul on 
piisav kui keeb kandevkiht ja suuremad kütuseosakesed põlevad kandvakihi pinnal. 

5.7.3.3. Tsirkuleeriv keevkiht 

Tsirkuleeriva keevkihi puhul on rest läbiva õhu kiirus kaks ja enam korda suurem kui 
mullilise keevkihi puhul. Vajalik resti pind aga sama arv kordi väiksem. Tsirkuleeriva 
keevkihi puhul on gaaside kiirus kihis ja kolde ristlõikes enamiku kütuseosakest puhul suurem 
kui teine kriitiline kiirus, osakesed kanduvad kihist välja ja täidavad kogu kolde mahu. Neile 
lisanduvad ka tuha ja koksi osakesed mis uuesti koldesse satuvad. Tsirkuleeriva keevkihi 
puhul kasutatakse paremini ära kogu kolde mahtu kütuse osakeste põletamiseks ja väävli-
ühendite sidumiseks kütusele lisatud või kütuses leiduvate karbonaatsete ühenditega.  

Tsirkuleeriva keevkihi puuduseks loetakse tuhaosakeste ülemäärast peenenemist, mis 
suurendab elektri või kottfiltrite koormust lendtuha püüdmisel. 

 
 

Joonis 5.22. Mulliline 
keevkihtseade 

 

 

Joonis 5.23. Tsirkuleeriva keevkihiga katelseade 
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5.8. Vedelad biokütused 

5.8.1. Sissejuhatus 

Vedelad biokütused on suurt huvi pälvinud viimasel ajal seoses fossiilsete kütuste hindade 
pideva tõusuga ja suure aktsiisikoormusega neile kütustele, mainimata ei saa ka jätta järjest 
suuremat teadlikkust keskkonna saastamise osas. Võttes aluseks Põlva maakonna jätan 
arvestamata võimaluse toota kohalikul tasandil biodiislit, kuna kõik Põlvamaal kasvatatav 
raps müüakse maakonnast välja ja teise argumendina ei oleks isegi juhul kui tooraine jääks 
kasutada Põlvamaale mõtet biodiisli tootmise tehast ehitada kuna tootmine on majanduslikult 
tasuv vaid väga suurte tootmismahtude juures. Välistaksin ka sünteetiliste kütuste nagu 
Fischer-Tropsch diisli kuna antud kütuse tootmine tänu keerukale tehnoloogiale ei ole 
maailmas veel erilist kasutamist leidnud, pole mõtet ka uurida selle kasutamise tehnoloogilisi 
ja ressursilisi aluseid Põlva maakonnas.  

Kuid maakonna siseselt on potentsiaalne tegeleda metanooli ja etanooli tootmisega.  

5.8.2. Vedelate biokütuste tootmiseks vajamineva toorme ressurss Põlva 
maakonnas 

Lihtsaim viis saada biomassist etanooli on kasutada suhkruid sisaldavaid taimi nagu 
suhkruroog ja suhkrupeet, kuid sellise materjali kasutamine etanooli tootmiseks on 
majanduslikult ebaotstarbekas algmaterjali kõrge hinna tõttu ja seega me ei hakka vaatlema 
nende kasvatamise võimalus Põlva maakonnas. Peale selle Põlvamaal neid taimi ei kasvatata. 
Seega jääb üle bioetanooli tootmine kas tärklist sisaldavatest materjalidest nagu kartulid ja 
teravili või lignotselluloossetest materjalidest, mis on oma algmaterjali hinnapoolest ilmselt 
kõige suuremat huvi pälvimas. Lignotselluloossete materjalide  hulka saame lugeda kõiki 
puitmaterjale, rohtseid taimi ja isegi selliseid olmejäätmeid nagu vanapaber. Kui võtta 
arvesse, et Põlvamaal kasvatatakse aastas 40 744 tonni tera- ja kaunvilja (Põlvamaa 1998 –
 2005), saaks toota 12 101 tonni etanooli. Puidujäätmete, põhu ja muude taimsete jääkide 
ressurss on suurel määral kasutamata. Näiteks Põlvamaal tekkivast 24 511 tonnist põhust 
(Põlvamaa 1998 – 2005) oleks võimalik valmistada 10 441 tonni etanooli ehk 13,1 miljonit 
liitrit bioetanooli aastas. 

Tabel 5.14. Erinevate põllumajandus ja metsasaaduste etanoolitootlus 

Tooraine Teoreetiline tootlus liitrit / kuivaine 
tonni kohta  

Maisiterad 471 

Segapaber 440 

Nisuterad 436 

Maisikõrred 428 

Nisu kõrred 424 

Suhkruroo tolm 422 

Lehtpuu saepuru 382 

Metsa jäägid 309 

Puuvilla puhastusjääk 215 

Allikas: www.defra.gov.uk ; www.eere.energy.gov 
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5.8.3. Bioetanool ja selle kasutamine mootorikütusena 

Tavasõidukid on võimelised sõitma segul mis sisaldab kuni 10% bioetanooli kütuses. Euroopa 
Liidus on Euroopa Nõukogu Direktiivi kohaselt sätestatud 5% etanooli sisalduse piir kütuses. 
Järjest enam hakkavad levima nn. painduva kütusega autod, kus saab lihtsalt ümber lülitada 
autot vastavalt sellele, kas tangitakse bensiini või kütust nagu näiteks E85, mis on levinuim ja 
mis sisaldab 85% etanooli ja 15% bensiini.  

Tabel 5.15. Etanooli karakteristikud 

Keemiline tähis C2H5-OH 

Tsetaanarv 11 

Oktaanarv 92 

Tihedus 0,8 kg/l 

Alumine kütteväärtus 26,4 MJ/kg 

Keemistemperatuur 78°C 

Stoikomeetriline õhk/kütuse kulu 9 kg/kg 

CO2 emissioon  49.905 kg/TJ 

SO2 emissioon 148 kg/TJ 

NOx emissioon 170,4 kg/TJ 

Lenduvate org. ühendite emissioon 279,2 kg/TJ 

Allikas: www.bioenergy-lamnet.org 

 

Tabel 5.16. Erinevate toormaterjalide koostised 

Taim Alfatselluloos % Ligniin % Pentosaanid % 

Nisu 29 - 35 16 - 21 26 - 32 

Kaer 31 - 37 16 - 19 27 - 38 

Oder 31 - 34 14 - 15 24 - 29 

Rukis 33 - 35 16 - 19 27 - 30 

Tavaline pilliroog 45 22 20 

Lina põhk 34 23 25 

Okaspuud 40 - 45 26 - 34 7 - 14 

Lehtpuud 38 - 49 23 - 30 19 - 26 

Allikas: Hurter 1988 

 

Biometanool on sarnane bioetanoolile aga ta on toksilisem ja agressiivsem mootoris 
kasutatavatele materjalidele. 

5.8.4. Vedelate biokütuste tootmisprotsessid 

Traditsioonilises tootmisprotsessis tärklised (teraviljad, kartulid, juurviljad) esmalt 
hüdrolüüsitakse kääritatavateks suhkruteks läbi ensüümide tegevuse, mis on saadud linnasest 
ja kõduseentest. Seejärel saadud suhkrud kääritatakse etanooliks, läbi pärmkääritamise.  
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Uusim bioetanooli valmistamise tehnoloogia hõlmab tselluloosi ja hemitselluloosi täielikku 
ensümaatilist lagundamist vastavalt heksoosideks ja pentoosideks, viimaste koos-
fermenteerimist etanooliks ja üheaegset suhkrustamis- ja fermentatsiooniprotsessi. 
Eelnimetatud protsess eeldab esmalt lignotselluloosse materjali lagundamist ehk 
delignifikatsiooni, et eraldada tselluloos ja hemitselluloos nendega kompleksühendis olevast 
ligniinist. Eelnimetatud protsessi eelised on algmaterjali madal hind, kõrgem etanooli tootlus 
kui teistel protsessidel (üle 40%), lühem kääritusaeg ning väiksem risk häirida kääritaja 
sisemist mikrofloorat. Puudustest saab nimetada, et vajatakse optimaalseid temperatuure nii 
hüdrolüüsil kui ka fermentatsioonil ning etanooli, mõnede toksiliste ainete ja 
mikroorganismide sisalduse tõttu on vaja järel töödelda lignotselluloosi jääke.  

Näide: 

Võttes aluseks talinisu kasvamise 1 hektaril haritaval maal, näitame ära mida ja kui palju saab 
toota antud saagist. Tootmisüksus on võimeline antud toorainest tootma 2 987 kg etanooli, 2 
510 kg proteiinirikast sööta, 561 kg melassi kasutatavana söödaks, 1 674 kg ligniinirikast 
põletatavat biomassi ja 2 897 kg puhast CO2. 1 hektari talinisu koguenergia sisend on 66 000 
MJ, mis sisaldab energiat etanooli tootmisprotsessis ja põllumajandustegevuses vajaminevat 
kütust ja väetisi. Kogu väljundenergia ja sisendenergia suhe on 2,03 etanoolitootmisel, kui 
arvestada et sama tooraine kasutataks katlamajas põletades, oleks see suhe 1,53. 

Tabel 5.17. Erinevate tootmisprotsesside võrdlus 

Etanooli 
tootmis-
protsess 

Traditsiooniline 
tootmine teraviljast 

Üheaegne suhkrustamis ja kääritamisprotsess 
lignotselluloossest materjalist 

Tooraine 1000 kg nisu ( 150 kg 
vett, 587 kg tärklist, 94 
kg proteiine, 24 kg 
fiibreid, 145 kg muid 
lisandeid). 

1000 kg põhku (140 kg vett, 327 kg tselluloosi, 258 
kg hemitselluloosi, 155 kg ligniini, 12 kg 
kaaliumkloriidi, 108 kg muid lisandeid). 

Lisandid 8 kg lisandeid 
ensümaatilise hüdrolüüsi 
läbiviimiseks. 

6 kg lisandeid ensümaatilise hüdrolüüsi 
läbiviimiseks. 

Lõpp-
produktid 

Etanooli 297 kg, DDGS-i 
356 kg ( 101 kg 
proteiine, 36 kg vett, 
muid lisandeid 219 kg.), 
CO2 289 kg. 

Etanooli 213 kg, biomassi 400 kg ( 46 kg 
tselluloosi, 33 kg ksüloosi, 143 kg ligniini, 2 kg 
kaaliumkloriidi, 36 kg vett, 140 kg ülejäänud 
lisandeid), C5 melassi 134 kg (10 kg glükoosi, 56 
kg hemitselluloosi, 11 kg ligniini, 10 kg 
kaaliumkloriidi, 47 kg muid lisandeid), 

CO2 205 kg. 

Allikas: Iversen 2005 

5.8.5. Kasutatav tehnoloogia 

Seadmeid mida kasutatakse rohtsest biomassist ja metsajäätmetest bioetanooli tootmiseks on 
veel väljatöötamisjärgus, seetõttu vaatleme tehnoloogiat tootmaks bioetanooli tärklist 
sisaldavatest taimedest. Antud protsess (Joonis 5.24) käsitleb esmalt teravilja jahvatamist 
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kuivmeetodil, seejärel veega segamist, järgneb antud tooraine tärlise suhkrustamine 
kasutatuna ensüüme. Ning tekkinud suhkrud kääritatakse pärmi abil ja saadakse alkohol. 
Seejärel saadud alkohol läbib destillatsiooniprotsessi, kus alkoholist eraldatakse jääkained. Ka 
tekkinud mittekäärinud tahked ained on väärtuslikud kõrvalproduktid. Ladestised jagatakse 
kaheks, sorteeritakse ja peened ladestised, mis sisaldavad proteiine ja mikrofiibreid 
saadetakse aurustamisprotsessi, kus neist toodetakse siirup ja hiljem segatakse saadud siirup 
uuesti ülejäänud tahkisega ja kuivatatakse ning saadakse DDGS (dry distillers´s grain with 
solubles), mis müüakse kui loomatoit. 

 

Joonis 5.24. Bioetanooli tootmine teraviljast 

Allikas: Westfalia Separator Industry 

5.8.6. Investeeringu maht 

Investeeringu suurus etanooli tootmisüksuse rajamiseks sõltub paljudest asjaoludest. Nendeks 
teguriteks on tooraine liik, kättesaadavus, hind, energia kulu protsessile, energia 
kättesaadavus jt. Võrdlen antud juhul kõiki kolme versiooni tootmaks etanooli. Loen 
algandmeteks etanooli tootluseks 96 000 m3 ehk 75 000 tonni bioetanooli aastas.  

Versioon nr 1  

Tootmine suhkruid sisaldavast toormest. 

Koguinvesteering infrastruktuuri oleks 332 miljonit krooni. 1 m3 suhkrumahla eest tuleks 
maksta 1 200 krooni. Aastane kulu etanooli toormele ja protsessile oleks 478,0 miljonit 
krooni. Antud investeeringute juures kujuneb 1 liitri bioetanooli omahinnaks 8,44 krooni. 

Versioon nr.2  

Tootmine tärklist sisaldavast toormest. 
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Tooraine hinnaks on arvestatud 1 000 krooni / m3. Koguinvesteering infrastruktuuri on 348,5 
miljonit krooni. Aastased kulutused on 403,0 miljonit krooni. Etanooli omahinnaks kujuneks 
7,83 krooni liitrile bioetanoolile. 

Versioon nr.3 

Tootmine lignotselluloossest materjalist. 

Tooraine hinnaks on arvestatud 350 krooni tonni kohta. Koguinvesteering oleks 1 771 
miljonit krooni. Aastased kulutused oleks 308,7 miljonit krooni. Etanooli omahinnaks 
kujuneks 5,06 krooni liitrile. 

5.8.7. Vedelate biokütuste eelised ja puudused 

Eelised: 

• Etanool Otto mootori kütusena vähendab mootori heitgaasides CO ja NOx sisaldust ja 
suurendab kütuse oktaanarvu. 

• Erinevate katseandmete järgi vähendab 5 – 10% etanoolisisaldus bensiinis mootori 
heitgaasides CO-sisaldust 20-30%, N-oksiidide ja süsivesinike sisaldust 5 – 10%. 
Aldehüüdide sisaldus seejuures võib vähesel määral tõusta. 

• Praegusel hetkel bensiini oktaanarvu tõstmiseks kasutatav metüül tetrabutüül eeter 
(MTBE) on sattunud tugeva rünnaku alla seoses sellega, et ta saastab põhjavett ja 
seetõttu üha rohkem bensiinitootjaid lähevad MTBE-lt üle etüül tetrabutüül eetrile 
(ETBE). Erinevalt MTBE-st on ETBE-e toodetud etanoolist ning on täielikult ohutu 
keskkonnale. 

Puudused: 

• Ühendriikides kasutatav kütus E85 (sisaldab 85% etanooli ja 15% bensiini) on 
Euroopa Nõukogu direktiivi järgi keelatud, sest viimasega on sätestatud maksimaalne 
etanooli sisaldus bensiinis 5 mahuprotsenti. Kuid E85 ja isegi E95 kasutamiseks on 
autotootjad Ford ja General Motors välja töötanud paindliku kütuse sisestussüsteemiga 
autosid. 

• Etanooli kasutamisel põhiliseks probleemiks on selle segunemine veega ja 
hügroskoopsus, mis tõttu võib etanool kontaktis õhuniiskusega niivõrd veega 
lahjeneda, et eraldub bensiinist, kihistub. Sellest tingitult on nii Euroopas kui ka   
USA-s normeeritud vee sisaldus etanoolis maksimaalselt 1%. 

5.8.8. Kasutatud allikad 

1. www.ibusystem.info 

2. www.eere.energy.gov/biomass/abcs_biopower.html 

3. www.defra.gov.uk 

4. www.westfalia/separator.com 

5. Energy Balance of 2nd generation bioethanol production in Denmark (Niclas Scott 
Bentsen, Claus Felby, Karen Hvid Ipsen) 

6. www.bioenergy-lamnet.org 
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5.9. Soojuspumpade kasutusvõimalused 

5.9.1. Näide: Soojuspumpade kasutamine Rõuge Põhikooli hoonete 
soojusvarustuseks 

Soojuspumpadega soojusvarustussüsteemi hakati Rõuge Põhikooli kasutama 2001. a., kui 
rekonstrueeriti ahiküttel olnud kooli 1996.a. ehitatud juurdeehitus. Muude 
rekonstrueerimistööde hulgas viidi hoone ahiküttelt üle keskküttele, paigaldades 
soojuspumbaga ühendatud põrandaküttesüsteemi. Ehitustöid teostas PG Ehitus OÜ, kes 
paigaldas pinnase kollektoriga (torude kogupikkus 2,4 km) soojuspumba LämpoÄssa T60, 
soojusliku võimsusega 60 – 70 kW. Soojuspumba baasil valmistatakse ka sooja tarbevett 
peamiselt kooli söökla jaoks. Rekonstrueeritud koolihoones mõõdetakse eraldi soojuspumba 
elektrienergia kulu, kuid soojusenergia kulu hoone soojusvarustuseks ei mõõdeta.  

Koolihoone laiendamise ja 2003. a. spordihoone ehitamise käigus jätkati soojuspumpadega 
soojusvarustussüsteemi kasutamist. Spordihoone ja sellega piirnevate klassiruumide 
soojusvarustuseseks paigaldati põrandaküttesüsteem, radiaatorküttesüsteem ja 
õhkküttesüsteem. Ehitustöid teostas samuti PG Ehitus OÜ, kes paigaldas pinnase kollektoriga   
kolm soojuspumba LämpoÄssa T45, soojusliku võimsusega kokku 135 – 150 kW. 
Soojuspumba baasil valmistatakse ka sooja tarbevett. Spordihoones mõõdetakse eraldi 
soojuspumpade elektrienergia kulu ja ka  soojusenergia kulu hoone soojusvarustuseks. Seega 
on võimalik hinnata ka tegelike mõõtmisandmete alusel soojuspumpadega 
soojusvarustussüsteemi hüvetegurit. Üldandmed Rõuge Põhikooli paigaldatud soojuspumpade 
kohta on esitatud tabelis (vt Tabel 5.18). 

Tabel 5.18. Rõuge Põhikooli hoonete soojusvarustuseks paigaldatud soojuspumpade 
üldandmed 

Soojuspumpade andmed 

Hoone 
nimetus 

Tarnija ja 
paigaldus-

aasta 
Tüüp 

Soojuslik 
võimsus, 

kW 

Madala-
temperatuuriline 

energiaallikas 

Soojus-
koormus 

Eri-
investeering, 

EEK/kW 

1966.a. 
ehitatud 
juurdeehitus 

PG Ehitus 
OÜ 2001 

LämpöÄssa 
60T 

60 - 70 Pinnas 
Põrandaküte + 
soe tarbevesi 

9286 

Uus võimla 
ja 
klassiruumid 

PG Ehitus 
OÜ 2003 

LämpöÄssa 
45T (3 tk) 

135 - 150 Pinnas 

Põrandaküte + 
radiaatorküte + 
ventilatsioon + 
soe tarbevesi 

7333 

 

Soojuspumpade elektrienergia tarbimise ja spordihoone soojusenergia tarbimise andmed olid 
kättesaadavad perioodi 01.03.04 – 01.03.05 kohta ja on  esitatud tabelis (vt Tabel 5.19). Kui 
kogu koolihoonete kompleksi elektri energia kulu oli 282960 kWh, siis soojuspumpade 
tarbimine  moodustas sellest umbes 45%, s.h. spordihoone osas 20% ja vana hoone osas 25%. 
Spordihoone  osa soojus energia kulu oli vaatlusalusel perioodil 170 MWh.  Nende andmete 
alusel on olnud spordihoone soojuspumpadega soojusvarustussüsteemi aastakeskmine 
hüvetegur (soojuse transformatsioonitegur e soojustegur) 3,05. 
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Tabel 5.19. Aastase perioodi elektri- ja soojusenergia kulud Rõuge põhikoolis 

Näitajad 
Koolihoone vana 
osa soojuspump 

Spordihoone 
soojuspumbad 

Kõik 
koolihooned 

kokku 

Elektrienergia kulu, kWh 72078 55749 282960 

Soojusenergia kulu, MWh  170  

Hüvetegur (soojustegur)  3,05  

 

5.9.2. Soojuspumpade rakendamise tugevad ja nõrgad küljed 

Tugevad küljed ja eelised: 

• Soojuspumbad võimaldavad ära kasutada madalatemperatuurilist keskkonnast 
võetavat energiat ja tarvitavad võrreldes otsese elektriküttega üle kahe korra vähem 
elektrienergiat. 

• Madalatemperatuurilise energia ressursid on suured, eriti välisõhu energia 
rakendamisel. 

• Soojuspumpade töö on hästi automatiseeritav ja nad praktiliselt ei vaja jooksvat 
hooldust. 

• Sobib hästi madalatemperatuurilise põrandakütte korral.  
• Õhk-õhk soojuspumbad on suhteliselt odavad ja hästi sobitatavad bürooruumidesse 

põhikütteks, samuti korteritesse ning väiksematesse üheperemajadesse. 
• Madalad või vähemalt mõõdukad käidukulud.  
• Õhk-õhk soojuspumbad võivad suvel ruume jahutada, st nad on enamasti nn 

invertertüüpi seadmed. 

Puudused: 

• Maa soojuspumpade korral väga kõrged esialgsed investeeringud ja maa-aluse 
torustiku jaoks vaba territooriumi vajadus. 

• Maa soojuspumbad on raskesti sobitatavad radiaatorküttega olemasolevate hoonete 
kütmiseks, sest soojuspumpade efektiivse töö eelduseks on madal küttevee 
temperatuur. 

• Maasoojuspumba maasisene torustik mõjutab pinnase temperatuurirežiimi. 
• Madalatemperatuurilise põrandakütte korral on raskendatud ruumide temperatuuri 

hoidmine kiire välistemperatuuri muutumise korral.  
• Õhk soojuspumbad muutuvad madalate välisõhumperatuuride korral 

vähemefektiivseks, nende soojustegur ning võimsus langevad ja teatud temperatuurist 
madalamal (enamasti -15 – -20°) nad pole enam töövõimelised. 

• Õhk-õhk soojuspumbad tekitavad temperatuuride ühtlustamiseks tugeva õhu 
liikumise, tekitavad müra ja ei võimalda mitme ruumi kütmisel ühtlase temperatuuri 
saavutamist eri ruumides isegi avatud vaheuste korral. 

• Kasutatavad soojuskandjad kujutavad endast nn kasvuhoonegaase ja nende lekkimist 
atmosfääri ei saa lubada. Kasvuhooneefekti vähendamiseks luuakse ja võetakse 
kasutusele uusi aineid, mis on küll keskkonnale vähem ohtlikud kuid kallimad. 

• Kasutatav lisaenergia (elekter) võib olla saadud olulise keskkonnamõjuga 
elektrijaamast. 
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5.10. Täiendavaid näiteid taastuvad energiaallikate kasutamisest 
energia tootmiseks 

Tuulepargi projekt. Pakri tuulepark. 

Paigaldatud seadmed 8 * (Nordex N-90, 2 300 kW, masti kõrgus 80 meetrit). 

Koguvõimsus 18,4 MW. 

Planeeritud toodang 54 000 MWh aastas. 

