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Sissejuhatus
Käesolev uuring „Setomaa (Eesti) ja Ape (Läti) regiooni taastuvenergia ressursid“
aruanne on valminud MTÜ Piiriäärne Energiaarendus tellimusel. Projekti on
rahastanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Töös vaadeldakse ühe Eesti piiriäärse
piirkonna - Setomaa (Värska ja Mikitamäe vallad Põlvamaalt ning Meremäe ja Misso
Võrumaalt) ja ühe Läti piiriäärse omavalitsuse – Ape kohalike energia-ressursside
potentsiaali. Uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada Regiooni taastuvate
energiaallikate varud ja nende laialdasema kasutusele võtmise tehnilis-majanduslikud
aspektid.
Töö eesmärgiks ei olnud ning selle maht ei võimaldagi anda detailset teavet ja
konkreetseid juhiseid iga Regiooni olemasoleva või potentsiaalse energiaobjekti
kohta selle moderniseerimiseks või kavandamiseks. Töö eesmärgiks on näidata,
milliseid taastuvaid energiaallikaid ja mis ulatuses saaks neis teoreetiliselt ja tehnilismajanduslikult põhjendades kasutada ja milliseid seadmeid ja tehnoloogiaid saaks
selleks rakendada.
Töös käsitletud teemadel on Apes toimunud kaks seminari kohalikele omavalitsuste
spetsialistidele ja huvilistele, kus ettekannetega esinesid sellegi töö autorid.
Projektijuht tänab Ape abilinnapea Jurjis Ronimois'i, MTÜ PEA juhte Martin Kikas’t
ja Urmo Lehtveer’i, kes aitasid kaasa andmete kogumisel, kohtumiste ja ürituste
korraldamisel kohalikes omavalitsustes.
Aruande koostamisel osalesid:
Pavel Bogdanov, PhD, projektijuht;
Juri Frorip, Maaülikooli doktorant.

1. Ülevaade Euroopa Liidu, Eesti ja Läti poliitikast taastuvenergiaallikate valdkonnas

1.1. Taastuvate energiaallikatega seonduvad Euroopa Liidu õigusaktid
Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade taastuvate energiaallikate kasutamist otseselt
või kaudsemalt puudutavatest aspektidest EL energiapoliitika tähtsamates
dokumentides. EL taastuvate energiaressursside kasutamise ühtse strateegia
väljatöötamise aluseks oli Roheline raamat (COM(96)576). Kogu strateegia koos
väljapakutud meetmetega on suunatud eesmärgile viia 2010 aastaks taastuvenergiaallikate osatähtsus ELs 12%-ni, mis oleks kaks korda suurem lähteseisust
(1995 a 12 %).
Taastuvenergia direktiivi eelnõu eesmärgiks on seada ühtne raamistik taastuvate
energiaallikate kasutamise suurendamiseks. Üheks olulisemaks direktiivi elemendiks
on riiklikud taastuvenergia eesmärgid, mis määravad iga liikmesriigi poolt
saavutatava taastuvenergia tarbimise protsendi aastaks 2020, mis kindlustaks 2020.
aastaks taastuvenergia osakaalu kogu EL-s 20% tasemele.
Direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia
kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul sätestab, et taastuvaid
energiaallikaid on vaja arendada eelismeetmena, sest nende kasutamine aitab kaasa
keskkonnakaitsele ja säästvale arengule. Soovituslikud eesmärgid vastavad
ülemaailmsele soovituslikule eesmärgile, mille kohaselt taastuvenergia tarbimine
2010. aastaks moodustab 12 % siseriiklikust energia kogutarbimisest.
2003. aasta Biokütuste direktiivis (2003/30/EC), millega edendatakse biokütuste ja
muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris, on liikmesriikidele seatud
soovituslikud eesmärgid. Selleks et aidata kaasa 2010. aasta eesmärgi – tõsta
biokütuste turuosa transpordikütuste osas 5,75 protsendini – saavutamisele, on
Euroopa Komisjon võtnud vastu "Biokütuste strateegia", millega nähakse ette seitse
tegevuspoliitika suunda:
•
•
•
•
•
•
•

biokütuste nõudluse stimuleerimine;
keskkonnakasu saavutamine;
biokütuste tootmise ja müügi arendamine;
lähteainevarude suurendamine;
kaubandusvõimaluste suurendamine;
arengumaade toetamine;
teadus- ja arendustegevuse toetamine.