Investeeringu suurus 375 mln krooni. 

Elektri hind 810 kr/MWh. 

Hoolduskulud kuni 110 kr/MWh kohta. 

Projekti majandusliku mõttekuse määrab tuuliku asukoht elektrivõrgu suhtes ja tuulte valdav 
kiirus tuuliku asukohas. Nagu võib lugeda Eesti Energia AS võrguarvutustest Tuuleenergia 
varude peatükis Põlva maakonda suurte tuulikute osas perspektiivseks ei peeta, kuna ta ei asu 
rannikul, kus on paremad tuule tingimused ja kohalikud olemasolevad elektrivõrgud ei ole 
sobivad suuri võimsusi vastu võtma. Väikeste võimsuste ehitamine aga pole majanduslikult 
mõttekas. 

Elekter ostetaks ära hinnaga 810 kr/MWh ja seda 12. aasta jooksul. Rõuge energiaparki on 
paigaldatud 3 kW tuuleturbiin, info Rõuge vallast. 

Põhupallide põletamise projekt. Tamsalu linna katlamaja. 

Katla võimsus – 850 kW. 

Investeeringu suurus (koos 350 m2 pallide hoidlaga) – kuni 2 mln krooni. 

Põhu hind 580 krooni tonn. 

Soojuse hind katlast vaid kütuse- ja finantshinnakomponendiga - 390 kr/MWh. 

Investeeringu toetus KIK-ist - 1,65 mln krooni. 

Soojuse hind katlast vaid kütuse- ja finantshinnakomponendiga (koos investeeringu 
toetusega) – 280 kr/MWh 

Läheb käiku novembris 2006. 

Kontaktisik Neeme Malva – tel 50 53 151 

Soojuse ja elektri koostootmine puitkütuse baasil 

Eestist ühtegi töötavat näidet veel tuua ei ole, kuigi väikeprojektide osas on teostatavuse 
uuringutega kõige kaugemale jõutud Kuressaares. Suuremate, turba kõrval ka puitkütuseid 
kasutavate, koostootmisjaamade rajamisega (novembris 2006 ei ole veel ehitamiseni jõutud) 
on kõige kaugemale jõutud Väos Tallinna lähedal (arendaja OÜ Digismart), Ahtmes (arendaja 
Kohtla-Järve Soojus) ja Kehras (arendaja AS Horizon Pulp and Paper). 

Austriast Hartbergist on tuua näide biokütustel töötavast CHP-st. 

Tehnoloogia sobib vahemikus 200 – 1000 kWel võimusega süsteemidele. Auru jõul pannakse 
tööle tigu-tüüpi aurumootor. (Sarnast tehnoloogiat ja seadmeid on võimalik saada ka 
Peterburgist, hind ilmselt madalam) 

Antud näites paigaldati 730 kWel võimsusega aurumootor juba olemasolevasse kaugkütte 
katlamajja, kus oli katel, mis andis auru parameetritega 25 bar ja 225 oC, tootlikkusega 8 t/h 
võimsusega 5,64 MWsoojus kattes elektri tootmiseks vajaliku auru koguse 730 kWel seadme 
käitamiseks. Kondensaatoris, mille võimsus on 4,8 MWsoojus auru parameetritel 0,5 – 1,5 bar, 
temp 110 oC auru kondenseerumisel eraldunud soojus edastatakse linna kaugküttevõrku. 
Aastane toodetud elektri kogus on 3 000 MWh lähedal. 
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Tehnoloogia ja protsessiga on aastaid tegelenud Dortmundi Ülikool Saksamaalt. Aurumootor 
Hartbergis on olnud töös alates 2003. aastast. Tehnoloogiat on selle aja jooksul uuritud ja 
tehtud on mitmeid katsetusi. Tulemused on järgmised: 

730 kWel võimsus saavutati täisvõimsusel töötades. Elektriline kasutegur oli täisvõimsusel 
vahemikus 12,6 % ja osalise koormuse puhul 9,5%. Omatarbe elektriline võimsus oli 
keskmiselt 7 kW. 

Investeeringu suurus 40 mln krooni, millest 30% kaeti omavahenditest ja 70% saadi toetusena 
EList. Investeering elektrilise võimsuse ühikule on ligikaudu 55 000 kr/kWel. 

Kontaktid – FWG–Vitis reg.Gen.m.b.H., mitmete biomassi CHP jaamade omanik ja 
operaator; Aadress; Titus Appelstraße 3, A-3902 Vitis. Tel: +43 (2841) 90-09-666. 
office@fwg-vitis.at 

Soojuse ja elektri koostootmine rohtse biomassi baasil. 

Eestist ühtegi näidet veel tuua ei ole. Austria näide rohust biogaasi tootmisest - Zeltweg 
biogaasi CHP. 

Sõjaväe lennuväljalt, millelt vaja nagunii rohtu niita, hakati rohust valmistama biogaasi ja 
sellest toodetud elekter müüakse elektrivõrku, soojus kasutatakse omatarbeks militaarhoonete 
kütteks. 

Niidetav ala 270 ha. 

Seadmete võimsus 500 kWel. 

Elektri müügi hind võrku 2,03 krooni kWh. 

Investeeringu suurus 39 mln krooni. 

Kasutatakse ESCO skeemi finantseerimiseks. 

Informatsiooni www.grazer-ea.at, bleyl@grazer-ea.at 

Saksamaa näide maisisilost biogaasi tootmine. Kuivkääritamise tehnoloogia. 

Põllumajandusfarm Friedersdorf’is, kellel on 2 200 ha haritavat maad, millest 1 700 ha 
viljeletakse orgaanilist põllundust. 200 hektaril kasvatatakse maisi siloks (koristatakse 
roheliselt) ehk energiamaisi, millest kuivkääritamise teel saadakse biogaasi soojuse ja elektri 
koostootmiseks. Maisi saak on tänu kõrgele mullaviljakusele (60 boniteedi punkti) keskmiselt 
50 t/ha (märgkaalus). Aastas kääritatakse ~10 000 tonni silomaisi. 1 tonnist silost saadakse 
keskmiselt 200 m3 biogaasi (metaanisisaldus ~50%). 

Biogaasijaam valmis 2006. aasta augustis ja see paikneb kokku umbes 1 hektaril sh silolöövid 
(siloaugud). Biogaasijaamas on kaheksa kuivkääritamise kambrit, millesse igaühte mahub 120 
tonni maisi silo. Kui kamber on siloga täidetud (30% ulatuses pannakse ka varemkäärinud 
massi uue bakterite koloonia kasvatamiseks), siis niisutatakse mass kuni 70% niiskuseni ja 
aegajalt kobestatakse massi järsu õhu kambrisse suunamise teel (põhja kaudu, kulu 900 l/h ja 
rõhk 15 baari). Mass käärib kambris kuni 21 ööpäeva. Kambreid eraldi ei soojendata, vajalik 
temperatuur tekib ja püsib käärimisel. Väljavõetav mass läheb enamikus põlluväetiseks, osa 
antakse järgmise siloportsjoniga käärituskambrisse. Tekkinud biogaas pääseb välja laes 
olevate avade kaudu ja see kogutakse kõiki kambreid ühendavasse torusse ja suunatakse 
pehmest plastist kogumismahutisse (nagu põis). Vedel käärimisjääk vajub gravitatsiooni 
mõjul kambri põhja ja pumbatakse sealt kogumispaaki (2000 m3 betoonist mahuti), kus 
käärimine toimub osalt edasi ja gaas suunatakse samuti eelnimetatud kogumismahutisse 
(gaasipõis). Maisisilost saadav gaas on küllaltki puhas ega vaja eraldi puhastamist enne 
mootorisse andmist (väävelvesinikku alla 40 ppm, st 0,004%). Kogumispaagist juhitakse 
vedelik jälle uuesti kambritesse silo niisutamiseks. Biogaasiga käitatakse soojuse ja elektri 
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koostootmisjaamas (CHP ehk SEK) kahte 250 kWe mootorit/elektrigeneraatorit. Elekter 
müüakse võrku, ~4 mln kWh aastas, ja soojust hakatakse 2007. aastal müüma umbes 300-400 
m kaugusel asuvatele elamutele. Praegu tarbitakse veidi soojust ise, kuid valdav osa 
heitsoojusest juhitakse kalorifeeridesse (nn kütavad ilma). 1,5% toodetavast elektrit kulub 
omatarbeks. Märgkääritamise tehnoloogiat kasutades kulub 12,8% elektrit omatarbeks. Kogu 
kompleksi elektriline tarbimisvõimsus on 30 kWe. Jaam töötab aasta ringi ja sellega on 
otseselt seotud üks inimene täiskohaga (traktorist, kes täidab ja tühjendab käärituskambreid). 
Ühest tonnist maisisilost saab kuni 1,1 MWh primaarenergiat, millest peale muundamist ja 
omatarvet umbes 0,4 MWh elektrit ja 0,5 MWh soojust. 

Kogu investeeringu maksumus oli 1,8 mln € (28,2 mln kr) ja ehitusaeg 10 kuud Investeering 
elektrilise võimsuse ühiku kohta on 56,4 tuh kr/kW. Elekter ostetakse hinnaga 19 €senti/kWh 
ehk 2,97 kr/kWh (siin sees on vastava regulatsiooni kohased toetused, ka innovatiivse 
tehnoloogia eest). 

Päikesekollektorite kasutamine soojuse tootmiseks 

Teadaolevalt on vähemalt 3 päikesekollektorit paigaldatud avalikele hoonetele: endise Vändra 
Haigla hoonele Vändra alevis, SOS Lasteküla kompleksile Keila lähedal ja Tartu 
Botaanikaaia ühele hoonele. Rõuge koolimaja katusele on samuti paigaldatud üks 
päikesekollektor, kuid rohkem tehnoloogia tutvustamiseks ja õppeotstarbel. Üksikuid 
päikesekollektoreid on Eestis ka eramute katustel. Tehnoloogia on levinud ja seadmeid lihtne 
paigaldada, aga seadistamine ja hooldus ei ole meil veel piisavalt arenenud. Päikesepaisteliste 
päevade arv on liiga väike majanduslikult edukate projektide jaoks. Investeeringu maksumus 
kuni 50 kr/WSoojus. 

Näide Eestist. Vändra Haigla projekt 

Haigla üldandmed: 
• Hoone ehitatud 1953 aastal kahekorruseline tellishoone. 
• Köetav maht 

o Haigla 3960 m3 
o Abihoone 972 m3 

• Loomulik ventilatsioon 
• Voodikohti 30 
• Ambulatoorsete patsientide arv päevas 88 (1999) 
• Töötajaid 

o Päeval 23 
o Öösel 7 

• Dušše 5 
• Kraanikausse 44 
• Vee kulu aastas 2881 m3 (1999) 
• Elektri kulu 152640 kWh/a 
• Vedelkütuse kulu 

o 1997 54,4 t/a 
o 1998 57,6 t/a 

Vändra haigla soojusvarustussüsteemi rekonstrueerimine algas 1999. aastal. Enne seda 
varustati soojusega oma katlamaja baasil, kus oli 2 Universaal tüüpi katelt põlevkiviõli küttel; 
küttesüsteem ühetoruline malmradiaatoritega. 

Soe vesi valmistatakse nüüd päikesekollektoritega, kusjuures lisaküte on elektri baasil. 
Päikesekollektorites ringleb külmumatu vedelik, mis kütab kolme veega täidetud mahutit, 
Veeanumatesse (nn akumulatsioonipaakidesse) on paigaldatud siud, mida läbib soojendatav 
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vesi, mahutites on ka elektri küttekehad. Mõned aastad peale valmimist saadi EL toetust ja 
rekonstrueeriti süsteem 

Rekonstrueerimise käigus nähti ette: 
1. Uue kerge õli katla paigaldus uude väiksemasse ruumi (endine suurem katlamaja ruum 

saab edaspidi uue otstarbe), 
2. Rajatakse uus küttetrass katlamajast (soojuskadude vähenemine), 
3. Ühetoruline vana küttesüsteem asendatakse kaasaegse kahetoru süsteemiga 

(tasakaalustatus ja termostaadid küttekehadel võimaldavad parema sisekliima ja 
energiasäästu), 

4. Suurendatakse päikesepatareide pinda umbes 1,5 kordseks (enne oli umbes 40 m2), et 
saavutada olukord, kus suvel kogu soe tarbevesi toodetakse päikese soojuse abil. 

5. Muudetakse süsteemi skeemi selliselt, et lisaenergiana sooja vee valmistamisel oleks 
võimalik kasutada nii elektrit kui ka õliküttel katlamaja soojust vastavalt sellele kumb on 
hetkel soodsam (sel ajal oli elekter kallim ja jäeti reservi). 

Tabel 5.20. Rahalised aastased energiakulud Vändra haiglas 

 Soe vesi Küte + 
katlamaja 

Kokku Ühik 

Enne 27942 121323 148365 Kr/a 

Pärast  12132 91133 103266 Kr/a 

Sääst 14910 30190 45100 Kr/a 

Planeeritud investeering kokku 1 500 000 krooni. 

Andmed: Aadu Vares 

Päikesekollektorid jahutamiseks 

Näide Austriast. Grazi linna lähedal on üks kohalik veinitootja paigaldanud seadmed 
(absorbtsioonil põhinev), kus päikesesoojus kasutatakse ära veini jahutamiseks. Tegemist 
tehnoloogia esmase katsetusega ja senini on mõned aastad hästi töötanud. Finantseeriti suures 
osas erinevatest toetustest. Toetusteta ei oleks ilmselt tasuv. Informatsiooni www.grazer-ea.at, 
bleyl@grazer-ea.at. 

5.11. Soovitusi seadmete ja tehnoloogiate valikuks või 
olemasolevate seadistamiseks taastuvate ja kohalike 
energiaallikate laialdasemaks rakendamiseks Põlva maakonnas 

Puitkütuste ja turba kasutamine.  

Põlva maakonna katlamajades kasutatakse käesoleval ajal hakkpuitu ja puidujäätmeid, 
saepuru ning halupuid. Lisas 2 toodud tabeli (vt Tabel 10.1) alusel on kasutusel nii nende 
kütuste põletamiseks ettenähtud katlaid (REKA, LAKA, jmt) ning nende kütuste 
kasutamiseks ümberehitatud või eelkoldega varustatud vanu, põhiliselt Kiviõli tüüpi katlaid. 
Kui spetsiaalsete puidukatelde nimivõimsus tõenäoliselt vastab nende tegelikule võimsusele, 
siis Kiviõli tüüpi katelde korral jääb puitkütustele ümberseadistatud katelde tegelik võimsus 
tabelisesitatule vähemalt kolmandiku võrra alla. Kuna Kiviõli katlad on moraalselt 
vananenud, nende teenindamine puudulikult mehhaniseeritud ja kasutegur madal, oleks need 
edaspidi otstarbekas järk-järgult asendada spetsiaalsete puidukateldega, mille käigus enamasti 
oleks tõenäoliselt otstarbekas ka kütuse hoidla ja transportööride süsteem ning varustada 
seadmed multitsüklonitega või muude gaasipuhastusseadmetega. Sõltuvalt soojuskoormusest 
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tuleks valida mõni restkolde variant, mida on üksikasjalikult käsitletud Biokütuse kasutaja 
käsiraamatus, Tallinn 2005.  

Turbakütustest on Põlva maakonna soojustarbimist arvestades võimalik kasutada tükkturvast 
või turbabriketti. Enamasti on võimalik kasutada sama tüüpi seadmeid, mis puitkütuste 
korralgi, siiski võib olla kolde ülekuumenemise ja tuha sulamise vältimiseks kas piirata 
seadme koormatust, kasutada hakkpuidu ja tükkturba segu või näha ette täiendavaid meetmeid 
kütusekihi temperatuuri alandamiseks (näiteks suitsugaaside retsirkulatsioon, kütuse 
niisutamine, jne). 

Turbabriketi kasutamine on võimalik samades seadmetes kui halupuugi. Samas, turbabrikett 
on suhteliselt kallis, teda ei toodeta Põlvamaal ja seetõttu ei edendaks turbabriketi kasutamine 
Põlvamaa energeetilist sõltumatust. 

Freesturba kasutamine väikeste restkollete puhul on problemaatiline, selle kütuse jaoks 
sobivate keevkihtkollete ehitamine võib otstarbekaks osutuda ainult suhteliselt suurte 
võimsuste korral ja soovitatakse üle 4 MW korral. 

Siiani pole Põlvamaal praktilist kasutust leidnud pelletid. Alates üheperemajale sobivast katla 
võimsusest (umbes 20 kW) kuni umbes 250 kW küttevõimsuseni on pelletite kasutamine 
muutumas ühe majanduslikumaks ja otstarbekamaks. Vastavad tehnoloogiliste lahenduste 
skeemid on toodud eespool (vt Joonis 5.4 – Joonis 5.6). Pelletite põletamiseks on edukalt 
võimalik ümber seadistada ka paljusid vedel- või gaaskütusekatlaid, kusjuures asendada tuleb 
põleti ja lisada kütuse söötmise seadmed. Pelletite asemel on nendes seadmetes 
põhimõtteliselt võimalik ka teravilja põletada, kuid sel korral võivad kaasneda saastumis- ja 
tuhaprobleemid. 

Puitkütuste kasutamine elektri ja soojuse koostootmiseks Põlva maakonnas tõenäoliselt 
otstarbekas ei ole, sest soojustarbimine on hajutatud ja ebapiisav sobiva võimsusega jaama 
rajamiseks (vt punkt 6.1.1)  

Õlgede kütusena kasutamiseks on vajalikud spetsiaalkatlad (vt Joonis 5.1 – Joonis 5.2). 
Kirjeldatud seadmetest on madalama kasuteguri üksiku põhupalli põletamiseks ettenähtud 
koldega katel, milliseid ka Eestisse mõningaid on toodud (Taanis maha monteeritud). 
Tõenäoliselt võiks kõige sobivamaks lahenduseks lugeda põhupalli peenestamisega seadmed, 
kuigi seadme tüübi valik tuleks otsustada iga katlamaja ja olukorra puhul eraldi.  

Õlgede kasutamisel tuleb hoolikalt läbi mõelda varumise, nõutava niiskuseni kuivatamise ja 
ladustamise küsimused, sest need määravad otseselt selle kütuse kasutatavuse ja majandusliku 
tasuvuse. 

Teravilja põletamiseks on võimalik kasutada pelletite põletusseadmeid. Soome kogemustele 
tuginedes ei ole teravilja kasvatamine kütuseks otstarbekas. Vastavalt Soome kogemusele 
soovitame ka Põlvamaal teravilja ülejääke vajadusel põletada teraviljakasvatusfarmide 
väikekateldes, kuid episoodiliselt, sest pideva töötamise korral tuleks lahendada korrosiooni- 
ja saastumisprobleemid. Kesk-Euroopas soovitatakse teravilja jääke mitte põletada, vaid 
kasutada etanooli tootmiseks.  

Jäätmete energeetilisest kasutamisest Põlva maakonna väikesi mastaape ja ressursside 
piiratust arvestades kohapeal planeerida ei ole otstarbeks, sest nii väikese võimsusega 
seadmeid reeglina ei ehitata.  

Tuuleenergia rakendamiseks on Põlvamaal tuuletingimused rahuldavad, kuid tuuleprojekti ei 
ole tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas vaadelda kitsalt Põlva maakonna seisukohalt. 
Tuulikute ehitamisel tuleb kontrollida ülekandeliinide läbilaskevõimet, mida saab teha ainult 
Eesti Energia. Kuna tuuleagregaadid võivad edukalt töötada ainult tuuleelektri kõikumisi 
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kompenseerivate hästi reguleeritavate jaamade toel (väljaspool Eestit paiknevad 
veehoidlatega hüdrojaamad, gaasiturbiinid, jt), siis on loomulik tuulikute võimalikku 
ehitamist Põlvamaale soovitada ainult kogu Eesti ja Balti elektrisüsteemi töö analüüsi põhjal.  

Hüdroenergia rakendamise osas on Põlvamaal väga häid näiteid ja entusiastlikke inimesi. 
Kahjuks on jõgede ressurss piiratud ja isegi selle maksimaalne rakendamine ei rahuldaks 
arvestaval määral maakonna elektritarvet. Hüdroenergia laialdasema rakendamise piduriks on 
ülirangeks muutunud nõuded keskkonnanõuded, mis sisuliselt ei võimalda uute ja 
majanduslikult tasuvate hüdrojaamade rajamist. 

Päikeseenergia praktiliseks kasutamiseks sobivad päikesekollektorid, millega saab toota 
sooja tarbevett suveperioodil. Fotoelektriliste muundajate abil elektri tootmine Eesti ja Põlva 
maakonna tingimustes otstarbekas ei ole. Päikeseenergia rakendamisel tuleb arvestada 
suhteliselt kõrgete algsete investeeringutega, mille majanduslik tasuvus investeeringutoetuste 
puudumisel on küsitav, st üsna ebatõenäoline. Kui talvel valmistatakse sooja tarbevett 
küttekatlaga, mis suveks seisatatakse, siis võib päikesekollektorite paigutamist siiski kaaluda. 

Biogaas. Mitmetes Põlvamaa farmides on võimalik vedelat sõnnikut e läga kasutada biogaasi 
tootmiseks. Biogaasi saab kasutada kas ainult soojuse või elektri ja soojuse koostootmiseks. 
Seadmete elektrilised võimsused võivad suurfarmis ulatuda kuni 500 kW, mille korral 
soojuslik võimsus oleks umbes 600 kW, millest osa kulutatakse kääriti temperatuuri 
hoidmiseks. Reeglina kogu soojuse toodangut farmides ei vajata. Farmid ei paikne ka 
suuremate kaugküttega asulate vahetus läheduses ning toodetava soojuse ülejäägi 
realiseerimine võib osutuda võimatuks, eriti suveperioodil (vt ka Tabel 8.3, kus on toodud 
maakonna farmide biogaasi energia potentsiaal, 2003. aasta andmete alusel). 

Energiakultuuride kasvatamine ja võimalik kasutamine kütusena vajab täiendavat eeltööd 
enne soovituste andmist. Pole kahtlust selles, et Põlva maakonnas on selliseid kasutamata 
maid, kus neid kultuure kasvatada saaks. Rohtse biomassi põletamiseks sobivaid seadmeid 
hetkel teada ei ole. Arvatavasti on võimalik teiste biokütuste põletusseadmeid kohandada ka 
rohtse põletamiseks, kuid see nõuab eeltööd, mida kavatsetakse teha koos rohtse biomassi 
katselise kasvatamise, põletustehniliste omaduste määramise ja teiste Põllumajandus-
ministeeriumis valminud Biomassi ja bioenergia arengukavas planeeritud arendus- ja 
uurimistöödega. 

5.12. Biokütuse (biomassi) katelde valikust tarbijate 
soojuskoormuse alusel 

Soojuskoormusest 

Tarbijate soojuskoormus kõigub ajaliselt, seda nii aasta kui ööpäeva lõikes. Seetõttu on 
soojusvajaduse ajalise muutumise graafik igal aastal mõnevõrra erinev ja arvutuste 
lihtsustamiseks kasutatakse järjestatud koormuste muutumise spetsiaalset diagrammi – 
soojuskoormusgraafikut (nn koormuse kestuskõverat, vt Joonis 5.25). Eriti vajalikuks osutub 
sellise graafiku kasutamine juhul kui katlamajas on rohkem kui üks katel. Graafiku 
koostamiseks on vaja kasutada andmeid katelde (katla) töö kohta: regulaarse sagedusega 
(soovitavalt iga tunni tagant) mõõdetud võimsust. Järjestades selliselt mõõdetud võimsused 
kahanevasse järjekorda ning kandes väärtused graafikule, mille horisontaalteljel on ühe aasta 
tunnid (8 760) ja vertikaalteljel võimsus, saame tulemuseks soovitud graafiku, mis näitab 
võimsuste kasutuskestust ühe aasta jooksul. Graafikul oleva kõverjoone aluse pinna suurus 
näitab sel perioodil toodetud soojuse kogust energiaühikutes. Koormusgraafiku kuju võib olla 
väga erinev, sõltudes asukoha kliimast, tarbijate soojusvajaduse iseloomust ja mitmest muust 
tegurist. 
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Joonis 5.25. Kaugkütte katlamaja tüüpiline koormuste kestuskõver (koormused 1 ja 3 
tipukatlale, koormus 2 biokütuse katlale) 

 

Katelde valikust 

Kuna biomassil töötavad katlad on suhteliselt kallid, siis on enne investeeringu tegemist 
oluline valida katel või katlad nii, et nad leiaksid maksimaalset kasutamist, s.t katla töötunde 
peaks aastas olema võimalikult palju. Järgnevas käsitletakse katelde valiku üldisi põhimõtteid 
ja kriteeriume. Esitatavad kaalutlused sobivad paremini sellistele katlamajadele, kus ei ole 
kasutusel üle kolme katla. 

Võttes abiks eelnevalt koostatud koormusgraafiku, saab analüüsida soojuskoormuse iseloomu 
aasta jooksul. Tavaliselt nähtub, et talvise tippkoormuse katmiseks on vaja toota ainult umbes 
8 – 15 % aastasest soojusvajadusest. Tüüpiliste tarbijatega kaugküttesüsteemis moodustab ka 
suvine energiakogus umbes 10 % aastasest vajadusest. Neid iseärasusi tuleb arvestada katelde 
valikul. 

Arvesse tuleb võtta veel mitmeid tegureid. Nii peab arvestama, et katla töökoormust pole 
otstarbekas lasta nominaalsega võrreldes teatud piirist madalamale, kuna siis halveneb 
oluliselt kasutegur. Kõrget kasutegurit ja madalat heitmetaset saab tagada võimalikult ühtlasel 
töökoormusel. Kuna võrreldes fossiilkütuse kateldega kaasnevad biokütusel töötava katla 
kasutuselevõtuga suuremad eriinvesteeringud, kütuse hind on aga üldjuhul odavam, siis peaks 
biomassi kasutava katla valima nii, et tema nominaalkoormuse kasutusajaks kujuneks 3 000 –
 5 000 tundi aastas sõltuvalt kliimavöötmest. Näiteks Eesti kliimatingimustes ja kütuse 
hindade vahekorra juures peaks majandusliku otstarbekuse huvides kasutusaeg ületama 4 000 
h aastas83.  

Enamiku tahket kütust kasutavate katelde jaoks võib kasutusvõimsuse alumiseks piiriks võtta 
umbes 30 % nominaalvõimsusest. Eeltoodust järeldub, et biokütust kasutava katla võimsus 
tuleks valida tippkoormusest 40 – 50 % madalam. Kokkuvõtlikult – biokütuse katlaid tuleks 
rakendada baaskoormuse katmiseks. Baaskoormus on ühtlase iseloomuga ja tagab katlale 
võimalikult suure nimivõimsuse kasutusaja. Katlaga, mille võimsus on umbes 50 – 60 % 

                                                 
83 Katelde kasutusaja all mõistetakse siin arvutuslikku aega, mis saadakse aastase soojustoodangu jagamisel katla 
nominaalvõimsusega. 
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maksimaalsest soojuskoormusest, on võimalik tavaliselt toota 80 – 90 % aastasest 
soojusvajadusest. 

Tipu katmiseks on otstarbekas valida fossiilkütust (nt kerget kütteõli) kasutav katel, mille 
võimsus moodustaks tippkoormusest 50 – 60 %. Juhul kui suvine koormus on madal (ainult 
sooja tarbevee vajadus), saaks sama katelt kasutada ka siis, vältides biomassil töötava katla 
kasutamist madalal koormusel. 

Tuleb märkida, et kõrgema kvaliteediga puitkütuste (nt pelletid, briketid) põletamiseks 
mõeldud katlad on paremini ja laiemas diapasoonis reguleeritavad. Seetõttu võib nt 
pelletikatla võimsuseks valida 65 – 70 % tippkoormusest ja sellisel juhul moodustab toodang 
90 – 95 % aastasest energiavajadusest. Kaaluda võib ka pelletikatla kasutamist tippkoormuse 
katmiseks. 

Keskmise suurusega ja osalt ka väiksemates biomassil töötavates katlamajades on sageli 
kasutusel kolm katelt: baaskoormusel töötav biomassi katel ja kaks kerget kütteõli kasutavat 
katelt, millest üks töötab tippkoormuse ja suvise madala koormuse katmiseks ning teine on 
reservis. 

Varukatla võimsus peaks üldreeglina olema võrdne suurima kasutusel oleva katla 
võimsusega. Enamasti õnnestub varukatlana kasutada mõnda vana veel 
ekspluatatsioonikõlblikku kuigi väheefektiivset katelt. 

Katelde võimsuse valikuga seoses tuleb mainida veel võimalust võtta kasutusele soojuse 
(sooja vee) akumuleerimine. Sellist võimalust tuleks eriti kaaluda ööpäevase väga ebaühtlase 
tarbimise korral. Soojust akumuleeritakse madala tarbimise ajal ja salvestatut kasutatakse 
kõrge tarbimiskoormuse tundidel. See annaks võimaluse vähendada paigaldatava tipukatla 
võimsust. Soojussalvesti paigaldamist võib soodsalt mõjutada ka võimalus rakendada sama 
salvestit suveperioodil päikeseenergia kasutamiseks vee soojendamisel. Muidugi sõltub sellise 
lahenduse otstarbekus asukoha kliimavöötmest/laiuskraadist. 

See alapunkt on toodud aruandesse selgituseks, miks pole õige teha soojuse hindade 
võrdlustabeleid, teadmata konkreetseid olukordi. Sellised võrdlused oleksid pigem 
populistlikud ja lugejat eksitavad. Märkusena peame kahjuks tõdema, et aegajalt on 
ajalehtedes ilmud selliseid lihtsustatud ja eksitavaid võrdlusi, mis võivad jätta mulje, et nende 
tegemine on lihtne ja tunnustatud. Kui mingi objekt on valmis ehitatud ja seda on vähemalt 
aasta otsa käitatud, siis tagantjärele saab juba üht-teist soovitut välja tuua, nt kui palju on 
olnud mingil perioodil kütuse osa soojuse hinnas, kui palju on investeeringute osa soojuse 
hinnas jne. 

Väga laias laastus võime öelda, et uue gaasikatlamaja ehitamise puhul on investeeringute osa 
kindlasti väiksem kui uue biokütuse katlamaja rajamise korral ja üllatavalt võib 
põhukatlamaja minna samapalju maksma kui puitkütuse katlamaja (kõik sõltub 
komplekssusest ja sellest, kas põhukatlamaja hinda arvestatakse ka ladude maksumused, mis 
kõik ei pruugi olla soojuse tootja juures). Biogaasi tootmiskompleksi hind on mitu korda 
kõrgem samaväärse võimsusega puitkütuse katlamajast. Biogaasi baasil saab aga toota 
elektrit, mis alates käesolevast aastast võib muuta projekti isegi tasuvaks tänu kõrgendatud 
kokkuostuhinnale (115 senti/kWh). Komistuskiviks võib saada soojuse efektiivse kasutamise 
võimaluse puudumine. 

Täisautomaatse gaasikatlamaja korral võiks ligi 75% (isegi rohkem) toodetava soojuse hinnast 
moodustada kütuse maksumus, kuid elu näitab, et müüdava soojuse korral see ei pruugi 
kehtida (nt suured kaod kaugkütte võrgus, nt Narva-Jõesuu linn). 
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Turba või puitkütuste kasutamisel võib kütuse osakaal jääda ka alla 50%, sest väga suureks on 
tänapäeval kasvanud tööjõukulu ja ehitusmaksumus. Paljudes kohtades juba likvideeritakse 
väikseid puitkütuse katlaid, mis vajavad käitamiseks kallist ja kohati puuduvat inimtööjõudu 
ja minnakse üle õliküttele (nt Kõpu vald). Samuti puitkütuse defitsiit ja üha kasvav hind 
võivad soojuse tootjaid ja omavalitsusi kallutada alternatiivide kasuks otsustama. 

5.13. Soovitusi taastuvate energiaallikate kasutamiseks Põlva 
maakonnas 

A. Biogaasi tootmine 

Biogaasi tootmist ja sellest soojuse ja elektri genereerimist võib soovitada isegi talu tasemel 
(näide ptk 5.5.3.3., lk 204), seda enam ühistute farmide lähedusse, kui ettevõtjal on 
finantssuutlikkust ja tahtmist projekti arendada. Riiklikke toetusi näeb ette uus biomassi ja 
bioenergia edendamise arengukavast lähtuv toetussüsteem. 

Rohtse biomassi kasutuselevõtmist biogaasi tootmiseks ja selle baasil energia tootmist on 
lühidalt analüüsitud Räpina linna ja valla näitel (ptk 8, lk 270 - 271). 

Soovitusi biogaasijaamade ja SEKide rajamiseks konkreetse kohaga on raske siduda, sest iga 
koht on unikaalne ja raske on üks-ühele üle kanda teiste kogemusi. Otstarbekas oleks neid 
ehitada suuremate asulate kaugküttevõrkude juurde või kohtadesse, kus aasta läbi soojust 
kasutatakse (tööstus- ja põllumajandusettevõtted). Kahtlemata tuleb enne teha põhjalikud 
tasuvuse ja riskiuuringud, sest reeglina meie väikeasulate kaugküttevõrkudes suvel sooja vett 
soovijate puuduse tõttu ei toodeta ja seega energiatootmine ei ole nii efektiivne, kus seda saab 
seadmete nimikoormusel toota ühtlaselt aasta läbi. Seni rohtset biomassi kääritavate 
biogaasijaamade rajamise kogemused Eestis puuduvad ja kättesaadavad ei ole ka vastavad 
teostatavuse uuringud kui neid ongi kusagil tehtud. 

B. Biokütuste tootmine 

Kui mõelda biokütuste all vedelaid biokütuseid, nagu Euroopas tavaks, siis ainult Põlva 
maakonnas kasvatatavate õlikultuuride (meil peamiselt raps) kogusest jääb väheks tasuva 
biodiislikütuse tootmisüksuse väljaehitamiseks (praeguse energiapoliitika ja regulatsioonide 
korral). Eesti ühe tuntuma vedelate biokütuste spetsialisti, dotsent Leevi Mölderi hinnangul 
(aluseks vastavad tehnilis-majanduslikud arvutused) võiks ennast tasuda ainult üks biodiisli 
või bioetanooli tehas Eestis, mis kasutaks kohalikku toorainet. Teised peaksid hankima 
tooraine väljast. Viimasel juhul osutuksid sobivaks sadamates või nende läheduses ja raudtee 
läheduses asuvad tehased. Välistoorainele rajatavate tehaste käiduriskid on määramatud (nt 
Venemaa poolne puidu eksporditollide tõstmine on seadnud suure löögi alla Soome 
tselluloosi ja paberitööstuse ning Eesti puidutöötlejad). Miski ei välista Venemaa poolseid 
sanktsioone biokütuste tooraine tarnimisele või isegi transiidile läbi Venemaa, kui tooraine 
näiteks ostetakse Ukrainast või Kasahstanist. Sellest tulenevalt ei saa autorid soovitada Põlva 
maakonda rajada ainult kohalikule toorainele ja isegi import toorainele rajatavat biokütuste 
tehast. Sellise riski võivad võtta ainult konkreetsed tootjad. 

C. Sealäga ja reoveepuhasti ühisprojektid 

Sõnniku ja reoveepuhastite muda kooskääritamine ebaõnnestus Jööri biogaasi jaamas Valjala 
vallas. Reoveepuhastite jääkmuda mineraalosa sisaldus (peamiselt liiv) on sedavõrd suur, et 
tekitas probleeme kääritustankist väljutamisel ja hilisemal käitlemisel. Teise aspektina, mis ei 
soosi nende kooskääritamist, tuleb arvestada reoveemudade keemilist koostist. Selles võib 
olla arvestataval määral raskmetalle ja kahjulikke ühendeid, mistõttu ei saa kääritusjääki 
kasutada hiljem põldude väetamiseks. Kui liivaprobleem oleks tehnoloogiliste täiendustega 
peaaegu välditav, siis viimati mainitu ei pruugi laheneda. 
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Õigem oleks reovee muda eraldi kääritada ja kääritusjääki kasutada komposti koostisosana. 
Selline kompost oleks turustatav haljasalade rajamiseks ja hooldamiseks või metsa alla 
laotamiseks. Sõnniku kääritusjääk on liiga väärtuslik, et loobuda selle kasutamisest põldude 
väetamiseks. Liiati vajavad Põlvamaa põllud ohtralt naturaalseid väetisi. 

Nii Põlva kui Räpina reoveepuhastite reoveesetete kogusest ilmselt ei piisa, et nende 
kääritamise baasil rajada majanduslikult tasuvat biogaasijaama ja SEKi ning maakonna 
reoveesetete kokkutoomine ühte jaama ei ole kindlasti majanduslikult tasuv. 

D. Elektrituulikud 

Kui vaadelda Põlvamaa tuuletingimusi ja metsade, maastikualade jm asukohti, oleks kõige 
sobivamaks ja tasuvamaks alaks tuulikute paigutamiseks Peipsi ja Pihkva äärne ala. 
Täpsemalt rannajoonega paralleelne ala Nahast Raiglani. See oleks siis ca 9 km pikkune ala. 
Aasta keskmine tuule kiirus antud piirkonnas on Eesti tuuleatlase andemetel 3,5-4 m/s. 
Ülejäänud rannaäärne ala on enamasti kaetud erinevate kaitsealadega. Kui võtta tuulikute 
vahekauguseks ca 400 m, saaks sinna paigutada kuni 20 ca 2-3 MW-ise võimsusega tuulikut. 

Siiani püütakse tuulikuid rajada kohtadesse, kus tuule keskmine kiirus aastas on suurem kui 5 
m/s ja eriti siis kui see on suurem kui 5,5 m/s. Tuuliku poolt arendatav võimsus on võrdeline 
tuule kiiruse kuubiga ja seetõttu on tuule kiiruse erinevusel väga suur mõju tuuliku 
toodangule ja tema rajamise majanduslikule otstarbekusele. 

Tavaliselt kasutatakse väikeste tuulekiiruste korral tuulikuid, mis on kergema 
konstruktsiooniga. See võimaldab neil alustada tööd väiksema tuulekiiruse korral. Samas 
tuleb sellised tuulikud seisatada samuti madalama tuulekiiruse juures kui suuremale 
keskmisele kiirusele dimensioneeritud tuulikud. Kas ja kuidas see kokku nende tasuvust 
mõjutab, vajab eraldi arvutusi, kuid igal juhul saadakse 1,5 kordse tuule kiiruse muutumise 
korral 1,5x1,5x1,5 = 3,375 korda enam või vähem energiat. 

Täpsemate asukohtade soovitamiseks on vaja teada vastavate maade omandivormi ja 
kättesaadavust arendajale. Igale kohale tuleb teha keskkonnamõjude hinnang ja arvestada 
naaberkinnistute omanike arvamusega. Puuduvad ka konkreetsete kohtade (valib arendaja) 
täpsed tuulemõõtmise andmed. Reeglina tehakse elektrituulikute jaoks potentsiaalselt 
saadaolevatel kinnistutel tuulemõõtmised 10 m kõrgusel, eriti veel sellistes kohtades, kus 
aasta keskmine tuulekiirus jääb alla 7 m/s. 

Tuuleenergia kasutuselevõtmist Eestis ei määra tänapäeval mitte niivõrd sobivate kohtade 
olemasolu, kuivõrd püstitavate võimsuste piirang. Juba väljaantud võimsuste ehitusload 
ületavad lubatavat paigaldatavat võimsust (300 MW). 

E. Vee-energia kasutamine 

Vee-energia (siin: väike hüdroenergiajaamade) kasutusele võtmise laiendamisele on piduri 
pannud Eesti Keskkonnaministeeriumi suhtumine (abiministri hr Tammeväli ettekanne TEUK 
VIII, okt 2006). Üldjuhul ei lubata kasutusele võtta uusi ega taastada vanu tamme, kuhu võiks 
paigutada hüdroturbiine. Seetõttu ei ole võimalik anda ka soovitusi Põlva maakonnas 
täiendavate hüdroenergia ressursside kasutusele võtmiseks. Põlvamaal on ligi pool 
(1 018 kW) summaarsest tehnilisest ressursist (2 000 kW) kasutatud (üks suurim näitaja 
Eestis) ja vaevalt seda tänaste keskkonnakaitse arusaamade juures suurendada lubatakse. 
Loomulikult võib Keskkonnaministeeriumi seisukoht muutuda, kui suudetakse põhjendada, et 
olemasolevate tammide taastamine ei mõju halvendavalt kalavarudele. 

F. Teraviljajäätmete ja põhu kasutamine (teravilja põletamist käsitletakse laiemalt) 
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Teravilja otsepõletamist soojuse saamiseks põllumajandusettevõttest (talu, ühistu) suuremas 
mastaabis ei propageerita kusagil. Euroopa mõnedes riikides (nt Saksamaa) soositakse 
teraviljast bioetanooli või muudegi biokütuste valmistamist ja on selleks välja töötatud 
toetusskeeme. Näiteks Soomes ei tehta mingeid riiklikult tellitavaid uuringuid teravilja 
põletusseadmete väljatöötamiseks. Vastavate seadmete tootjad võivad omal riisikol 
põletusseadmeid arendada või olemasolevaid tahke biokütuse katlaid kohandada, kui nad 
leiavad seadmetele turgu. Teravilja kasutamine otseselt kütusena jääb iga põllumajandustootja 
oma otsustada. Alati sõltub see turust, kas teravili tasub oma farmi katlas põletada või see 
müüa. Teravilja mittetootvad soojusfirmad või üksiktootjad ei saa kunagi olla kindlad soodsa 
hinnaga teravilja hankimises (vt näidet allpool). 

Eestis on suuremas mastaabis kaera põletatud Lüganuse küla kaugkütte katlamajas 2006-2007 
kütteperioodil. Mitte eriti õnnestunud vedelkütusel töötanud katla (moderniseeritud Kiviõli 
tüüpi katel, võimsus 1 MW) ümberehitamine puhastatud kaera põletamiseks ei õigustanud 
ennast, sest lõppkokkuvõttes kujunes soojuse hind kõrgemaks, kui oleks olnud põlevkivi õli 
baasil toodetud soojuse hind. Suur tööjõu kulu (neli kütjat ja nende palgakasv) ja teravilja 
hinna tõus nullis kogu loodetava edu. Lisaks esines palju seisakuid (kütuse šlakkumine restil, 
sage konvektiivküttepindade puhastamise vajadus) ja tehnilisi avariisid. Katla töö sõltus väga 
palju ka erinevatest kaera partiidest, mõne partii puhul oli šlakkumine intensiivsem kui teise 
partii korral. Lisaks ei nõustunud senine kaeratarnija oma lepingut järgmiseks perioodiks 
pikendama, sest tal osutus kasulikumaks hakata rapsi kasvatama. 2007 – 2008 aasta 
kütteperioodiks paigaldatakse sellesse katlamajja taas vedelkütuse katel. Vt ka p 5.6.2. lk 209 
– 211. 

Teine olukord võib kujuneda teravilja ülejääkide, riknenud teravilja ja teravilja 
puhastusjäätmete (veskitest saadava) põletamise korral. Loetletud kütusetoorme hind on 
kindlasti madalam, kui puhtal teraviljal (vt Teravilja puhastusjääkide põletamine Soomes, 
aruanne lk 90 – 91). 

Põhu energeetilise kasutamise kavandamisel tuleks igal juhul arvesse võtta EMÜ dotsendi 
Hugo Roostalu arvamust. Tema väitel on Põlva maakonna mullad erakordselt huumusvaesed 
ja ka orgaaniliste väetiste kasutamine on äärmiselt tagasihoidlik. Seetõttu peaks muldade 
huumusseisundi säilitamiseks kogu toodetud põhu viima mulda. Sellest tekib mulda aastas 
orienteeruvalt 0,3 t/ha värsket huumust. H. Roostalu ei soovita põhku tahke biokütusena 
praegu Põlva maakonnas arvesse võtta. 

Teisest küljest võetuna saaks põhku soojuse tootmiseks kasutusele võtta mõne elujõulise 
väikeasula kaugküttevõrgu katlamajas, paigaldades sinna selleks otstarbeks vastava 
katelseadme (ptk 5.6.1.3 lk 208). Eestis on taas hakatud põhku asula kaugküttekatlamajas 
põletama 2006. aastal Tamsalu vallas, Sääse küla katlamajas. Selle asula kaugküttevõrk on 
ühendatud Tamsalu linna kaugküttevõrguga, kus katlamaja töötab puitjäätmetel. 

Katla võimsus – 850 kW. Investeeringu suurus (koos 350 m3 põhupallide hoidlaga) – kuni 
2 mln krooni. Põhu hind 580 krooni tonn ehk ~150 kr/MWh (ümarpallid, kandiliste pallide 
korral oleks hind tõenäoliselt kõrgem (Lihula valla viljakasvatusega tegeleva ühistu juhtide 
sõnul), sest oleks vaja soetada vastavad seadmed. Samas on suurte kandiliste põhupallide 
transport 30-34% efektiivsem sest samas transpordivahendi mahus edastatakse kuni 40% 
rohkem energiat). 

Katlast väljuva soojuse hind vaid kütuse- ja finantshinnakomponendiga on 390 kr/MWh, 
müügihind ligi 600 kr/MWh. Investeeringu toetus KIK-ist - 1,65 mln krooni - võimaldas 
katlast väljuva soojuse hinnaks (vaid kütuse- ja finantshinnakomponendiga) arvestada 
280 kr/MWh. 
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Näeme, et nii puitjäätmete kui põhu energiaühiku hind on praktiliselt sama, kuid 
põhukatlamaja vajab rohkem tööjõu ja hoolduskulusid, kui korralik peenestatud puitjäätmetel 
töötav katlamaja (viimased töötavad Soomes valdavalt kaugjuhtimisel, kuid väikesed 
põhukatlamajad mitte). 

Kui siiski otsustatakse hakata põhku kasutama energia (soojuse) tootmisel, mitte seda 
põlluväetiseks jättes, siis võiksid kõne alla tulla Räpina, Kõlleste ja Ruusa, kus on säilinud 
kaugküttevõrgud. Kindlasti tuleb aga koostada põhjalikud tasuvuse arvutused, sest tööjõu (ka 
energia ja kütuste) järsk kallinemine viimasel aastal võib saada nende projektide 
komistuskiviks. 
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6. TAASTUVATE ENERGIAVARUDE KASUTUSELE VÕTMISE JA 
KASUTAMISE LAIENDAMISE MAJANDUSLIKUD JA 
SOTSIAALSED ASPEKTID 

Taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt nõuab reeglina suhteliselt suuri investeeringuid, 
kuid tagab enamasti täiendava tööhõive. Senine Euroopast ja osaliselt ka Eestist pärit 
kogemus näitab, et taastuvate energiaallikate rakendamiseks vajalikud eriinvesteeringud on 
seda suuremad, mida väiksemad on seadmete ühikvõimsused ja mida komplitseerituma 
kütuse või energiaallikaga on tegemist.  

Enamik neid maid, kus taastuvate energiaallikate rakendamine on osutunud edukaks, 
kasutavad stimuleerimiseks nii investeeringute subsideerimist kui ka maksusoodustusi. Eestis 
on praktiliselt ainsaks seadustes ettenähtud soodustuseks võrku müüdava elektri ostukohustus 
ja määratud hind (810 krooni/MWh). Investeeringu toetusena saab kindlasti käsitada nn 
ühisrakendusprojektide osalist rahastamist kasvuhoonegaaside emissioonikohustustega mitte 
toimetulevate riikide poolt. Siiski, väga väikeste üksikprojektide lülitamine 
ühisrakendusprojektide koosseisu on ebatõenäoline, võimalikuks võib see osutuda mitmete 
väikeste projektide koondamisel üheks projektiks. 

Eestis seni vähe rakendust leidnud taastuvate energiaallikate majandusliku otstarbekuse 
hindamine on äärmiselt raske kulude usaldusväärsete hinnangute puudumise tõttu. 
Majanduslikke hinnanguid saab esitada kas mujal Eestis või teistes riikides tehtud 
näidisprojektide abil, püüdes nende kogemustest lähtudes hinnata samade projektide 
otstarbekust Põlva maakonna tingimustes. Puitkütuste, turba ja veel mõne muu kohaliku 
energiaressursi kasutamisel on Eestis kogemused olemas ja vastavate projektide täpsemaks 
majanduslikuks hindamiseks peaks üksikasjalikult analüüsima energiavajadust, 
energiatarbimise graafikuid ja infrastruktuuri olukorda. Sellist analüüsi detailsust käeolevas 
töös teha ei ole võimalik, kuid üldistatud hinnangud annavad esmase ligikaudse hinnangu, mis 
võib olla aluseks konkreetsema uuringu tellimisel. 

Sotsiaalsete aspektide hindamisel on esmatähtis tööhõive määratlemine. Põhiline tööhõive 
lisandumine on seotud taastuvate kütuste kasvatamise ja kogumisega. 

6.1. Puitkütuste ja turba kasutamise majanduslikud hinnangud 

Puitkütuste ja turba rakendamisel on Eestis pikaajalised ja positiivsed kogemused. 
Tehnoloogilistelt lahendustelt on meil kasutatavad kaugkütteseadmed jõudnud samale 
tasemele kui Skandinaaviamaades. Majandusliku tasuvuse on siiani jõutud tänu primitiivsetest 
lahendustest loobumisele ja teistel kütustel tippkoormusekatelde rakendamisele.  

Väikeste küttekatelde, ahjude ja teiste lokaalkütteseadmete tasuvuse on siiani Eestis taganud 
ühelt poolt halupuude isevarumisest tulenev kulude kokkuhoid ja teiselt asjaolu, et 
väikeseadmete teeninduskulu pole alati vaja arvestada.  

Puitkütustel töötavaid elektri ja soojuse koostootmise seadmed seni Eestis puuduvad, kuid 
vastavaid eeluuringuid ning tasuvusarvutusi tehakse paar sellist arvutusnäidet järgnevas ka 
tuuakse. 

6.1.1. Biokütusel töötavate koostootmisjamade majandusliku otstarbekuse 
hindamine 

Siinkohal on võimalik esitada kahe koostootmisjaama majandusliku tasuvuse analüüsi 
tulemused, mis on läbi viidud Interreg II projekti ET-Bioenergy WP3 raames. Mõlema 
hinnangu korral kasutati järgmisi algandmeid: 
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• soojuse müügihind kaugküttevõrku 450 EEK/MWh; 

• elektri müügihind elektrivõrku 810 EEK/MWh (on seotud elektrituruseaduses 
sätestatud taastuvelektri ostukohustuse ja seaduses fikseeritud hinnaga); 

• hakkpuidu ostuhind 169 EEK/MWh, mis vastab hakkpuidu puistekuupmeetri hinnale 
127 EEK/m3;  

• investeerimiseks tehtava laenu intress 5%; 

• tasuvusarvutuses aluseks võetav tööaeg 20 aastat; 

• seadmete summaarne keskmine kasutegur 86,5%; 

• tippkoormusele taandatud kasutustundide arv 6000 h/a; 

• tööandja palgakulud koos kõigi maksudega 300 000 EEK/töötaja; 

• kasutatakse keevkihttehnoloogial töötavat aurukatelt ja vasturõhuturbiiniga lahendust 
ilma kondensaatorita, mis tähendab kogu soojuse ärakasutamist.  

Järgnevas tabelis on ära toodud mõlema koostootmisjaama põhiandmed ja arvutatud 
majandusnäitajad (vt Tabel 6.1). 

Tabel 6.1. Kootootmisjaamade tasuvusanalüüsi koondandmed 

Näitaja Suur koostootmisjaam Väike koostootmisjaam 

Elektriline võimsus, MW 17 3,5 

Soojuslik võimasus, MW 40 16 

Töötajate koguarv 30 8 

Investeeringu maht, MEEK 500 185 

Tasuvusaeg, a 7,7 11,2 

Tulu nüüdisväärtus NPV, 
MEEK 

267 10,3 

Rahavoo sisemine tulunorm 
IRR, % 

11,5 6,3 

 

Mõlema jaama korral on kasutatud algandmete korral projektid tasuvad, kuid väikese 
koostootmisjaama korral viitab riskianalüüs projekti kõrgele riskitasemele (vt Joonis 6.1 ja 
Joonis 6.2). Juba tulunormi väärtus 6,3% viitab laenu tõenäolisest kallinemisest tulenevale 
ohule. Käesoleval ajal on Eurobori indeks tõusmas ja odavate laenude aeg mööda saamas. 
Laenuintress võib viimaste prognooside kohaselt lähiaastatel tõepoolest üle mainitud väärtuse 
tõusta, mis otsekohe muudaks projekti mittetasuvaks.  

Joonisel (vt Joonis 6.1) toodud võimalikest muutustest tasub kindlasti tähelepanu pöörata 
kütuse hinna tõusu mõjule. Eksperthinnangute järgi võib hakkpuidu hind praeguste 
hinnatrendide jätkumisel tõusta lähema viie aasta jooksul tasemele 200 EEK/MWh (150 
EEK/m3 puiste). Kui see prognoos tõeks osutub, muutuks projekt samuti mittetasuvaks, kuigi 
nende tendentsidega käiks arvatavasti kaasas ka soojuse hinna arvatav tõus.  

Projekti jaoks on valitud kõrge kasutustundide arv (6000 h/a), mis oli eeltingimuseks, et 
projekt üldse tasuvaks muuta. Samas on hästi teada, et nii kõrge kasutusaeg on saavutatav 
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ainult selliste kaugküttevõrkude korral, kus on arvestatavalt suur suvine soosjuskoormus. Nii 
suurt suvist soojuskoormust Põlva maakonnas ei ole üheski linnas või asulas.  
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Joonis 6.1. Väikese koostootmisjaama majandusliku tasuvuse tundlikkuse analüüs 

Joonise teksti selgitused: Increasing fuel prices – Kütuse hinna tõus 30% 
   Increasing investments – Investeeringute tõus 30% 
   Electricity generation costs – Elektri genereerimise maksumus (algandmete korral) 
   Decreasing fuel prices – Kütuse hinna langus 30% 
   Decreasing investments – Investeeringute langus 30% 

Investeeringute tegelike väärtuste kohta puudub Eestis kogemus. Analüüsis on aluseks võetud 
Soome hinnatase, mida on ehituslike tööde osas veidi vähendatud. Kuna ehitustööde hinnad 
on tõusmas, pakub huvi ka investeeringukulude tõusu mõju projekti tasuvusele. Nagu järgnev 
joonis (vt Joonis 6.2) näitab, muudaks projekti mittetasuvaks juba 2,5 – 3% 
investeeringukulude suurenemine. 
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Joonis 6.2. Tulu nüüdisväärtuse sõltuvus väikese koostootmisjaama investeeringute 
mahu muutumisest 

Võttes kokku koostootmisjaamade tasuvusanalüüsi põhilised tulemused, on võimalik väita, et 
puitkütuste baasil koostootmise arendamine võib osutuda majanduslikult tasuvaks suurte 
seadmete korral (näiteks 17 MWel/40 MWs). Väiksemate võimsuste korral võivad 
koostootmisjaamad osutuda majanduslikult tasuvaks juhul, kuid osa investeeringukulusid 
kaetakse toetuste kaudu, näiteks ühisrakendusprojektidena. Põlva maakonna soojuskoormusi 
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arvestades on koostootmisjaamade rajamine puitkütuste baasil arvatavasti majanduslikult 
küsitav. 

Kuna turbakütuste korral pole võimalik elektrit võrku võimalik müüa sama kõrge hinnaga kui 
biokütuste korral, siis turbakütuste baasil uue koostootmisjaama rajamist pole mõtet lähemalt 
analüüsida –praeguses majandussituatsioonis on see mittetasuv. 

6.1.2. Biokütusel või turbal töötava kaugküttekatlamaja majandusliku 
otstarbekuse hindamine 

Biokütustel või turbal töötava kaugküttekatlamaja tasuvuse analüüs on samuti läbi viidud 
Interreg II projekti ET-Bioenergy WP3 raames. Ka kütuse hind ja müüdava soojuse hinnaks 
on võetud samad arvväärtused kui eelnevas koostootmisprojektide analüüsis. Järgnevas 
tabelis (vt ) on toodud 5 MW soojusvõimsusega biokütusel töötava kaugküttekatlamaja 
põhiandmed. Investeeringute mahu hindamisel on arvesse võetud viimastel aastatel Eestisse 
ehitatud biokütusekatlamajade tüüpilisi maksumusi, sh Paide Peetri katlamaja 
biokütuseprojekti kulusid, kus kasutati paindlikku reguleerimist võimaldavat koonilise restiga 
tehnoloogilist lahendust. Ka käesolevas majanduslikus eeldatakse sama tüüpi katelseadme 
(Wärtsilä BioGrate) kasutamist.  

Tabel 6.2. Biokütusel töötava kaugküttekatlamaja põhiandmed  

Näitaja Väärtus 

Soojusvõimsus, MW 5 

Keskmine kasutegur, % 85 

Nominaalkoormuse kasutustundide arv, h/a 5000 

Töötajate arv 2 

Tasuvusarvutustes kasutatav tööaeg, a 15 

Investeeringu suurus, MEEK 20 

Tasuvusaeg, a 7,76 

Tulu nüüdisväärtus NPV, MEEK 5,7 

Rahavoo sisemine tulunorm IRR, % 9,7 

 

Tabeli andmete alusel on projekt tasuv, kusjuures tulu sisenormi kõrge väärtuse (9,7&%) 
alusel pole põhjust karta, et laenuintressi tõus selle väärtuseni ulatuda võiks ning projekti 
mittetasuvaks muudaks. Projekti teiste algandmete muutumise mõju saab jälgida järgnevate 
jooniste kaasabil (vt Joonis 6.3 ja Joonis 6.4). 

Kuna katlamajade ehitamisel on Eestis piisavalt kogemusi, siis investeeringute mahu 
võimaliku muutumise osas kasutati väiksemat võimaliku muutumise intervalli ±20%. Joonise 
(vt Joonis 6.3) alusel investeeringu võimalik suurenemine mainitud ulatuses väga suurt ohtu 
ei kujuta, kuid kütuse võimalik hinnatõus on märksa ohtlikum. Teise joonise (Joonis 6.4) abil 
on näha, et projekti majanduslik tasuvus säilib, kui investeeringute maht ei suurene rohkem 
kui 13%.  
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Joonis 6.3. Kaugküttekatlamaja majandusliku tasuvuse tundlikkuse analüüs 

Joonise teksti selgitused: Increasing fuel prices – Kütuse hinna tõus 30% 
   Increasing investments – Investeeringute tõus 20% 
   Normal – normaalolukord (e soojuse hind algandmete korral) 
   Decreasing fuel prices – Kütuse hinna langus 30% 
   Decreasing investments – Investeeringute langus 30% 
   Heat production costs – soojuse tootmiskulud 

 

NPV of the plant by changing investment costs

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

M
E

E
K

 

Joonis 6.4. Tulu nüüdisväärtuse sõltuvus katlamaja investeeringute mahu muutumisest 

Kui biokütustel töötavate katlamajade ehitamiseks on võimalik saada investeerimistoetusi, 
väheneb nende rajamise majanduslik risk veelgi. Siiski tasub meeles pidada, et seadmete 
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väiksema võimsuse korral eriinvesteeringute maht suureneb ja majandusliku tasuvuse 
saavutamiseks püütakse sageli algseid kulutusi piirata tehnoloogiliste lihtsustuste hinnaga. 
Reeglina eeldab lihtsustatud tehnoloogiline lahendus tööjõuvajaduse suurenemist, mida sageli 
isegi soovitatakse (tööhõive suurendamine!). See on ohtlik tee ja varasemad Eesti kogemused 
näitavad, et odava täiendava tööjõuga pole pikaajaline häireteta ekspluatatsioon võimalik ja 
mistahes häired vähendavad seadme tasuvust.  

6.2. Majanduslik hinnang jäätmete energeetilise kasutamise 
projektidele 

6.2.1. Jäätmepõletusseadmete, -jaamade maksumusest 

Jäätmekütuste kasutamine on mõjutatud mitmetest majanduslikest faktoritest, seadusandluses, 
jäätmepoliitikast, keskkonnapoliitikast, energeetikast, energiakandjate hindadest jne millede 
mõju jäätmekütuste laiemale kasutamisele on küllaltki keeruline. 

6.2.1.1. Olmejäätmemajanduse perspektiivid 

Prügila direktiivi valguses on järgnevas vaadeldud variante kuidas hind mõjutab prügi 
liikumise teekonda. Lihtsuse mõttes käsitletakse kahte juhtumit: 

Esimene juhtum: kus juba 1995. aastal toimus märgatava osa biolagunevate jäätmete 
kogumine ja tekkekohas sorteerimine . Parimad näited selle kohta oli Saksamaa ja Austria . 
Nimetatud riikide omavalitsused kogusid juba siis biolagunevaid jäätmeid eraldi, ning nende 
riikide kasvutempo eraldi kogumise osas on selle tõttu piiratud. 

Teine juhtum: kus 1995. aastal koguti väga vähe biolagunevatest jäätmetest tekkekohas 
sorteeritult. Selliste riikide nimistu on pikem: Kreeka, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Portugal ja 
Suurbritannia. 

Käsitleme mõlema juhtumi olukorda lähemalt. 

Esimese juhtumi puhul on jäätmete eraldi kogumine saavutamas maksimaalset võimalikku 
ulatust ning alternatiivsed võimalused prügilasse ladestamisele on järgnevad: 

� Jäätmete põletamine – ühiku maksumus Ci; 

� Termiline töötlus – ühiku maksumus Ct; 

� Mehaanilis-bioloogiline töötlemine – ühiku maksumus Cm, mille väljunditeks on:  

� r tonni taaskasutatavaid materjale, tonni sisestatud materjali kohta, millest saadakse 
tulu Rr tonni kohta; 

� f tonni jäätmekütust, tonni sisestatud materjali kohta, mida saab kasutada termilise 
töötlemise seadmetes, põletada või põletada lisakütusena; 

� g tonni jääke, tonni sisestatud materjali kohta, mida tuleb ladestada prügimäel 
maksumusega Cl tonni kohta; 

� e kWh tonni sisestatud jäätmete kohta (kus biolagundamine on toimunud 
kääritamisega) tuleb tulu Re tonni kohta. 

Antud juhul on võetud, et jäätmekütus on valmistatud mehaanilis-bioloogilise töötlemisega, 
kuigi seda võib laiendada ka teist tüüpi valmistamismeetodite jaoks. Tuleb arvestada, et 
erinevate mehaanilis-bioloogilise töötlemise variatsioonide korral on töötluse hind erinev ja 
saadud jäätmete fraktsioonidesse jagamine võib olla erinev. 



 

6.06.2007 243(243) Leping 636L-5-06-VV.doc 

Hinna põhjal tehtud otsus taandub ühele küsimusele, kas mehaanilis-bioloogilise töötluse 
maksumus on väiksem kui põletamise või termilise töötluse oma.  

[Cm-(r⋅Rr)+(g⋅Cl)-(e⋅Re)]+(jäätmekütuse töötlemise netomaksumus)<Ct või Ci (kumb on 
madalam) 

Valemit teisendades ja eeldades, et Ci<Ct saame jäätmekütuse töötlemise netomaksumuse, 
mis peaks olema järgmine: jäätmekütuse maksumus < [Cm-(r⋅Rr)+(g⋅Cl)-(e⋅Re)] 

Üldiselt mõjutavad jäätmete põletuse maksumus järgmised komponendid: 

� Seadme suurus, kui muud komponendid on võrdsed, siis alla 100000 tonni aastas 
puhul hakkavad suurenema kulutused 

� Kapitali vajadused, et tagada keskkonnanõuete täitmine ja kõrge kasutegur (Kas on 
soojuse ja elektri koostootmine?), suuremad keskkonnaalased nõudmised tõstavad 
maksumust 

� Tulud kätte saadavast energiast: see on tähtis faktor põletamise kogumaksumuse 
arvutamisel. Jaamadel, mis toodavad ka soojust, on elektri tootmine väiksem, kuid 
summaarne tootmine peaaegu kolm korda suurem. On üsna levinud, et toodetud 
elektri hinda subsideeritakse; 

� Tulud pakendi taaskasutamise eest: Itaalias ja Suurbritannias saadakse toetusi 
pakendite taaskasutamise eest; 

� Heitgaaside puhastamise maksumus (hind varieerub, sest erinevates liikmesriikides on 
nõuded erinevad, eriti NOx sisalduse kohta); 

� Tuha töötlemise maksumus, see on tihti mittevaadeldav komponent mis riikides 
erinevates riikides on vahemikus €3-20 tonni jäätmete kohta. Maksumus sõltub sellest, 
kui palju tuhast taaskasutatakse ja palju maksab ülejäänud tuha ladestamine ning kas 
on vaja seda ka veel enne ladestamist prügimäel töödelda, maksumust mõjutab ka 
regulatsioon, mis sätestab, mis tingimustes saab tuhka kasutada ehitusmaterjalides; 

� Maksud jäätmepõletamisele: Sama võimsusega jäätmepõletamisjaamade kulud võivad 
üle Euroopa olla väga erinevad. Rootsi subsideerib kogu energiasektorit ja seoses 
sellega on kulud väiksemad, samas on Saksamaal gaaside puhastamine rangelt 
reglementeeritud ja energeetikat toetatakse väga vähe ning tuhkade ladestamine on 
küllaltki kallis. Taani asub kahe eelnevalt mainitud juhu vahel, kus kulud enne 
maksusid on väikesed, kuid põletamise maksud on kõrged. 

Üldistusi on raske teha, kuid kui Ci on madal, siis mehaanilis-bioloogiline töötlemine on 
ahvatlev. Ci peab olema madal, kui esineb fraktsioone mida tuleb ladestada prügilasse Re peab 
olema kõrge ja jäätmekütuse töötlemise netokulud tuleb hoida madalal. See olukord tekkib 
tõenäoliselt siis kui: 

� Olukord energeetikas soosib jäätmekütuse kasutamist lisakütusena, sest energia 
hinnad on kõrged; 

� Jäätmekütusel on kõrge kütteväärtus; 

� Jäätmekütuse kasutamine ei nõua lisainvesteeringuid; 

� Jäätmekütus on homogeenne. 

Kui Ci
 on kõrge, nagu esimese juhtumi maade korral, kus on tekkekohas jäätmete sorteerimine 

on hästi arenenud, on mehaanilis-bioloogiline töötlemine siiski tasuvam. See on kooskõlas 
faktiga, et keskmise suurusega komposteerimisseade (∼20000 tonni)maksab kuskil €35-50 
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tonni kohta ja maades kus kasutatakse põletamist maksab ühe tonni põletamine kuskil €90. 
Mehaanilis-bioloogiline töötlemine on odavam isegi siis, kui jäätmekütust põletatakse 
spetsiaalselt selleks ehitatud seadmetes tehes eelnevalt lisa sorteerimist, mille tõttu põletatava 
aine hulk väheneb ja kütteväärtus kasvab, mis tasub ära sorteerimiseks tehtud kulutused. 
Jäätmepõletamise atraktiivsus väheneb veelgi, kui väheneb seadme võimsus ning väikeste 
võimsuste juures muutub jäätmete termiline töötlus põletamisest tasuvamaks. See analüüs 
põhineb kuludel, kuid kulu ei näita alati täielikult tegelikku jäätmetöötlemise turu olukorda, 
mis sõltub turu tingimustest, nagu “värava maks”, mis sageli ei oma otsest sõltuvust tegelikest 
kuludest. See kehtib kapitalimahukates konstantse tarbimisega põletusjaamades, ka prügilates, 
kus tühja ruumi on vähe, ja kus on kõrged ladestamismaksud. Kui ladestamise jaoks on palju 
ruumi, siis võivad väravamaksud langeda alla kulutuste(ladestamispaiga opereerimise 
marginaalsed kulud võivad läheneda nullile). Kui ladestamiskulud on kõrged, siis võib olla 
tõenäoline, et odavam lahendus on jäätmete põletamine ja võib tekkida (kui transpordikulud 
on väikesed) jäätmete vedu üle piiride, kuid see ei pruugi  olla pikemaajaline tasuv alternatiiv. 

Teise juhtumi riikides on kulud jäätmete töötlemisele sama kui esimese juhtumi riikides, 
kuid põletamise kulud on veidi väiksemad. Kulufaktorite hindamine on keeruline, sest 
jäätmete kohapeal sorteerimise parandamine võib asja palju muuta. Kui vaadata kõige 
viletsamaid maid 1995 aasta prügila direktiivi artikli 5 alusel, siis saavutaksid nad selle samas 
direktiivis seatud eesmärgid ainuüksi kohapeal sorteerimisega (see sõltub prügi tekkimise 
kasvust). 

Probleeme võib olla kaks sarnased esimese juhtumis esitletutega: 

1. Saadaolevate jäätmete hulk sõltub kohapeal sorteerimise tõhusast organiseerimisest; 

2. Et luua tõhusa kohapeal jäätmete sorteerimise strateegiat, peab see olema paindlik 

On olemas head põhjused, et soovitada mehaanilis-bioloogilist töötlust, kui paindlikumat, 
massilise põletamise ees. Bioloogilise töötlemise aspekti annab muuta modulaarseks (saab 
kergelt üle minna segajäätmete komposteerimiselt tekkekohas sorteeritud jäätmetele) ja 
kasutades jäätmekütust muude kütustega koospõletamiseks tavalistes jaamades ei teki suurt 
vajadust palju investeerida spetsiaalsetesse põletamis- või termotöötlusseadmetesse. 

Paljud riigid käivad väga lõdvalt ringi terminiga “töödeldud kütus”, mis on mainitud 
jäätmepõletusdirektiivis mittetöödeldud olmejäätmete klauslis. Kui väga madalatasemelist  
tekkekohas toimuvat sorteerimist saab nimetada töötlemiseks, siis väga suurt hulka 
olmejäätmetest võib nimetada töödelduteks ja sobivateks põletamiseks lisakütusena 
põletusseadmetes, millele kehtivad olmejäätmete põletusseadmetega võrreldes madalamad 
heitmete standardid. Seda võib pidada odavaks jäätmete ladestamise direktiivi nõudmiste 
täitmiseks, mis keskkonna seisukohalt ei ole hea. 

Teise juhtumi omavalitsustele on mehaanilis-bioloogilise töötluse kasutamine jäätmekütuse 
tegemiseks seega kaheotsaga asi. 

Seda saab kasutada positiivselt toetamaks väga intensiivset jäätmete tekkekohas sorteerimise 
toetamiseks. Alternatiivselt võib seda kasutada, et minimiseerida kulutusi prügila direktiivi 
artikkel 5 nõuete täitmiseks ilma keskkonna säästmiseta koos vähese või olematu püüdlusega 
jäätmete tekkekohas sorteerimise organiseerimise 

Jäätmete põletamise maksumus erinevates riikides on ära toodud  joonisel (vt Joonis 6.5). 
Joonisel toodud maksumused eurodes kujutavad endast ühe tonni jäätmete põletamiseks 
tehtavaid kulutusi. 
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Jäätmepõletuse maksumused EU riikides 
[ Allikas Hogg et al  2002.a. ]
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Joonis 6.5. Jäätmekütuse põletamise maksumuste võrdlus (ktpa – kilotonni aastas) 

 

Joonise (vt Joonis 6.5) kommenteerimisel on vajalik tähelepanu juhtida asjaolule, et 
suhtelised odavalt saadav jäätmete energia Prantsusmaa projektides on tingitud sellest, et seal 
ei ole arvestatud EL jäätmete direktiivi rangeid nõudeid.  

Üldine järeldus jäätmete energeetilise kasutuse projektide kohta eri Euroopa maades on 
intrigeeriv – jäätmetest saadav energia on väga kallis ja eriti kallis väikeste projektide 
korral. Väiksema jäätmete käitlemise mahuga kui 20 tuhat tonni jäätmeid aastas reeglina 
nende ebamajanduslikkuse tõttu ei ehitata ja selle väikese (Põlva maakonna mastaape 
arvestades suure!) võimsuse korral kujuneb soojuse hinnaks kaugelt üle 100 EUR/MWh (üle 
1600 EEK/MWh) isegi siis, kui EL jäätmete direktiivi nõuded pole täidetud. Nende nõuete 
täitmine väikeste jäätmete mahtude korral aga on lausa astronoomiliselt kõrge – sajad eurod 
MWh kohta e mitu tuhat krooni MWh kohta, mis Põlvamaa tarbija jaoks kohaldatav ei ole. 

Tõenäoliselt tuleks kõne alla Põlvamaa jäätmete vedu ühte suurde kogu Lõuna-Eesti 
piirkonda teenindavasse jäätmepõletustehasesse. 

 

Samuti pole prügilate väikeste mahtude tõttu seal otstarbekas biogaasi koguda ja kasutada. 
Minimaalseks jäätmete aastamahuks, mille korral olme- ja muude samalaadsete jäätmete 
energeetilist kasutamist planeerida soovitatakse, oleks erandjuhul 20 000 tonni aastas, 
enamasti aga 100 000 tonni aastas. Seega oleks soovitav Põlva maakonna olmejäätmete 
kasutamine lahendada koos teiste Lõuna-Eesti maakondadega. 

 

Lisaks elektri omatarbe katmisele tuleks selle ülejääk müüa elektrivõrku taastuvelektrile 
kehtestatud hinnaga 810 EEK/MWh. Üldjuhul võib loota biogaasiprojekti majanduslikule 
tasuvusele juhul, kuid saadakse investeeringutoetust. 
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6.3. Kohalike kütuste kasutamise mõjud ühiskonnale tervikuna 

Positiivne mõju 

• Biomass on kodumaine kütus ja selle kasutamine vähendab kulutusi importkütustele ja 
aitab tasakaalustada riigi välismajandusbilanssi. 

• Puitkütuse (ka muu energeetilise biomassi) kasutamine parandab tööhõivet 
maapiirkondades, luuakse ja hoitakse töökohti. Võrreldes muude kavandatavate 
põllumajandusele tehtavate soodustustega, ei annaks metsamajandusele tehtavad 
soodustused sugugi väiksemat efekti, sest mõne talu maal peale kütteks sobiliku puidu 
muud ei kasvagi. Ühele otsesele töökohale lisandub keskmiselt 3-5 kaudset töökohta (eri 
Euroopa riikides erinevad andmed). 

• Kindlustab piirkondliku majanduskasvu (töötajate elujärje paranemine). 

• Eesti ligi 400 000 ha põllumajanduslikust kasutusest väljas olevatel maadel (Eestis) saaks 
kasvatada energeetilisi põllukultuure (s.h energiaheina ja energiavõsa). Põlva maakonnas 
on umbes 20 000 ha maad põllumajanduslikust kasutusest väljas. 

• Soodustab põlluviljakuse alalhoidmist. 

• Küttepuidu varumine soodustab hooldusraiete tegemist, mis parandab metsade kvaliteeti 
ning kindlustab tulevikus Eesti tööstuse kvaliteetse toorainega. 

• Vääristatud biokütuste (graanulid, süsi, biodiislikütus, bioetanool jt) eksport parandab riigi 
välismajandusbilanssi. 

• Biomassi laialdasem kasutamine energeetilistel eesmärkidel loob tingimused vastavate 
seadmete arendamiseks ja suuremaks tootmiseks riikides, mis omakorda parandab 
tööhõivet. 

• Elavdab muid tööstusharusid (masinaehitus, transport, keemiatööstus, energeetika jm). 

• Võimaldab tehnoloogia alase koostöö laienemist riikide piiride taha. 

• Toetab uute ettevõtete (ka ühisfirmade) loomist. 

• Tekib võimalus ja alus üle riigi paljude väikeste soojuse ja elektri koostootmisjaamade 
rajamiseks, mis vähendaks sõltuvust suurte energiafirmade monopolist ja arendaks 
hajaenergeetikat. 

• Tuginedes kohalikele taastuvate energiaallikate (s.h biomassi) varudele, vähendatakse ka 
poliitilist sõltuvust fossiilkütuseid importivatest riikidest. 

• Kindlustab sisemaist energiavarustuskindlust. 

• Poliitiliselt vähetundlik. 

Negatiivne mõju 

• Fossiilsete kütuste põletamisel tekkivate heitmete maksustamine ja energiaaktsiiside 
vastavalt Euroopa Liidus kehtestatud normidele võib järsult tõsta energia hinda 
Baltimaades, mis kohe suurendab elanikkonna väljaminekuid ja tõstab ettevõtete 
tootmiskulusid. Selle vältimiseks oleks otstarbekas täiendavalt laekuvaid makse 
riigieelarve kaudu ümber jagada nii, et rahva elatustase ei langeks ja võetaks kasutusele 
vähemsaastavaid tehnoloogiaid. 
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• Biomassi põletava elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamiseks tehtavad 
kapitaalmahutused on kolm kuni viis korda suuremad samaväärse maagaasi 
koostootmisjaama rajamisest. 

• Investeeringud energeetilise loodusliku biomassi (nt pilliroog) kasutusele võtmiseks või 
energiataimede kasvanduste (põldude) rajamiseks on väga suured. 

• Biomassi energeetika vajab vähemalt arendamise esimesel etapil (~10 aastat) riigipoolset 
reguleerimist. Nõuab toetusi riigieelarvest (vedelad ja gaasilised biokütused tänasel 
päeval), subsiidiume, arendustoetusi ELst jm. Eelarvekulude ümberjaotumine. 

• Vääristatud biokütuste eksport võib tekitada selle kallinemist ja/või selle defitsiiti 
tootjamaades (v.a biogaas). 

• Transpordikulude suurenemine võrreldes fossiilsete kütustega (biokütuste valdavalt 
väiksem energiatihedus ja sageli väiksem mahukaal). 

• Biomasskütuse (biokütuse) tooraine konkureerib muude tööstusharudega (ehitusmaterjali, 
keemia-, tselluloosi ja paberi, puidu- ning toiduainetööstus) ja võib kasvatada nt 
toiduainete hindu. 

• Tõenäoliselt tooks biomassi (biokütuseid) laialdast kasutusele võtmist soosiva poliitika 
rakendamine kaasa hulgaliselt positiivseid momente, mis suudaksid korvata ka 
negatiivseid aspekte või neid vähemalt leevendada. 

• Bioetanooli tootmine on mõnedes riikides nt Saksamaal sealsete toetusskeemide juures 
tasuv alles toodangu mahu 20 000 tonni/a juures, Eestis toetavate meetmete puudumise 
tõttu tõenäoliselt ei olegi tasuv, sest tootmise omahind tuleks samas suurusjärgus 
fossiilsete mootorikütuste müügihinnaga. 

Sotsiaalmajanduslikud mõjud on valdavalt üleriigilised ja neid eraldi regionaalselt vaadata ei 
ole otstarbekas. Maakonnale olulisim on muidugi uute ettevõtete tekkimine, kohalike elanike 
tööga kindlustamine ja nende elujärje parandamine seega maksubaasi laienemine. 

Sotsiaalmajanduslikultki saadav kasu koos riigi majanduse oskusliku sisepoliitilise 
juhtimisega kaalub üles negatiivseina toimivad mõjud. Liiati võivad osa neist ära langeda 
tehnoloogilise arengu käigus (nt majanduslikult tasuvate tehniliste lahenduste väljatöötamine 
võtab vajaduse riiklikele toetustele). 

Biokütuste valdavalt kohalik päritolu (piirkondlik, siseriiklik) ja välispoliitiliselt väga vähe 
mõjutatav saadavus teeb need atraktiivseks. Kasutuselevõtmist tingib ka fossiilkütuste 
lõplikkus, neid kaugemas tulevikus lihtsalt ei ole ja millegagi tuleb neid asendada. Igal juhul 
jääb teataval määral asendajaroll biokütustele. Milliseks see protsentuaalselt olema saab pole 
mõtet ennustada, kuid kindlasti on see riigiti ja piirkonniti erinev. 
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7. TAASTUVATE ENERGIAVARUDE KASUTUSELE 
VÕTMISE JA KASUTUSE LAIENDAMISE 
KESKKONNAMÕJUDE HINNANG 

7.1. Energiamajanduse keskkonnamõjud 

Üldist 

Inimühiskond on muutunud viimasel sajal aastal keskkonda ohustavaks jõuks. Viimase 200 
aasta jooksul on maalt kadunud ~150 loomaliiki ja ~600 on kadumisohus. Maa ajaloo 
mõnesajal viimasel aastal on inimkond saanud hakkama niivõrd suure ja kiire teaduslik-
tehnilise progressiga, et kätte on jõudmas loodusliku tasakaalu kiire rikkumine (protsess, kus 
muutused toimuvad küllaltki aeglaselt, aga elusas looduses väljakujunenud 
reageerimismehhanismid ei jõua siiski toimida). Kõikides puhastamise ja utiliseerimise 
protsessides, millesse ei ole lülitatud päikesekiirguse täiendavat kasutuselevõtmist (või 
madala temperatuurilise kiirguse täiendavat suunamist maailmaruumi), toimub maakera 
elukeskkonna kui terviku täiendav saastamine. 

Meie tsivilisatsioonil tekkis suurepärane ja kordumatu võimalus aegade jooksul varutud 
energiakapital fossiilkütuste (“konserveeritud päikesekiirguse”) näol käiku lasta ja saada 
kõrge kontsentratsiooniga energiavood tootmise, tehnika ja teaduse kiireks arendamiseks. On 
oluline, et me ei kulutaks järelejäänud kapitali mõtlematult, vaid perspektiivitundega. Kõik 
uued energiaallikad, mida peame kasutusele võtma on veel kallimad kui praegused. 

Eesti energiasektor keskkonna mõjutajana 

Läbi viimaste aastakümnete on energiasektor olnud Eesti suurim vee ja mineraalsete 
loodusvarade kasutaja ning jäätmete tekitaja. Elektrijaamad emiteerivad ~83% 
vääveldioksiidist, lämmastikoksiidist ja tahketest osakestest (2002). Pinnaveekogudest võeti 
energiasektori ettevõtete poolt 1,1 mld m3 vett ja põhjavett 236 mln m3. Kokku oli 2002 Eesti 
veekasutus 1,44 mld m3. Energiatootmine tekitas 71% kogu Eesti jäätmehulgast 2002 
(põlevkivituhk, aheraine, poolkoks jne). Energiatootmine (kütuste põletamine) tekitas 2002 
13,9 mln t ja majandus kokku 16,9 mln t CO2 (82%). 

Heaks näitajaks keskkonna mõjutamise hindamisel loetakse ka energiakulu sisemajanduse 
kogutoodangu ühiku kohta, mis peaks iseloomustama majanduse energeetilist efektiivsust: 
Eestis on see number 6 W*h  SKP 1 euro tootmiseks. Euroopa Liidus on too näitaja aga 
keskmiselt 4-5 korda väiksem. Mõtlemapanevalt suur on Eestis ka CO2 emissioon elaniku 
kohta aastas - 10-11 tonni. Sellega läheneme me maailma esikümnele, kus on koha hõivanud 
valdavalt arenenud tööstusriigid. 

Energiamuundamise üldised keskkonnamõjud 

Täna on valdavateks keskkonnaruumi piiri ületavateks tegevusteks looduslike elupaikade 
hävitamine tehiskeskkonnale ruumi tehes ja fossiilsete kütteainete (sh mootorikütused) ohtra 
kasutamise tõttu suurenev CO2 paiskamine atmosfääri. 

Taastuvate energiaallikate kasutamise üldiste eelistena, võrreldes fossiilsete kütustega, 
nähakse peamiselt nende leevendavat mõju üldistele kliimamuutustele ja kasvuhoonegaaside 
emissiooni vähendajana (nt taimedest saadud biokütuste põlemisel tekkinud süsihappegaas -
 CO2 – seotakse hiljem kasvavate taimede poolt). 
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Taastuvate energiaallikate (s.h biomassi) detailsemate keskkonnamõjude väljatoomist ja 
nende osa hindamist (ka naturaalühikutes ja suhtarvudes) ja nimetatakse elukaare hindamiseks 
(life-cycle assessment). 

Praktikas on andmete kogumine, keskkonnamõjude modelleerimine, nendest järelduste 
tegemine ja neile hinnangu andmine väga komplitseeritud tegevus ning sisaldab märgataval 
hulgal lihtsustusi ja subjektiivsust. Sellele vaatamata on mitmeid indikaatoreid (nt väävli 
emissioon, mgSO2/MJ energia kohta) nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid, mis kirjeldavad 
keskkonna mõjusid erineval viisil energiat muundades (tootes, majand. termin). 

Lisaks kahele eelnimetatule võiks nimetada veel valdkondi, mida energiatootmine mõjutab: 
osoonikihi õhenemine, happevihmade teke ja pinnase hapendumine, veekogude 
eutrofeerumine (nt jahutusvesi suunatakse järvedesse), inimeste tervis, foto-keemiline 
oksüdatsioon, loodusvarade (muld, vesi, mineraalid) ja maa laialdane kasutamine, 
toksikoloogiline efekt elavloodusele, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, heitmete 
emissoon, õnnetuste ja looduskatastroofide riski suurenemine. Peale loetletute on veel 
mõjusid, mis on väiksema ulatusega ja piirkondlikumad: tahkete jäätmete ladestamine, 
soojussaast, müra, lõhnad jms. 

Mitmetele mõjudele on kehtestatud piiranguid, näiteks Eestiski nähakse seadusega ette 
suurtest kütteseadmetes väljuvatele heitmetele piirnormid. Kehtestatud on saastetasu seadus. 

Soojeneva atmosfääri tagajärjed maailmas 

Viimasel ajal räägitakse üha rohkem kliima soojenemisest, mistõttu poleks ülearune siinkohal 
näidata, mida see globaalselt kaasa võib tuua. 

Põllumajanduses: 

� põllumajanduslike maade nihkumine (kõrbestumine lõunas) 

� muutuv saagikus 

� põldude niisutamisvajaduse kasv 

� putukate arvukuse kasv, saagikust vähendavad haigused, umbrohi põldudel 
Vee ressurssides 

� muutused veevarustuses 

� halveneb vee kvaliteet 

� sulavad igijää ja liustikud 

� kasvab üleujutuste sagedus 

� kasvab ulatus 

Metsades 

� muutused metsa koosluses ja asukohtades 

� metsatüüpide kadumine, eriti just kõrgete liigirikkusega metsad 

� põudadest tingitud tuleohu kasv 

� metsikute liikide hävimine 

Merevee tase ja rannikualad 

� maailmamere veetase tõuseb 

� ujutatakse üle madalad saared ja ranniku äärsed linnad 
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� ujutatakse üle jõgede suudmealad (deltad), märgalad ja ranniku äärsed korallrifid 

� toimub randade erosioon 

� rannikutel hävivad kalastamispiirkonnad 

� ranniku veesooned reostuvad mereveega 

Inimtervis 

� vähenevad surmajuhtumid külmas vees 

� suurenenud surmajuhtumid kuumusest ja haigustest 

� halveneb toidu- ja veevarustus 

� troopiliste haiguste liikumine parasvöötme aladele 

� suurenevad hingamisteede haigused ja allergilisus õietolmu vastu 

� Suureneb vee reostus rannikualade üleujutustest 

� kasvab fotokeemilise sudu esinemissagedus 

Inimpopulatsioon 

� arvukamalt surmajuhtumeid kuumuse ja kesiste toiduvarude tõttu 

� rohkem keskkonnapagulasi 

� kasvab inimeste migratsioon 

Äärmuslikud ilmastikunähtused 

� pikenevad kuumalained ja põuad 

� sagenevad üleujutused ja need muutuvad ohtlikumaks, intensiivistuvad sademed 
mõningates paikades 

Bioloogiline mitmekesisus 

� mõnede taimede ja isendite väljasuremine 

� elupaikade kadumine 

� vee-elustiku kadumine mõnel pool 

 

Erinevate kütuste põletamisel tekkivate atmosfääriheitmete ja tuhakoguste kohta on andmed 
toodud järgenvatel joonistel (vt Joonis 7.1 ja Joonis 7.2). Oluline on märkida, et mistahes 
taastuvate kütuste põletamisel tekkivat CO2 ei arvestata kasvuhoonegaaside hulka, sest 
biomassi kasvamisel seotakse õhus sisalduvat süsihappegaasi taimede koostisesse samas 
koguses kui eraldub tema põlemisel. Kui taimne biomass laguneb looduses, siis atmosfääri 
satub ikkagi sama kogus süsihappegaasi. Järeldus on, et biomassi põletamine juurdekasvu 
ulatuses ei mõjuta atmosfääri süsihappegaasisisaldust.  
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Joonis 7.1. Kütuste eriheitmed kütuse energiasisalduse MWh kohta  
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Joonis 7.2. Kütuste põlemisel tekkivad tuhakogused kütuse energiasisalduse MWh kohta 

7.2. Taastuvate energiaallikate kasutamisega seonduvad 
keskkonnamõjud 

Üldist 

Üpriski tavaline on see, et põletatakse koos nii fossiilset kütust kui biomassi, nagu näiteks 
mõnedes elektrijaamades, kus tarbitakse kivisütt koos puitkütusega või energiataimedega. 
Samuti saab kivisütt põletada koos jäätmekütusega. Fossiilsete kütuste asendamine ja 
rikastamine nii tahkete kui vedelate biokütustega aitab säilitada fossiilseid kütuseid pikemaks 
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perioodiks. Teinegi kasulik võimalus keskkonna säästmiseks on biolagunevate jäätmete 
käitlemine energiasaamise eesmärgil (nt prügilagaasil töötavad soojuse ja elektri 
koostootmisjaamad, olmejäätmete gaasistamine või põletamine jne). 

Näidetena võib tuua biogaasi saamist asulate reoveepuhastusjaamade mudast anaeroobse 
kääritamise teel, prügilagaasi „ammutamist/kogumist” tahkete olmejäätmete ladestuskohtades 
(prügilates), tahkete olmejäätmete (MSW) vääristamist jäätmekütuseks (RDF), 
põllumajanduse, metsamajanduse ja biolagunevate tööstusjäätmete, nagu tselluloositööstuse 
jääkprodukt must leelis (black liquor), vääristamist ja nende ärakasutamist soojuse, elektri ja 
tehnoloogilise auru saamiseks. Nendest rakendustest kasvavadki välja nii keskkonnakasud kui 
fossiilsete ressursside kokkuhoid. 

Veidi keerulisem on biomassi kasvatamisega seonduv. See puudutab nt energiataimede 
kasvatamist ja koristamist toorbiomassi (tahke, vedela ja gaasilise biokütuse) allikana. Säästev 
on biomassi istandus juhul, kui energia või kütuse saamise eesmärgil kogutud biomass 
asendatakse uue kasvava taimestikuga. Kui kogutava biomassi kogus ületab pealekasvava 
koguse, pole süsteem võimeline enam tööd jätkama energiafarmina, mis omakorda võib 
keskkonnale negatiivselt mõjuda, kuna fotosünteesiks kasutatav CO2 hulk on väiksem kui 
selle põletamisel eralduv CO2 hulk. Sel juhtumil toorbiomass ei ole taastuv, sest CO2 
produtseeritakse rohkem kui taimestik (energiafarm) jõuab siduda. Energiapõllundus peaks 
olema kavandatud töötama nii, et oleks välditud üleliigse CO2 sattumine atmosfääri. Praegu 
tegutsevad vaid vähesed energiafarmid/energiaistandused (energy plantations) otsese 
eesmärgiga fossiilkütustel töötavate jõujaamade CO2 heitmete neutraliseerimiseks (mõju 
leevendamiseks). 

Taastuvate energiaallikate keskkonnamõjude hindamisel oleks otstarbekas vaadelda esmalt 
iga liiki eraldi ja siis veel eraldi mõjusid, mis tekivad näiteks biomassi kasvatamisel, tootmisel 
ja energiaks muundamisel. 

Biomass 

Biomassi kui energiaallika kasutuselevõtmise keskkonnamõjud algavad peale selle 
kasvatamisest. Mets kasvab küll ise, kuid nüüdsel ajal raiutakse Eestis metsi, mida on 
valdavalt inimene istutanud ja hooldanud. Enamuses nendeks töödeks kulunud energiast on 
saadud fossiilkütuste vahendusel. Ka vajalike seadmete tootmiseks kulub peaasjalikult 
fossiilset energiat ja mitmesuguseis taastumatuid (paljus küll teatud ulatuses taaskasutatav) 
materjale. Hilisem metsade raiumine ja kõrvalsaadusena puitkütuste tootmine nõuab hulga 
fossiilset energiat. Asi muutub veel fossiilenergia mahukamaks, kui saadavast puidust teha 
vääristatud kütuseid (pelletid, pürolüüsigaas, II sugupõlve vedelad biokütused). 

Sarnane olukord on ka põllubiomassi kasvatamisel, kuid siin lisandub ka väetamise vajadus ja 
väetiste tootmisega ja kasutamisega kaasnevad keskkonnamõjud. 

Vaatamata sellele, et biomassi (biokütuste) kasvatamise ja tootmise juures kasutatakse 
vähem-või rohkem fossiilenergiat, ei ületa selle osa biomassi kaudu saadavas energias 10-
12% nn primaarsete kütuste korral (küttepuud, hakkpuit, põhupallid jne), mida saab hõlpsalt 
põletada tahkekütuse kateldes. Olukord muutub vääristatud ehk sekundaarsete korral kütuste. 
Näiteks saepurust pelletite tootmiseks kulub hiljem pelletitest saadavast energiast 13-14% 
(umbes 600-700 kWh/t), kuid eelnevalt on kulunud fossiilenergiat ka saepuru saamiseks 
alates puu saagimisest metsas. Vedelate biokütuste (biodiisliõli, etanool jt) tootmiseks võib 
kuluda fossiilenergiat kuni ligikaudu 50% hiljem bioenergiana saadavast hulgast. 

Mõjudeta ei ole loomulikult ka biomassi hilisem muundamine energiaks. Põletamisega 
kaasneb heitmete emissioon (CO, tahked osakesed, lenduvad orgaanilised ühendid, 
lämmastikoksiidid, raskmetallid, üsna vähe vääveloksiide jm), Asi on seda hullem, mida 
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aegunumad on kütteseadmed ja halvemad põletusrežiimid (madal kütjate teadlikkus), see 
kehtib samuti kodumajapidamiste kohta.  

Asustatud aladel tekitavad väikepõletamisel suurimat terviseohtu tahkeid osakesi sisaldavad 
heitmed. Samal ajal on tervisele kahjulikud ka mõned heitmetes suurel määral leiduvad 
lenduvad orgaanilised ühendid, nt formaldehüüd, akroleiin ja benseen ning polütsüklilised 
aromaatsed süsivesinikud, millest osa on kantserogeensed. Vingugaas, süsivesinikud ja 
väikesed tahked osakesed kanduvad hõlpsalt loomuliku ventilatsiooni või filtriteta 
sundventilatsiooni õhukanalite kaudu siseruumidesse, milles võib saasteainete 
kontsentratsioon tõusta samale tasemele kui väljas. Seega võib nõuetele mittevastava 
puidupõletamise suits rikkuda peale välisõhu suurel määral ka läheduses olevate ehitiste 
sisekliimat. 

Ainult puidupõletamise suitsust tingitud tervisehädade uuringuid on tehtud üsna vähe, kuid 
olemasolev uuringuteave osutab, et tiheasustusega linnapiirkondades on puuküttesuits eriti 
kahjulik astmaatikutele ja lastele (Larson ja Koening 1994, Zelikoff jt 2002, Boman jt 2003). 

Uus-Meremaal Christchurch’i linnas ja USA läänerannikul Seattle’is on välisõhu PM10- ja 
PM2,5-sisaldused olnud ilmses seoses surmajuhtumite arvuga ja astmasse haigestumisega 
(haigusnähud, äkkhood, haiglaravi, kopsude funktsionaaltestid) elanikkonna seas (Boman jt 
2003). Seega ei ole mingit põhjust oletada, et puuküttest lähtuvad tahked osakesed oleks 
inimeste tervisele vähem kahjulikud kui paremini uuritud söekütteheitmed või liiklusest 
tingitud heitgaaside osakesed. 

Tahked osakesed mõjutavad ka valguse hajumist atmosfääris, millel on mõju nähtavusele ning 
kliima soojenemisele piirkonnas. Tahked osakesed mõjutavad keskkonda ka happevihmadega 
(Kerminen, 2000). 

Kuna inimesed puutuvad kokku väikepõletamisel tekkivate heitmetega, siis on nad altid 
dioksiinide segule, kus on mitmeid ühendeid, mille mürgisus ja kahjulikkus on varieeruvad. 
Lühiajaline kokkupuude dioksiinidega võib põhjustada muutusi maksa talitluses. Pikaajaline 
kokkupuude võib põhjustada mõju immuunsus- ja närvisüsteemile ning vähi teket (WHO, 
Internet). Lapsed on dioksiinisaaste suhtes eriti tundlikud. 

Töös „Ühepereelamute ja ahiküttel korterelamute kütusekasutus ja õhuheitmete emissioon 
Tallinnas. TTÜ STI. 2004” uuriti Tallinna ühepere-elamute ja ahiküttel mitmepere-elamute 
elanike seas läbiviidud küsitlustulemustest saadud andmeid ja kasutades vastavat metoodikat 
leiti kütuste põletamisel tekkivad õhuheitmete emissioonid kogu küsitletud elamute kohta 
Tallinnas (120 ühepere-elamut ja 42 ahiküttel korterit). Tulemused esitatakse eelnimetatud 
kirjandusest võetud tabelis (vt Tabel 7.1). 
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Tabel 7.1. Summarne saasteainete emissioon eramute ja ahiküttel mitmepere-elamute 
küttekolletest 

Eramud Kortermajad Kokku
Filtreeritavad tahked osakesed 8 969,67 1 815,90 10 785,57
CO 64 991,55 13 659,72 78 651,27
NOx 926,10 167,74 1 093,84
SOx 1 506,84s 52,9s 1 559,74s

CO2 - - -

Summaarsed 
orgaanilised ühendid

CH4 8 740,56 1 778,94 10 519,50

Summaarsed mittemetaan-
 orgaanilised ühendid
Summaarsedpolüaromaatsed
 süsivesinikud (PAH)

SO3 12s 12s

N2O 0,308 0,31

Saasteaine
Emissioonid, kg/a

28 281,66

18 053,99

248,61

23 376,57

14 921,81

205,47

4 905,09

3 132,18

43,14

 

Näeme, et peamine õhusaastaja on mürgine vingugaas, kuid teine suur heitmegrupp on 
tervisele kahjulikud orgaanilised ühendid. Küsitletud majapidamiste andmete alusel, laiendatuna 
kõigile Tallinna ühepereelamutele (~10 000), leiti peamiste saasteainete kogused kogu Tallinna 
kohta: filtreeritavad tahked osakesed – 489 t, NOx, - 47 t SOx, summaarsed orgaanilised ühendid –
 1 314 t – summaarsed mittemetaansed orgaanilised ühendid – 839 t ja summaarsed 
polüaromaatsed süsivesinikud (PAH) – 11,5 t. Kirjeldatu peaks näitama ka kui oluline on 
renoveerida ja tõhustada lokaalseid kütteseadmeid. 

Biomassi energeetilise kasutamise keskkonnamõjud (ohtu tekitada võivad mõjud) 

Kasvatamisel 

1. Mõju mullaviljakusele, mulla lagunemine 
2. Pestitsiidide ja herbitsiidide kasutamine 
3. Väetamise mõju 
4. Uued taimehaigused 
5. Geneetiliselt muundatud sordid 
6. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 
7. Elupaikade ja liikide hävimine 

Koristamisel, transpordil 
1. Fossiilsete kütuste kasutamine koristusel ja transpordil, heitgaasid 
2. Maastiku muutmine (teed, laoplatsid, sügavad jäljed, tallamine) 

Vääristamisel 

1. Valdavalt fossiilsete kütuste kasutamine 
2. Kemikaalide kasutamine (nt metanool biodiislikütuse valmistamisel) 
3. Probleeme jääkide, jäätmetega ja heitmetega (nt glütserool biodiislikütuse valmistamisel, 

tolm pelletite valmistamisel jne) 

Põletamisel 

1. Gaasilised heitmed (NOx, CO, LOÜ – lenduvad orgaanilised ühendid, kohati üsna 
mürgised: dioksiinid, furaanid) 

2. Tahked heitmed (tuhk, šlakk, lendtuhk, peenosakesed alla 10µm – väga ohtlikud) 
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3. Raskmetallid 

Keskkonnamõjud, mis ei kujuta ohtu või on väikese ohtlikkusega 

1. Põlemisel tekkiv CO2 seotakse uute taimede kasvamisel 
2. Väga väike vääveldioksiidi heide 
3. Tuhk sobib väetiseks otse või seotuna komposteerimisel (võib sisaldada raskmetalle) 
4. Transpordil tekkivad kaod lagunevad looduses 
5. Osa vääristamise heitmed suhteliselt ohutud (jäme puidutolm) 
6. Kasvatamisel saab vaheldada külvikordi 
7. Vajavad sageli vähem väetamist kui toiduviljad, väetamiseks sobib olmereovesi, mille 

kasvav taimestik muudab loodusele vastuvõetavaks 

Vaatamata eelkirjeldatud negatiivsetele mõjudele, kaaluvad biomassi kasutamise eelised 
energeetilise ja transportkütuse tootmiseks need üle juhul, kui biomassi kasutamine ja 
biokütuste tootmine toimub jätkusuutlikult (st juurdekasv ületab tarbimist). Seda tuleks silmas 
pidada nii piirkondlikult, riiklikult kui ka ülemaailmselt ja seoses tavapõllumajandusega 
(toidu ja loomasööda tootmisega). Biomass ja sellest valmistatavad kütused on ökoloogiliselt 
puhtamad nende jäägid loodusele vastuvõetavamad (üldjuhul lagunevad ohututeks 
komponentideks), võrreldes fossiilsete kütustega. 

Mitmed negatiivsed mõjud on uute tehnoloogiate ja tehnika arendamisel leevendatavad või 
välditavad (biokütuseid saab hakata kasutama nende tootmisel, transpordil jne, arendatud 
püüdeseadmed võimaldavad oluliselt vähendada põlemisel tekkivaid heitmeid, sordiaretusega 
saadakse vastupidavamaid ja saagikamaid taimesorte jne, jne). Kliimasoojenemine suurendab 
biomassi saagikust Kesk- ja Põhja-Euroopas. Soomes nt on prognoositud 10%list aastast 
juurdekasvu 15-20 aasta pärast ja selle energeetiliselt kasutatava osa sama kasvu kui Maa 
keskmise õhutemperatuuri kasv jätkub sama tempoga. 

Hüdroenergia 

Punktis 3.4 hinnatud hüdroenergia kogutoodangu korral Põlva maakonnas, ligi 12 000 MWh 
elektrienergiat aastas, võimaldaks sellise ressursi realiseerimine vähendada Eesti 
põlevkivijaamadest õhku paisatava CO2 hulka umbes 10 000 t, SO2 hulka 100 t, NOX hulka 
10 t ja tuha hulka 120 t võrra aastas. 

Väikehüdrojaamade kahjulik toime keskkonnale on õige projekteerimise ja disaini korral 
üldiselt väike. Vastupidi - MHEJ-d ühtlustavad jõe vooluhulka, parandavad veevahetust ja 
vee aeratsiooni, seega tema sanitaarset seisundit. Õige miinimumvooluhulga tagamine paisu 
taga ja kalakäigud kindlustavad minimaalse mõju veeloomastikule, s.h vääriskalade 
migratsioonile rannikujõgedes. Väikesed paisjärvekesed mitmekesistavad maastiku pilti ja 
avardavad puhkevõimalusi. Paljud taastatud vesiveskid võiksid muutuda turismiobjektideks. 
Et säilitada looduslikult kaunid joad (nagu Jägala, Keila jt), võib rakendada näiteks Soome 
kogemusi, kus sellistes kohtades paiknevad jaamad suletakse suvisel turismihooajal, kevadel 
ja sügisel töötavad aga ainult tööpäevadel. Ülevoolupaisudele võib anda looduslike kärestike 
väljanägemise, helibarjääride ja kaasaegsete seadmete kasutamine võimaldab maksimaalselt 
alandada müranivood. Hoolika disainiga saab tagada hüdrorajatiste harmoniseerumise 
ümbruskonnaga. Betoonpaisudele tuleks eelistada muld- või kivipaise, vajadusel tuleks 
kasutada varjatud juurdevoolukanaleid, maaaluseid survetorusid jne. Ülevoolupaisudele võib 
anda looduslike kärestike väljanägemise jne. Selles osas on head kogemused olemas nii 
Lääne-Euroopas kui ennesõjaaegses Eestiski. Üleujutustega seotud maakadu saab vähendada 
kaitsetammide rajamisega. 

Tõsiselt tuleb siiski arvestada vee-energia kasutamise muid keskkonnamõjusid. Siiski – 
vaatamata üldisele keskkonnasõbralikkusele tuleb lähtuda asjaolust, et jõgi on terviklik 
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süsteem, mille iga muutuse esilekutsumisega tuleb olla ettevaatlik. Veehoidlate mõju pole 
alati ühetähenduslik. Nende keskmiselt soojem ja hapnikuvaesem vesi ei pruugi meeldida 
hinnalistele kalaliikidele, soojalembestele taimetoidulistele liikidele sobib aga hästi. Jaamade 
paisud võivad osutuda tõsiseks rändetõkkeks paljudele väärtuslikele kalaliikidele. Veetaseme 
tõstmine võib põhjustada raskusi maaparanduses. Kuivendusobjektide peakraavide 
suubumiskohtades võib veetaset paisutada ainult teatud piirini. Omaette probleeme võib üles 
kerkida, kui jõel paikneb muuotstarbelisi veehaardeid või jaamade kaskaad. 

Nende asjaolude tõttu peab liitumistaotluste esitamisele eelnema põhjalik keskkonna 
ekspertiis. 

Vaatamata eelloetletud eelistele, ei soosi Keskkonnaministeerium enam vanade 
hüdroelektrijaamade taastamist ja ega väljasta ehituslubasid uute rajamiseks. 

Tuuleenergia 

Tuulikute keskkonnamõjuna tuleb kindlasti ära märkida tuuliku poolt tekitatavat müra, 
visuaalset efekti, tiiviku poolt põhjustatud valguse sähvatusi ning mõju lindudele (viimasel 
ajal on populaarseks saanud ka uurida tuulikute mõju nahkhiirtele). Paljudes kohtades on 
inimesed vastu tuulikute püstitamisele, sest see rikub ära kaunid loodusvaated. 

Kuigi tuulele on iseloomulik suur ajaline ja territoriaalne muutlikkus ning tuuliku püstitamisel 
tuleb arvestada mitmete erinevate asjaoludega, on tuuleenergia kui üks taastuvenergia 
esindajatest väga oluline ja perspektiivne. Tuulenergia positiivsete külgedena võib ära tuua 
järgmist: 

� Lisaks sellele, et tuul on taastuva energia allikas, ei kaasne tema abil elektri (soojuse) 

tootmisel ka kahjulikke heitmeid (CO2, SO2 jne.). Heitmed kaasnevad tuulikute ehitamisel 

ja detailide püstituskohta transportimisel. 

� Tuulest elektrienergia genereerimine ei vaja fossiilkütust (kütuse kaevandamist, 
töötlemist, transporti jne). 

� Tuulikud sobivad hästi kokku põllu- ja karjamaadega, kuid teisest küljes vajavad 
tuulepargid suurt territooriumi (elamud peavad jääma kaugemale kui 400 m). 

� Tuulik toodab umbes poole aastaga tagasi tema tootmiseks kulunud energia. 

Päikeseenergia (ka soojuspumbad) 

Kõige suuremad keskkonnamõjud kaasnevad päikeseenergia muundamisseadmete tootmisel 
(fotoelektrilised elemendid, päikesekollektorid jm) ja nende hilisemal utiliseerimisel. 
Loomulikult on energiamuundamisprotsess ise heitmevaba (ei ole kasvuhoonegaase, 
traditsioonilisi gaasilisi ega tahkeid heitmeid) Kui päikeseenergia muundamisseadmed on 
juba paigaldatud, siis on nende mõju juba leebem, kuid võib avalduda suures maa vajaduses 
(kollektorite park), väärtelupaikade elu ja visuaalses häirimises, peegeldumisefektis jms. 

Soojuspumpade madalatemperatuurse soojusallikana kasutatakse sageli Maa pinnast. Pinnases 
salvestunud soojus pärineb üldjuhul kahest allikast: Päikeselt ja Maa sügavusest. Esimene 
neist on valdav peaaegu kõikjal maakeral, teine on oluline vulkaanilise tegevuse ja 
kuumaveeallikate piirkonnas. Teatava osa pinnase soojusbilanssi annab radioaktiivsete 
elementide looduslik lagunemine ja inimese tegevus. Eesti alal on peamiseks pinnasesoojuse 
allikaks päikesekiirgus. 

Pinnase temperatuur erinevatel sügavustel, pinnase soojenemine ja jahtumine olenevad 
pinnasekihtide struktuurist, materjalist ja seisundist antud kohas. Kogu Eesti territooriumil 
aritmeetilise keskmise pinnasetemperatuuri saamiseks erinevatel sügavustel on mõõdetud 
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neljas paigas (Tallinn, Narva, Võru, Viljandi) temperatuure. Mõõtmiste tulemustel on 
selgunud et, sügavuse suurenedes pinnasetemperatuuri aastane muutus väheneb ja lakkab 
Eesti territooriumil keskmiselt 18 meetri sügavusel. Paikkonniti muutub see sügavus laiades 
piirides – 8 meetrist Kasari jõe alamjooksul kuni 30 meetrini Pandivere kõrgustikul. 
Sügavusel 0,2 meetrit on aasta keskmine temperatuur 6,4 ºC ja sügavusel 3,2 meetrit 6,7 ºC. 

Soojuspumba soojusvõtu torustik paigaldatakse pinnasesse kas horisontaalselt või 
vertikaalselt, kusjuures esimesel juhul üldjuhul külmumissügavusele või sellest allapoole – 
0,5…1,5 meetri sügavusele. 

Torustiku soojusvõtt niiskes pinnases on umbes 30 W/m2 ja kuivas pinnases vahemikus 
10…15 W/m2. Võrreldes pinnasele langevat kiirgust soojuspumba soojusvõtuga pinnasest, 
näeme ligi kaheksakordset erinevust. Seega igikeltsa tekkimist soojuspumbad ei põhjusta, 
kuid soojusvõtu mõju pinnase temperatuuriväljale on olemas ja seega ei saa täielikult 
välistada lokaalset mõju paikkonna ökosüsteemile. Bioloogid väidavad, et mulla aasta 
keskmise temperatuuri muutumine 0,1°C võrra põhjustab juba muutusi mulla elustikus. 

Meile teadaolevalt ei ole uuritud piisavalt soojuspumpade soojusvõtutorustikke ümbritseva 
pinnase muutuva temperatuurivälja ja näiteks mullas olevate elusorganismide ja maapinnal 
kasvavate taimede omavahelisi seoseid. 

Pilliroo kasutuselevõtmise keskkonnamõjud 

Järgnevalt hinnatakse näitena ühe potentsiaalse rohtse biomassi liigi kütusena 
kasutuselevõtmise keskkonnamõjusid. 

Mõjud roo lõikamisel 

Enamasti suurendab roolõikus märgalade looduse mitmekesisust ja selle eelduseks on 
märgalade püsimine. Roo lõikamisega viiakse veekogust välja toiteaineid ja seega 
vähendatakse nende kinnikasvamise ohtu ja tagatakse rändlindudele mugav ala 
vahemaandumisteks. 

Niitmine ei tohiks rikkuda loodust, sest toimub üldjuhul talvel, kui maa on jääs, kasutades 
spetsiaalseid kombaine. Sel juhul ei hävitata pilliroo taimede risoome ja roostik ei hävine, 
vaid kasvab järgmine aasta uuesti. Talvel lõikamisel ei ole ohtu ka lindudele, sest talvel nad ei 
pesitse ja roo lõikamine ei häiri lindude paljunemist. 

Ainsad kahjulikud küljed, mida saab ette heita roo lõikamisele on kombaini mootorite 
heitgaasid ja kombainide tekitatud müra. Samas on kaasaegsed mootorid piisavalt 
ökonoomsed ja heitgaasid suhteliselt puhtad ning mõne kombaini töötamisel tekkivad heitmed 
(saastekoormus) on tühine, võrreldes maanteedel ja linnades tekkivate heitgaasi kogustega ja 
müraga. Pealegi on linnu- ja loomariigis arvatavasti harjutud juba inimeste 
põllumajandustehnika poolt tekitatavate mõjudega. 

Mõjud pillirookütuse põletamisel 

Märgalade biomass, mille hästi organiseeritud põletamisel jääb järgi ainult tuhk, on üks 
keskkonnasõbralikum kütus, mille peamine keskkonda saastav komponent on NOx, mis 
eraldub igal põlemisel, kus kasutatakse atmosfääriõhku. 

Kui põlemine aga ei ole täielik ja puuduvad tuhapüüdeseadmed, eraldub mitmeid ühendeid 
[CO, tahm, lendtuhk, lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)], mis avaldavad keskkonnale 
kahjulikku mõju. Kuid ka sel juhul ei ole nende kogused võrreldavad õli ja kivisöe põlemisel 
eralduvate ainete kogustega. Moodsatel põhukateldel on peal tsüklonid, mis püüavad kinni 
enamuse tekkivast lendtuhast. Rohtse biomassi põletamisel järelejääv tuhk on kasutatav 
põlluväetisena või kompostilisandina. 
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Pilliroog (ja muu rohtne biomass) on taastuv ning selle põletamine ei mõjuta süsinikdioksiidi 
kontsentratsiooni atmosfääris, kui on olemas tasakaal kasutamise (lõikamise) ja kasvamise 
vahel. Pilliroog ei sisalda ka peaaegu üldse väävlit. 

Kütuste põletamisest tekkivad CO2 heitkogused 

Alljärgnevas tabelis (Tabel 7.2) on esitatud CO2 heitkogus Põlvamaal 2005.aaasta 
kütusekasutuse andmete alusel. Kui täielikult loobuda fossiilsete katlakütuste tarbimisest 
oleks 2005. a. andmete alusel CO2 heitkoguse aastane vähenemine 34 160 tonni. Fossiilsete 
mootorikütuste põletamise lõpetamisest oleks vara rääkida ja nende asendamine täielikult 
biokütustega ei ole reaalne. 

Tabel 7.2. Põlvamaal CO2 heitkogus fossiilsete kütuste põletamisest (2005) 

Kütus CO2 heitkogus, t/a Heite osatähtsus, % 

Katlakütused 34160 44,0 

Mootorikütused 42702 56,0 

Kokku 76872 100,0 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmete alusel SA REK 

Järgmine tabel (Tabel 7.3) on eelneva täiustatud versioon (katla- ja mootorikütused on liigiti 
välja toodud koos nende põlemisest tekkivate CO2 emissioonidega). 

 

Tabel 7.3. Põlvamaa CO2 aastased heitkogused Statistikaameti andmete alusel (2005) 

Kütuse liik Tegelik CO2 heitkogus, t CO2/a Osakaal, % 

Katlakütused 

Kerge kütteõli 3022  

Kivisüsi 2203  

Maagaas 28935  

 Kokku 34160 56 

Mootorikütused  

Diislikütus 24919  

Autobensiin 17783  

 Kokku 42702 44 

Biokütused  

Puitkütused 80003  

Fossiilsete katlakütuste koguse asendamisest biokütustega võiks saada kvoodimüügist 
(rohkem mõtteline konstruktsioon, sest praegu ei saa väiketootjad oma CO2 heitkoguseid 
müüa) 34 160 tonni x 12,5 kr/t = 427 590 krooni (aprilli lõpu CO2 börsi hinnaga 0,8 €/t). 
Märkusena tuleks lisada, et eelmisel aastal oli ka aeg, kus CO2 kvoodi hind oli üle 25 €/t. 
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8. HINNANG VÕIMALUSELE MUUTA PÕLVA MAAKOND 
ENERGEETILISELT ISEMAJANDAVAKS, PROGNOOS 
AASTANI 2020 

Käesolev töö on üheks esimeseks pääsukeseks, milles vaadeldakse kohalike energia-
ressurssidega varustatust ja pakutakse võimalusi nende kasutamiseks Põlva Maavalitsuses 
võetud arengusuuna „Isemajandav Põlvamaa” elluviimiseks energiamajanduse valdkonnas. 

Põlva maakond oma umbes 31,5 tuhande elanikuga on suhteliselt väike ja hajutatud 
asustusega piirkond (keskmiselt 14,6 inimest km2), kus tarbijate paiknemisest tulenevalt on 
taastuvate energiaallikate rakendamine võimalik samuti põhiliselt hajutatult, st väikeseadmete 
abil. Majanduslikest hinnangutest selgus, et taastuvate energiaallikate rakendamisel 
väikeseadmetega võivad kulutused energiaühikule kujuneda väga kõrgeteks. Seega on 
tõenäoliselt ebaotstarbekas püüda kõiki kasutatavaid allikaid, näiteks olme- ja muid jäätmeid 
kasutada kohapeal, vaid transportida need väljapoole maakonna piire asuvasse 
jäätmepõletustehasesse. Sama kehtiks ka põllumajanduses õlikultuuride kasvatamise korral, 
sest väikese kohaliku bioetanooli või biodiisli tootmine oleks mittetasuv ja kohapeal 
kasvatatud toodang on otstarbekas õliks ümber töötada mujal paiknevas suuremas tehases. 
Tuulejaamade rajamisel Põlvamaa piiridesse kuuluksid need ikkagi Eesti elektrisüsteemi 
koosseisu, kusjuures Põlvamaa tarbijad saaksid energiat võrgust sõltumata sellest, kas hetkel 
tuulikud nõutaval määral energiat väljastavad või mitte. 

Eelnevast lähtudes saab maakonna energeetilist isemajandamist vaadelda kahest erinevast 
aspektist: 

• kogu Põlvamaal tarbitav energia oleks saadud Põlvamaa energiaallikate abil (nn 
naturaalmajandus ehk suletud energiatsükliga piirkond). Ilmselgelt pole see võimalik 
või vähemalt otstarbekas elektrienergia puhul. Soojuse, eriti aga kütteks ja 
soojaveevarustuseks võib siiski kohalik energia katta ka kogu soojusvajaduse, kuigi 
enamasti on tippkoormuse katmiseks siiski majanduslikult otstarbekam kasutada 
mõnd kõrgekvaliteedilist fossiilset kütust (kütteõli, gaas) või elektrit. Enne nn 
elektriajastut toimisid Eesti talud ju samuti suletud energiavarustuse tsükliga; 

• teisest energeetiliselt isemajandava piirkonna aspektist lähtudes peaks piirkonna 
(Põlvamaa) taastuvad energiaallikad ja muu kohalik energiaressurss (turvas) olema 
piisav piirkonna energiavajaduse rahuldamiseks, kuid kogu kohalikku ressurssi ei 
kasutataks mitte kohapeal, vaid seal, kus see on majanduslikult otstarbekam (avatud 
energiatsükliga piirkond). Sellisel juhul oleks piirkonna energiabilanss virtuaalselt 
küll positiivne, kus osa energiast või energiakandjatest leiab kasutust väljaspool ja osa 
vajatavast energiast või kütustest tuuakse väljastpoolt (eriti kehtib see mootorikütuste 
korral). 

Tõenäoliselt teine käsitlus on Põlvamaa korral majanduslikult palju realistlikum kui esimene. 
Esimest isemajandava piirkonna kontseptsiooni võib olla täies mahus võimalik rakendada 
ainult mõnel saarel või talus (kui sealgi). Tulevikus võib välja kujuneda tõenäolisemalt isegi 
sümbioos kahest kontseptsioonist, kus võimalik kasutatakse suletud tsüklit (Euroopas 
populaarsust võitvad energy farming ja energy independent villages) ja kus majanduslikult 
põhjendatum, seal avatud tsüklit (valdavalt mootorikütused ja elekter sisse, kütus müügiks 
piirkonnast välja). 
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Järgnevates tabelites ja joonistel (vt Joonis 8.1 – Joonis 8.4 ja Tabel 8.1 – Tabel 8.3) on 
esitatud koondandmed Põlvamaa taastuvate energiaallikate ja turba ressursside kohta ning 
võrreldud seda praeguse tarbimisega. 

Kui me summaarse ressursi väärtusele 288,9 GWh/a (Tabel 8.1) liidame seal puuduvad 
küttepuude, metsa jäävate raiejäätmete, puidutöötlemise jääkide ja energeetiliselt kasutatava 
põhu ressursi Tabel 8.2 andmetest 323.5 GWh/a (muundamistegurita, et oleks võrreldav), 
samuti segaolmejäätmete ja rohtse biomassi ressursi, siis saame kogu Põlva maakonna 
taastuvate energiaallikate ressursiks 1 024,7 GWh/a ehk umbes 1 TWh aastas, või koos 
täiendava puiduga 1,44 TWh (vt ka Joonis 8.1). 

See on aukartusäratav väärtus. Sõltuvalt kasutatava energiatehnoloogia kasutegurist saaks 
sellisest primaarenergia kogusest toota kondensatsioonjaamas umbes 0,35 TWh elektrit (0,5 
TWh koos täiendava puiduga), koostootmisjaamas aga umbes 0,3 TWh elektrit ja 0,8 TWh 
soojust. Seejuures kogu Eesti aastane elektri lõpptarbimine on umbes 6 TWh ja soojuse 
lõpptarbimine 9 TWh. Põlva maakonna kütuste tarbimine (v.a mootorikütused) oli 2005. 
aastal 525 GWh, mis on ligikaudu pool eeltoodud ressursist. Kui lisada veel elektritarbimine 
91 GWh 2005. aastal, siis piltlikult öeldes saaks saadaoleva taastuva ressursiga katta, 
arvestades keskmise energiamuundamisteguriga 0,75, umbes 1,25 korda (1,75 korda) koos 
täiendava puiduga) Põlva maakonna praegust energia tarbimist. Isegi kui lisada 
mootorikütuste primaarenergia (keskmiselt 162 GWh/a) jääb bilanss teoreetiliselt kasutada 
olevate taastuvate energiaallikate suhtes positiivseks. 

 

Tabel 8.1. Põlvamaa taastuvenergia ressurss energiaallikate kaupa 

  
Kasutatav ressurss, 
GWh/a 

Hüdroenergia 12,0 

Tuuleenergia 94,6 

Looduslik võsa 26,0 

Pilliroog 6,6 

Biogaas  17,7 

Turvas 132 

Kokku 288,9 

 

Eelneva optimistliku kokkuvõtte korral on siiski oluline märkida, et osa hinnatud ressursist 
(rohtne biomass kasutamata maadelt 394,6 GWh) kujutab endast hetkel ainult potentsiaalset 
ressurssi, sest kasutamata maad pole veel rohtse biomassi või energiavõsa tootmiseks 
kasutusele võetud. Samuti võidakse kasutamata põllumaadel hakata kasvatama rohkem 
toiduvilja, tehnilisi kultuure muuks kui bioenergia saamise otstarbel (ehitusmaterjal, keemia- 
ja tekstiilitööstuse tooraine jne).  

Kui võrrelda ressursi ja tarbimise vahekorda valdade ja linnade kaupa, siis selgub, et ainult 
Põlva linnas on tarbimine suurem kui potentsiaalselt kasutatav kohalik ja taastuv ressurss. 
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Joonis 8.1. Taastuvenergia potentsiaal Põlva maakonnas  
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Tabel 8.2. Põlva maakonna biomassi ja turba ressursside ning kütuste tarbimise koondtabel 

Vald Kütte-
puu, 

GWh/a 

Oksad, 
ladvad, 
GWh/a 

Puidu-
töötlemise 
jäätmed, 
GWh/a 

Energeeti-
liselt kasu-
tatav põhk, 

GWh/a 

Kütte-
turvas, 
kogu- 
varu, 
GWh 

Ressurss 
kokku, 
GWh/a 

Muunda
mis-
tegur 

Tarbitav 
ressurss, 
GWh/a 

Kütuste 
tarbimine*, 

GWh/a 

Vahe, 
GWh/a 

Sega 
olme 

jäätmed, 
GWh/a 

Rohtne bio-
mass kasu-

tamata 
maadelt, 
GWh/a 

Ahja 1,82 4,29 - 2,12 750 8,24 0,75 6,18 28,4 22,22 1,03 22,07 

Kanepi 6,76 19,30 6,93 4,83 393 37,82 0,75 28,37 52,3 23,93 0,30 46,22 

Kõlleste 5,95 14,68 - 2,53 2 490 23,16 0,75 17,37 19,9 2,53 0,41 27,98 

Laheda 2,00 5,28 0,10 3,37 2463 10,75 0,75 8,06 25 16,94 0,29 19,52 

Mikitamäe 2,26 6,34 - 1,02 - 9,62 0,75 7,21 17,3 10,09 0,19 30,91 

Mooste 6,52 14,70 0,13 2,87 2343 24,22 0,75 18,17 27 8,83 0,44 40,68 

Orava 5,46 15,83 3,36 2,14 411 26,79 0,75 20,09 16,2 3,89 0,24 23,28 

Põlva 5,55 17,61 36,81 8,58 1 473 68,54 0,75 51,40 168,8 117,40 8,86 29,93 

Räpina 6,19 15,11 10,40 4,08 28 164 35,78 0,75 26,84 67,5 40,67 2,84 49,12 

Valgjärve 4,90 10,71 1,93 2,31 569 19,85 0,75 14,89 28,4 13,51 0,30 30,11 

V.-Kuuste 4,21 10,61 - 2,09 219 16,91 0,75 12,68 19,2 6,52 0,51 14,59 

Veriora 5,32 14,94 - 1,97 1 761 22,23 0,75 16,67 23 6,33 0,30 31,01 

Värska 3,60 15,08 - 0,48 711 19,15 0,75 14,36 32 17,64 0,39 29,19 

Kokku 60,53 164,48 59,66 38,38 44 298 323,05   242,29 525 282,71 16,08 394,60 
Märkused: * kütuste tarbimine 2005.aastal, välja arvatud mootorikütused. 

Põlva linna ja valda vaadeldakse koos. 
Rohtse biomassina on arvestatud päideroo kasvatamisega kasutamata maadelt (kuivaine saagikus 5 t/ha). 
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Tabel 8.3. Põlva maakonna loomapidamisfarmide biogaasienergia potentsiaal 

Nr Ettevõte Loomad
Looma-
de arv

Arves-
tuslik 

sõnniku 
kogus, t

KA, 
%

KA, t
LO, 
%

LO, t
CH4/LO, 

m3/t
CH4, 

tuh m3
Biogaas, 
tuh m3

Energia, 
GWh

Elekter, 
GWh

Soojus, 
GWh

Soojus 
omatar-

beta, 
GWh

Kogu-
võimsus, 

MW

Elekt-
riline, 
MW

Soojus-
lik, MW

1

Põlva 
Peekon OÜ

Sead
25 000 45625 9 4106 90 3696 280 1034,8 1594 9,6 3,7 4,5 2,8 1,2 0,5 0,6

2

Carmex 
Invest Kula

Sead
- - 9 - 90 - 280 - - - - - - - - -

3
Kaska - 
Luiga Talu 

Lehmad
477 8705 9 783 80 627 270 169,2 261 1,6 0,6 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1

4
Põlva Agro 
OÜ 

Lehmad, 
noorloomad 1 655 20539 9 1848 80 1479 250 369,7 569 3,4 1,3 1,6 1,0 0,4 0,2 0,2

5
Peri POÜ 

Lehmad, 
noorloomad 466 5783 9 520 80 416 250 104,1 160 1,0 0,4 0,5 0,3 0,1 0,0 0,1

6 Peri POÜ Kanad 78 000 2106 9 190 80 152 290 44,0 68 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

7
Kanepi 
POÜ 

Lehmad
485 8851 9 797 80 637 270 172,1 265 1,6 0,6 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1

8

AS 
Krootuse 
Agro

Lehmad

370 6753 9 608 80 486 270 131,3 202 1,2 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1

9

Vastse - 
Kuuste 
POÜ

Lehmad
360 6570 9 591 80 473 270 127,7 197 1,2 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1

106813 104932 9444 7966 2152,8 3315 19,9 7,7 9,3 5,9 2,5 1,0 1,2KOKKU:

Sellest võimalik saada Seadmete võimsused
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Joonis 8.2. Taastuvenergia ressursid valdade kaupa võrdluses praeguse kogutarbimisega 
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Joonis 8.3. Taastuvenergia ressursid valdade kaupa ruutkilomeetri kohta võrdluses 
praeguse kogutarbimisega 
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Joonis 8.4. Taastuvenergia ressursid valdade kaupa elaniku kohta võrdluses praeguse 
kogutarbimisega 

 

Käesolevas arutluses ei ole kohalike taastuvate ressursside hulka arvestatud teravilja. 
Teravilja põletamist on enamikus riikides käsitletud kui üht võimalust põllumajanduses 
esinevate planeerimisvigade korvamiseks turul realiseerimisvõimaluste puudumisel. Kesk-
Euroopas peetakse põletamisest sobivamaks lahenduseks teravilja ülejääkidest etanooli 
tootmist. 

Soome ja Rootsi kogemus teravilja põletamisel näitab, et tuha ja saastumisprobleemide tõttu 
tuleks välja töötada spetsiaalselt sellele kütusele mõeldud kütteseadmed. Teisalt, kuna 
põletatava teravilja kogused ei ole suured ja kõiguvad aastast aastasse väga suurel määral, 
läheks selliste seadmete väljatöötamine põhjendamatult kalliks. Soovitatakse piirduda 
teravilja episoodilise põletamisega farmide väikeseadmetes ja leppida tuhast ja saastumisest 
tuleneva täiendava hoolduskuluga. 

Üldised järeldused 

Näidetes (ja refereeritud töödes) esitatud arvuliste väärtuste kontrolli ja vastavust 
tegelikkusele ei ole siinkohal tehtud algallikate puudulikkuse tõttu ja ka töö maht ületanuks 
konkreetse töö piire, seega tehnilis-majanduslikke hinnanguid ja näiteid erinevate taastuvate 
energiaallikate kasutusprojektide kohta tuleb pidada indikatiivseteks. Kindlasti ei ole nende 
põhjal võimalik teha lõplikke järeldusi ühes või teises vallas (objektil) mingi taastuva ressursi 
koheseks kasutusse võtmiseks. Samas ei ole kogu selle potentsiaalse ressursi rakendamine 
Põlvamaal otstarbekas ja selle ratsionaalseks kasutamiseks tuleb teha koostööd 
naaberpiirkondadega. Teisalt võiksid käesolevas töös välja toodud Põlva maakonna taastuvad 
energiaressursid, nende kasutusnäited Euroopa ja Eesti mastaabis ning ekspertide hinnangud 
olema lähtekohaks tulevaste projektide arendajatele, konkreetsemate teostatavus ja 
tasuvusuuringute tellijatele ja omavalitsuste asjatundjatele. Välisriikide näidetest saaks üle 
võtta vaid tehnilisi lahendusi, sest nende riikide majanduslik võimekus ja taastuvate 
energiaallikate kasutusele võtmiseks ning vastavate projektide elluviimiseks välja mõeldud ja 
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kehtestatud regulatsioonid ja toetusskeemid on niivõrd eripalgelised ja keerukad ning meie 
riigi olude kontekstis täiesti kasutud. 

Eestist toodud projektide arenduse näited sobivad loomulikult paremini kohandamaks Põlva 
maakonna oludesse, kuid teadmata nende tagapõhja ja vähemalt paari-kolme aasta 
käidukogemusi ei ole põhjendatud neidki üks-ühele kopeerida. 

Eeltoodud põhjustel ei ole ka selles töös ühelegi konkreetsele Põlva maakonna objektile 
tehtud tehnilis-majanduslikke kalkulatsioone mingit liiki taastuva energiaallika kasutusele 
võtmiseks, sest esiteks puuduvad konkreetsete objektide arendajad, kes esitaksid oma soovid 
ja oma nägemuse toodetava energia (nt soojuse ja elekter) kasutusvõimaluste kohta 
arendusobjekti lähipiirkonnas ja teiseks tuleks igal konkreetsel juhul koostada ressursside 
kasutusahela logistiline skeem (nt sõnnikuvedu 30 km kaugusele ei ole põhjendatud, aga 
farmi lähedal ei pruugi olla piisavalt energiatarbimist). 

Töö peaeesmärgiks olnud väite tõestamise, et Põlvamaa võiks olla energeetiliselt sõltumatu 
tänu selle territooriumil olevatele taastuvatele energiaallikatele, võiks osaliselt lugeda 
õnnestunuks. Tõepoolest on taastuvate energiaallikate potentsiaal piisav maakonna praeguse 
energiavajaduse teoreetiliseks rahuldamiseks (taastuvate energiaallikate potentsiaalne ressurss 
on isegi suurem maakonna praegusest energiavajadusest). Samas selle kasutuselevõtmise 
tehniline ja eelkõige majanduslik potentsiaal on juba tunduvalt väiksem. Ei saa pidada ka 
õigeks territoriaalseid üksusi Eesti riigis energiavarustuse seisukohast lahutada, sest selle 
valdkonna õigusruum ja regulatsioonid on üleriiklikud. Näiteks elektrimajanduse arengukava 
koostamisel on lähtutud ikka Eestist kui tervikust, kuigi mingeid indikatiivseid taastuvate 
energiaallikate baasil toodetava elektri koguseid maakondade lõikes oleks võinud ju sealgi 
olla (nt kui Eesti on võtnud kohustuse aastaks 2010 toota 5,1% sel aastal siseriiklikult 
tarbitavast elektrist taastuvate allikate baasil, siis oleks saanud anda Põlvamaale kohustuse 
toota sellest mingi osa). 2005. aastal toodeti Põlva maakonnas 3,2 GWh elektrit voolava vee 
abil ja see moodustas 14% Eesti 2005. aasta hüdroelektrijaamade kogutoodangust (kokku 
21,5 GWh). Seda tulemust või pidada üsna soliidseks ja muidki ressursse (peamisel küll 
rohtset biomassi ja põllumajandusjäätmeid) paljulubavaks, et Põlva maakond saaks olla 
tulevikus taastuvate energiaallikate kasutusele võtmises ja projektide arendamisel vabariigis 
esirinnas. 

Igal pool maailmas valdava osa taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmise juurutamise 
projektidest on teostatavad ja elujõulised tänu riikide soosivale poliitikale (Eestis nt on 
ärimajanduslikult tasuvad vaid soojust tootvate puitkütuse (hakkpuit) katlamajade projektid). 
Seetõttu pikaajaliste prognooside koostamine (aastani 2020), omamata selgust riiklike 
regulatsioonide ja toetusskeemide planeerimisest ja kehtestamise tähtaegadest, oleks ennatlik 
ega oleks praktilisteks otsusteks kasutatav. 

Võib vaid öelda, et põllumajandustootmises mitte kasutuses olevate maade pinnad maakonnas 
on piisavalt suured, et neil tulevikus kasvatada võivatest energiataimedest saaks arvestatava 
osa energiahulgast, mida maakonnas vajatakse, kuid tänastes tingimustes ei ole nende 
kasutusse võtmine ärimajanduslikult teostatav. Järgnevalt antakse tegevussoovitusi biomassi 
kasutuse laiendamiseks maakonnas 

Soovitused Põlva maakonnale biomassi kasutamiseks energeetilistel eesmärkidel 

Lähiperioodil (2007 – 2013) võtta kasutusele: 

1. Raiejäätmed, harvendus ja hooldusraie produktid, teeäärse võsa ja elektriliinide aluse 
võsa hoolduse produktid, asulate ja parkide puude hoolduse produktid. Sobib 
tegevuseks väikeettevõtetele, metsaomanikele ja nende ühistegevuseks loodavatele 
ühistutele. Raiejäätmete kütuseks vääristamine sobib suurematele metsatööstus-
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firmadele, sest vajalikud seadmed on kallid ja vajavad pidevat tööd. Muudest allikatest 
puitkütuse valmistamise seadmed on väiksema jõudlusega, odavamad ja jõukohased 
soetada ka üksiküritajatele ja väikefirmadele. 

2. Vilja- ja tehniliste kultuuride kasvatuse jäägid (põhk, taimevarred, puhastusjäägid). 
Koristamisseadmed on põllumajandusettevõtetel (ühistud) ja taludel enamasti olemas, 
reeglina puuduvad suurte põhupallide (-pakkide) (~500 kg) valmistamise seadmed. 
Suured kandilised pakid oleksid logistiliselt (ka majanduslikult) kõige otstarbekamad 
ja sobivad ka paljudele eri tüüpi põletusseadmetele. Perioodil 2007-2013 võimalik 
saada toetust seadmete hankimiseks PRIA kaudu juhul, kui valmistatavad pallid 
lähevad energia tootmiseks. 

3. Sõnniku ja biotiikide mudad (ka reoveepuhastusjaamade muda) ja suunata need 
anaeroobseks kääritamiseks rajatavatesse biogaasijaamadesse. Lisada saab 
biolagunevaid toiduainetööstuse ja köögijäätmeid, loomseid rasvu. Biogaasijaamade ja 
saadava biogaasi baasil töötavate soojuse ja elektri koostootmisjaamade rajamiseks 
saab perioodil 2007-2013 toetust seadmete hankimiseks PRIA kaudu juhul, kui 
biogaas läheb energia tootmiseks. Taotlejateks sobivad suurema laenuvõimega 
loomakasvatusettevõtted (ühistud, suurtalud), eelkõige IPPC nimistusse kuuluvad, aga 
ka muud võimekad ettevõtjad, kes soovivad oma tegevust bioenergeetikasse laiendada. 
Eelnimetatud toorainel töötavate biogaasijaamade rajamist tuleb vaadelda eelkõige 
keskkonnamõjude leevendamise vahendina (saadakse ka kõrgeväärtuslikku 
looduslikku väetist) ja seejärel energiamuundamise ettevõttena (soojus ja elekter. Kui 
tahke jääk kuivatada ja granuleerida, sobib seegi kütuseks, kuid looduse sisukohalt 
tuleks eelistada väetisena põldudele laotamist. Reovete muda kääritamisprodukt võib 
osutuda sobimatuks põldudele ja seda saaks kasutada kütusena). Biogaasi üheks 
oluliseks eeliseks tuleb pidada ekspordipotentsiaali puudumist. Sõnnik jms on tõeline 
kohalik energiaallikas, mille energiaks vääristamine ja saadava soojuse kasutamine 
toimub reeglina tootmiskoha lähedal (osa omatarbeks), vaid kõige kõrgema 
potentsiaaliga energia – elekter – suunatakse üldjuhul üleriigilisse võrku (osa 
omatarbeks või ka sobiva hinna korral kogu ulatuses ekspordiks, nn roheline elekter). 
Biogaasi üheks kasutusalaks peetakse ka veondust. Põllumajandusmasinad, 
ühistranspordivahendid (peamiselt bussid) aga ka sõiduautod saavad kasutada biogaasi 
(surugaas, veeldatud gaas) mootorikütusena. Lääne-Euroopas ja Põhjamaades on 
mõnel pool kasutusel, kuid toimib märgatava riikliku toetuse najal. 

Keskmises perspektiivis (2010-2020) võtta kasutusele: 

1. Põldudel, jäätmaadel ja looduslikel rohumaadel (ka hooldatavad pärandkoosluse alad) 
kasvatatavad/kasvavad energiakultuurid (puit- rohttaimed, k.a pilliroog) 

2. Õli ja etanoolikultuurid vedelate biokütuste tootmiseks. 

Vajavad pikemajalist ettevalmistusperioodi arendustöödeks, sobivate seemnete/taimede 
selekteerimiseks, hankimiseks, külvamiseks/istutamiseks ja kasvatamiseks. Vajab riiklike 
toetusprogrammide kasutusele võtmist, alustatakse toetamist loodetavasti 2008. aastal. 
Vajalik kohandada olemasolevaid põletusseadmeid ja/või hankida uusi sobivaid. Tahketeks 
biokütusteks vääristamiseks kasutada pelletimasinaid ja briketeerimisseadmeid. Esimese 
sugupõlve vedelate biokütuste valmistamiseks sobiva suurusega sisseseadete tarnijaid 
Euroopas leidub, samuti talu tasemel tootmise sisseseadmiseks (nt tootlikkus 100-400 
l/ ööpäevas biodiislikütust, investeering vastavalt 0,25 ja 0,7 mln kr). Vedelad biokütused ei 
ole veel fossiilsetega võrreldes konkurentsivõimelised ilma toetusskeemideta. Rohelise 
biomassi vääristamine energiaks selle anaeroobse kääritusprodukti - biogaasi – vahendusel on 
Euroopas levinud, kuid on elujõuline vaid tugevate toetusskeemide najal. On oht 
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põllumajandustootmise tasakaalust kallutamisele. Nt biogaasijaamade tooraineks kasvatatava 
energiamaisi liigne toetamine muudab kallimaks ka toidumaisi ja loomasööda hinnad 
(Saksamaa kogemus). Samas viljakasvatamise toetamine bioetanooli lähteaineks võib tõsta nii 
leiva ja saiatoodete hindu kui ka loomasööda ja muude neist valmistatavate toodete hindu. 

Kaugemas perspektiivis (2015-2030) võtta kasutusele: 

1. Tehnoloogiad teise sugupõlve vedelate biokütuste tootmiseks (lignotselluloosi 
sisaldavad taimed ja ka olmejäätmed diislikütuse tootmiseks). 

2. Tehnoloogiad biovesiniku tootmiseks (ka vesiniku saamine bakterite ja vetikate 
elutegevuse produktina). 

Vajavad majanduslikult tasuvate ja tehniliselt täiustatud tehnoloogiate arendamist ja 
seadmestiku väljatöötamist. Maailmas tegeldakse selles valdkonnas intensiivselt. 

Rohtse biomassi kasutuselevõtu potentsiaali hindamine Räpina valla näitel 

Räpina vallas on järgmised kolm suuremat soojuse tarbijat: 

• Räpina linna kaugküttevõrk aastase soojustarbimisega umbes 10 GWh aastas, 
maksimaalne koormus umbes 3,5 MW; 

• Räpina paberivabrik aastase soojustarbimisega umbes 3,3 GWh, mis lähiajal kasvab 
hinnanguliselt kahekordseks; 

• Ristipalo küla (umbes 2 km Räpinast), aastane soojusvajadusega ca 1,5 GWh. 

Eelnimetatute summaarne soojusvajadus on kokku umbes 15 GWh aastas. Arvestades soojuse 
tootmise kasutegureid ja soojusvõrgu kadusid oleks kütusevajadus vähemalt 20 GWh (kütuses 
sisalduva energiana).   

Räpina vallas on PRIA andmetel 2006. aasta seisuga 2519 ha kasutamata maad. Kui sellel 
pinnal kasvatada tavalisi nurme ja niidu taimi ja neist kääritada biogaasi, siis energiasaagis 
Soome84 andmetel oleks 25 MWh hektarilt aastas ja seega kogu kasutamata pinnalt 63 GWh. 
Kasutades seda ressurssi elektri ja soojuse koostootmiseks näiteks gaasimootoritega võiksime 
toota umbes 24 GWh elektrit ja 30 GWh soojust. Biomassi kääritamise protsess tarbiks Eesti 
tingimustes umbes poole soojustoodangust ning seega tarbijatele saaks anda praktiliselt kogu 
vajaliku soojuse, 15 GWh aastas.  

Näide võimaldab teha järelduse, et kasutamata maade rakendamine looduslike heintaimede 
energia saamise eesmärgil kasvatamiseks võimaldaks katta Räpina linna piirkonna 
soojusvajaduse. Kui aga kasvatada samal pinnal suurema saagikusega spetsiaalseid 
energiakultuure, võiks tulemus olla veelgi parem.  

Kuigi esmalt tundub, et energiataimede gaasistamisega abil toodetav energia hulk on 
aukartust äratav, tuleb tähelepanu juhtida mõnele täiendavale asjaolule, sh: 

• kasvatatav biomass on laiali väga suurtel aladel ja sageli kaugel soojustarbijatest, mis 
tingib suuri transpordikulusid; 

• küttetarbijate koormusgraafikud ei ole efektiivseks soojuse ja elektri koostootmiseks 
eriti sobivad, sest suvine soojusvajadus on mitmeid kordi madalam kütteperioodi 
keskmisest. Soojuse ja elektri koostootmine muutuks palju efektiivsemaks ühtlase 
soojustarbimise korral (näiteks Räpina paberivabrik, aastase töötsükliga kuivatid, jne); 

                                                 
84 VTT 2003, Lehtomäki 2002 
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• biogaasijaam koos soojuse ja elektri koostootmisjaamaga peaksid asetsema 
soojustarbijate vahetus läheduses ja seetõttu oleks vaja teha vähem täiendavaid 
kulutusi soojustrasside ja elektrivõrguga ühendamiseks. Reeglina on koostootmis-
jaama rajamine biogaasijaama juurde palju otstarbekam kui gaasi juhtimine 
soojustarbijate juurde ja seal koostootmisjaama rajamine. 

Kokkuvõte biomassi energeetilise kasutamise laienemisperspektiivist 

Kuigi biomassi teoreetilised varud tunduvad olevat piisavad, ei ole need siiski lähemas ja 
keskmises (ja vaevalt ka kaugemas) perspektiivis võimelised asendama fossiilseid kütuseid 
kõigis elu- ja majandustegevuse valdkondades. Palju sõltub sellest kui palju on ühiskond 
valmis finantse ümber jagama, sest biomassi energeetilise kasutamise laiendamine ilma 
riiklike regulatsioonideta ja subsideerimiseta ei ole lähi- ja keskmises perspektiivis mõeldav. 

Ühte maakonda ei sa siiski vaadelda lahus muust riigist, kusjuures veel pikaks ajaks jäädakse 
Eestis elektri baaskoormust tootma suurtes elektrijaamades (kondensatsioonjaamad) ja 
suurematesse linnadesse rajatavatesse soojuse ja elektri koostootmisejaamades (võimsust 
piirab reeglina väike soojuskoormus). Elektritootmiseks rajatakse ilmselt teataval hulgal 
ranniku (ja avamere?) tuuleparke (vähetõenäoline, et lähiajal Põlva maakonda). 

Valdava osa kasutatavate ja kasutusele võetavate biokütuste turgu ei määra omavalitsuste ja 
regioonide piirid vaid ostujõulise tarbija asukoht, kes paiknevad esialgu Tallinnas, Tartus 
nende ümbruses. Lääne- ja Põhja-Euroopa tarbijate ostujõud jääb veel paljudeks aastateks 
meie omast kõrgemaks, mis soodustab kõigi vääristatud biokütuste (v.a biogaas) eksporti. 
Tänapäeva Eesti majandusmudeli juures puuduvad biokütuste ekspordi piiramise võimalused. 

Üheks biomassi energeetilise kasutusele võtmise seniseks tõukejõuks peetav 
kasvuhoonegaaside kaubandus on soikunud (CO2 kvoodi hind on langenud juba 3 - 5 €/t) ja 
võib suure tõenäosusega üldse lõppeda. Pole välistatud muude toetusskeemide tekitamine 
(ökoloogiline maksureform jms). 

Lähi- ja keskmises perspektiivis suudetakse vajaduse ning olemasolevate elektrijaamade 
tehnilise täiustamise ja uute võimsuste paigaldamise korral asendada kogu Eesti elektri-
tootmises kasutatavast põlevkivist (praegu ~95% ulatuses põlevkivi), hinnanguliselt mitte 
rohkem kui 22-25% biokütustega. Kaugema perspektiivi kohta hinnangute tegemine oleks 
ennatlik, sest maailma poliitilisi ja tehnilisi arenguid ei suuda keegi adekvaatselt prognoosida. 

Kindlasti ollakse Põlva maakonnas õigel ajal õigel teel ja on alustatud piirkondlike taastuvate 
energiaressursside kaardistamisega, võimaluste otsimisega nende kasutamise laiendamiseks, 
finantseerimisskeemide väljatöötamisega, üldsuse teavitamisega ning pilootprojektide 
tutvustamisega. Kasvavat huvi ja tähelepanu pööramist taastuvate energiaallikate ja 
ökoloogiliselt puhtama ja säästvama energiamajanduse vastu täheldatakse eriti viimastel 
aastatel kogu maailmas. Pole liialduseta öeldud, et Põlva maakond on asunud selle valdkonna 
veduri rolli Eestis. Jääb loota kohalike ettevõtlikele inimeste ja vastutustundlike ettevõtete 
entusiasmile kõigi majanduslikult põhjendatud taastuvate energiaallikate kiirele kasutusele 
võtmisel ja olemasolevate fossiilsetel kütustel töötavatele katlamajadele asenduskütuste 
leidmisel. Igati tuleb ka toetada nii elanike kui ettevõtete soovi energiatõhususe 
parandamiseks (energiatarbimise vähendamise ja tootmise tõhustamise meetmed nagu 
hoonete soojustamine, uute kaasaegsete kütteseadmete paigaldamine ja/või vanade 
renoveerimine, väiksema energia erikuluga seadmete soetamine jpm). 

Jääb veel soovida maakonna poliitikutele jõudu suunamaks Eesti taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtmise laiendamist soosivate ettevõtmiste ja aktsioonide korraldamist ning 
vastavate seaduse muudatuste ja toetusskeemide koostamises osalemist. Heaks näiteks oli 
ökofestivali „Rohelisem elu“ korraldamine 2006. aasta oktoobris. 
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9. LISA 1 
 

Tabel 9.1. Põlva maakonna vallad 

Haldusüksus Pindala,  
km² 

Rahvaarv seisuga 
01.01.2006 

PÕLVA MAAKOND 2164,77 31547 

Põlva maakonna linnad 5,47 6510 

 --Põlva linn 5,47 6510 

 --Räpina linn*     

Põlva maakonna vallad 2159,3 25037 

 --Ahja vald 72,1 1138 

 --Kanepi vald 231,43 2564 

 --Kõlleste vald 150,42 1036 

 --Laheda vald 91,47 1382 

 --Mikitamäe vald 104,41 1048 

 --Mooste vald 185,12 1570 

 --Orava vald 175,52 877 

 --Põlva vald 228,63 3945 

 --Räpina vald* 265,93 5621 

 --Valgjärve vald 143,02 1592 

 --Vastse-Kuuste vald 123,01 1264 

 --Veriora vald 200,42 1601 

 --Värska vald 187,82 1399 
 
 

* Räpina linn moodustab koos Räpina vallaga ühtse omavalitsusüksuse. 

Pindala on ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata.  

Ümardamise tõttu ei võrdu kohalike omavalitsusüksuste pindalade summa alati maakonna pindalaga.  

 



 

6.06.2007 274(274) Leping 636L-5-06-VV.doc 

10. LISA 2 

Tabel 10.1. Põlva maakonna suuremad soojusettevõtted ja soojuse tootjad 

Geograafilised 
koordinaadid 

Katlad 
Kütuste 

tarbimine, TJ 

Soojusettevõte 
või nimetus 

Katlamaja 
asukoht Ida-

pikkus 
Põhja-
laius 

Katla mark 

Katla 
käiku-

andmise 
aasta 

arv 
võimsus 

kW 

Kasutatav 
kütus 

Köetav 
maht,  

m3 Bio-
kütus 

Fossiil-
kütus 

 Soojusettevõtted 

DE-25 1980 1 17000  maagaas 

DE-25 1980 1 17000 maagaas 

DE-10 1997 1 6500  maagaas 

REW 1500 1988 1 1500 maagaas 

FW16 2000 1 1000 maagaas 

Eraküte AS 
Põlva osakond 

Põlva, Käisi 11 27004'49'' 58003'23'' 

Jenbacher 1998 1 1250 maagaas 

756031   156,18 

REKA 500 
1996 1 500 hakkpuit, 

saepuru 
OÜ Madesaare Tilsi küla 27000'03'' 57058'01'' 

Högfors 540 
1996 1 550 kütteõli,  

hakkpuit 

31362 8,638 0,34 

LAKA PS 840 
1996 1 840 hakkpuit, 

saepuru 
Erastvere 
Hooldekodu 

Erastvere, Kanepi 
vald 

26047'19'' 57058'49'' 

Högfors 540 
1996 1 550 kerge 

kütteõli, 
halupuit 

17600 11,187   

GT 412 1998 1 600 maagaas OÜ Vastse-
Kuuste Soojus 

Vastse-Kuuste 26056'10'' 58009'57,5'' 
RED 600 2004 1 600 maagaas 

26900   6,934 
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Geograafilised 
koordinaadid 

Katlad 
Kütuste 

tarbimine, TJ 

Soojusettevõte 
või nimetus 

Katlamaja 
asukoht Ida-

pikkus 
Põhja-
laius 

Katla mark 

Katla 
käiku-

andmise 
aasta 

arv 
võimsus 

kW 

Kasutatav 
kütus 

Köetav 
maht,  

m3 Bio-
kütus 

Fossiil-
kütus 

 TNA-135 1998 1 1600 maagaas 

Räpina, Sireli 5 27026'58'' 58005'40'' 
Kiviõli 80 

1975-
1978 

4 2000 
küttepuu 

91000 

Räpina, Pargi 23 27027'19'' 58005'46'' 
Revotherm 
REW 3000 1986 1 3200 

maagaas 121290 

  43,522 

Ruusa küla 27017'40'' 58002'37'' Kiviõli 80 1976 2 1000 halupuit 15400 

AS Revekor 

Linte küla 27026'51'' 58008'52'' 
REKA 
HKRSV500 2005 2 500 

hakkpuit 14500 
10,97   

HKRSV 
(REKA) 

2001 1 600 saepuru, 
hakkpuit 

31760 

Saverna küla 26044'17'' 58004'12'' 

SIME 2R-15 
2001 1 300 kerge 

kütteõli 
reserv 

7,286   
Saverna 
Teenus OÜ 

Saverna küla 
    

VIADRUS 22 
2001 2 98 halupuit, 

kivisüsi 
3000 0,12 0,866 

Reka 
1995 1 500 hakkpuit, 

saepuru OÜ Mooste 
Olme 

Mooste 27011'32'' 58009'35'' 

Ceminox 
1996 1 400 kerge 

kütteõli 

37252 10,16 0,76 

Värska 
Gümnaasium 

    Högfors 4-21-
13 

1997 1 450 
maagaas 18000 

OÜ Verska 
Calor 

Tervisekeskus     Högfors 1998 1 120 " 3860 

  22,687 
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Geograafilised 
koordinaadid 

Katlad 
Kütuste 

tarbimine, TJ 

Soojusettevõte 
või nimetus 

Katlamaja 
asukoht Ida-

pikkus 
Põhja-
laius 

Katla mark 

Katla 
käiku-

andmise 
aasta 

arv 
võimsus 

kW 

Kasutatav 
kütus 

Köetav 
maht,  

m3 Bio-
kütus 

Fossiil-
kütus 

 
Kult.keskus,kontor 

    
Högfors 

1998 1 120 
" 4107 

Lasteaed     Högfors 1998 1 120 " 1859 

Tuletõrjedepoo     Högfors 1998 1 120 " 1311 

KÜ Väike-Rõsna 
    

Pegasus F3 
1997 2 200 

" 7520 

KÜ Värska oma 
    

Pegasus 
1996 1 100 

" 4523 

KÜ Männiku Põik 
    

Pegasus 
1997 1 100 

" 4728 

KÜ Männiku 
naabrid 

    
Pegasus 

1997 1 100 
" 2755 

KÜ Järvesuu     Ferrooli 1998 1 100 " 4284 

KÜ Tsirgu     Ferrooli 1998 1 100 " 4284 

KÜ Värska 
Neliteist 

    
Ferrooli 

1998 1 75 
" 3490 

KÜ Triinutalo     Ferrooli 1998 1 100 " 4284 

 

Värska 
Sanatoorium 27037'21'' 57059'03'' 

Witermo 3V-
30-10-120 

1985 1 3000 
" 30000 

  

Ahja Keskkool 
    Dietrich 

Ferroli 
1998 1 450 

maagaas 17200 
OÜ Ahja 
Soojus 

Ahja Nooruse 2     Ferroli 68 1999 1 68 " 1904 

  6,9 
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Geograafilised 
koordinaadid 

Katlad 
Kütuste 

tarbimine, TJ 

Soojusettevõte 
või nimetus 

Katlamaja 
asukoht Ida-

pikkus 
Põhja-
laius 

Katla mark 

Katla 
käiku-

andmise 
aasta 

arv 
võimsus 

kW 

Kasutatav 
kütus 

Köetav 
maht,  

m3 Bio-
kütus 

Fossiil-
kütus 

 Ahja Nooruse 
1,3,5 

    
Ferroli 85 

1999 4 340 
" 7303 

Vallavalitsus +3 
maja, Illimari 6 

    
Ferroli 102 

1999 2 204 
" 6774 

Spordihoone     SIME 2R-15 2005 1 300 " 10138 

Raamatukogu     Ferroli 2001 1 36 " 625 

 

Lasteaed     Ferroli 2005 1 68 " 1446 

  

OÜ Anton 
Invest 

Krootuse Küla     Kiviõli-80 1994 2 800 
küttepuu, 
hakkpuit 

36565 6,976   

Kiviõli 80 1993 3     

2 eelkollet 1993 2 800 saepuru AS Avraal Põlva, Lao 5 27005'42'' 58003'57'' 

1 eelkolle 1996 1 500 saepuru 

72700 16,7   

Ferroli 470 1998 1 500 maagaas 

Peri katlamaja Peri küla 26004'13'' 58002'18'' REP-KAPPA 
500 

1999 1 633 
maagaas 

26216   7,641 

Eraküte AS Mammaste küla     
Foster 
Wheeler 

  1 1000 
maagaas     4,611 

Muud soojust tootvad ettevõtted 

Danstoker 
TDC 10 

  1 4700 maagaas 

Põlva Piim 
Tootmine OÜ 

Põlva, Jaama 20 27005'00'' 58004'00'' 
Danstoker 
TDC 11 

  1 6300 maagaas 
209600   130,559 
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Geograafilised 
koordinaadid 

Katlad 
Kütuste 

tarbimine, TJ 

Soojusettevõte 
või nimetus 

Katlamaja 
asukoht Ida-

pikkus 
Põhja-
laius 

Katla mark 

Katla 
käiku-

andmise 
aasta 

arv 
võimsus 

kW 

Kasutatav 
kütus 

Köetav 
maht,  

m3 Bio-
kütus 

Fossiil-
kütus 

 Lõuna Pagarid 
AS 

Põlva, Jaama 58       
      maagaas 

    3,669 

Smead Eesti 
AS 

Põlva, Jaama 71 27004'46'' 58004'19''   
      maagaas 

    20,849 

Veriora filiaal 27021'31'' 58000'17''           2,328   

Räpina, Meeksi 
mnt 32 

27028'01'' 58006'32''   
      

  32,314   

Kiviõli 80   1 600 

Astel AS 

Nitsiku filiaal 27027'46'' 57057'29'' 
Kiviõli 50   1 400 

saepuru, 
puitjäätmed 

  1,901   

AS Räpina 
Paberivabrik 

Räpina       
  1 1500 

maagaas     11,781 

Vastse-Kuuste 
Lihatööstus 

Vastse-Kuuste       
      

maagaas     6,732 

AS Paloma 
Papp 

Ihamaru Küla       
      kerge 

kütteõli 
    6,16 

AS Wõro 
Kommerts 

Ahja alevik       
      

maagaas     11,916 

Peetri  Puit OÜ Põlva, Lao 5             saepuru   33,58   

AS Põlva Teed Abisaare karjäär 27044'58'' 58006'08''   
      

põlevkiviõli     16,718 

Viluste PK Viluste küla     
De Dietrich 
GT-409 

1998 1 450 kerge 
kütteõli 

15830   2,97 
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Geograafilised 
koordinaadid 

Katlad 
Kütuste 

tarbimine, TJ 

Soojusettevõte 
või nimetus 

Katlamaja 
asukoht Ida-

pikkus 
Põhja-
laius 

Katla mark 

Katla 
käiku-

andmise 
aasta 

arv 
võimsus 

kW 

Kasutatav 
kütus 

Köetav 
maht,  

m3 Bio-
kütus 

Fossiil-
kütus 

 Sumros Grupp 
AS 

Põlva linn     Kiviõli 80 
  1 600 

küttepuud   6,55   

AS Suwem Himma küla             küttepuud   3,78   

SIME 1R- 9F 1 93 
Koidula TPP Koidula küla 27035'45'' 57050'9,9'' 

SIME 2R-12F 
1999 

1 213 

Kerge 
kütteõli     1,99 

KOKKU:           74     1647401 152,49 463,79 

1 GWh = 3,6 TJ               GWh 549 1670 

 