EL Biomassi tegevuskava. Käesoleva tegevuskavaga nähakse ette meetmed, et
hoogustada puidust, jäätmetest ja põllumajanduskultuuridest saadava energia arengut,
luues turupõhiseid stiimuleid selle kasutamiseks ja kõrvaldades kõnealuse turu arengu
ees seisvaid tõkkeid.
Sellega nähakse ette meetmed biomassi edendamiseks soojusmajanduses,
elektrienergeetikas ja transpordis ning valdkondadevahelised meetmed, mis
soodustavad rahastamist, biomassiga varustamist ja uurimistegevust.
Kokkuvõtlikult öeldes EÜ elektrienergeetika valdkonna strateegilised eesmärgid on
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.

1.2. Eesti Vabariigi poliitika taastuvenergia allikate kasutamise valdkonnas
Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013
kohaselt peaks biomassi kasutamine energia tootmiseks arenema aastani 2013
järgnevalt:
• tänu maaelu arengukavas aastateks 2007-2013 rakendatavatele meetmetele ja
toetustele suureneb märgatavalt biomassi (peamiselt raiejäätmete ja
mittekonventsionaalse biomassi) kättesaadavus;
• tänu elektrituruseaduses kavandatud toetusmeetmetele ja riikliku struktuurivahendite kasutamise arengukava 2007-2013 meetmetele muutub mittekonventsionaalsetest biomassi ressurssidest toodetud energia hind konkurentsivõimelisemaks teiste energiatoodetega võrreldes;
• biomassi osakaal elektri tootmiseks suureneb 3%-ni siseriiklikust
brutotarbimisest;
• mikro elektri- ja soojuse koostootmisjaamade konkurentsivõime, võrreldes
teiste energiatootmisviisidega, on tõusnud tänu sellekohasele teadusarendustegevusele Eestis ja Euroopa Liidus;
• tarbijad on igakülgselt informeeritud kodumaiste taastuvate ressursside
kasutamise eelistest lokaalküttes.

Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015 tugineb
säästva arengu seadusele (riigikogu 22.02.1995, jõustumiskuupäev 01.04.1995), mis
sätestab säästva arengu rahvusliku strateegia alused ning looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise alused, suunates Eesti kütuse- ja energiamajanduse
arengut aastani 2015. Dokumenti on koondatud Eesti energiamajanduse raamistik ja
strateegilised eesmärgid, seades peamiseks eesmärgiks riikliku varustuskindluse,
keskkonnasäästu ja vaba konkurentsi juurutamise. Seetõttu näeb kava ette olulisi
arenguid muuhulgas taastuvenergia, elektri ja soojuse koostootmise, energiasäästu ja
elektrituru avamise osas.
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, võttes arvesse Eesti maaelu
omanäolisust. Maaelu arengukava alusel on kehtestatud investeerimistoetused, mida
saab rakendada bioenergia valdkonnas. Näiteks on võimalik saada toetust energia
kultuuride kasvatamiseks, toetatakse investeeringuid, mis on suunatud bioenergia ja
biomassi tootmisele peamiselt oma tarbeks aga ka toodetud energia turustamisele.
Samuti on võimalik toetust saada uute toodete tootmise arenguprojektide elluviimiseks ja biokütuste tootmiseks mittepuiduliste põllumajandussaadustest ja töötleva
tööstuse tootmisjääkidest.
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 2007-2013 määratletakse üldised strateegilised tegevussuunad Euroopa Liidust aastatel 2007-2013 Eestile
eraldatavate struktuurivahendite kaasabil abikõlblike valdkondade arendamiseks.
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus sätestab struktuuritoetuse taotluste
menetlemise alused, toetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja
kohustused, järelevalve alused ning vaidemenetluse korra. Lisaks reguleeritakse
eelnõuga osaliselt ka toetuse andmise ettevalmistamist, nt asutuste akrediteerimist.
Samuti on kehtestatud struktuuritoetuse seaduse meetmepõhised rakendusaktid, millega kehtestatakse meetme (inimressursi, elukeskkonna ja majanduskeskkonna arendamine) tingimused, milles sätestatakse meetme rakendamiseks toetuse andmise ja
kasutamise tingimused ja kord.
Keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a. määruse nr 14 Meetme „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“ tingimused sätestatakse „Perioodi
2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 3 lõike 3 kohaselt kinnitatud «Elukeskkonna
arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna „Energiamajanduse arendamine“ meetme „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“ rakendamiseks toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord. Toetuse andmise eesmärk
on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähendamine.

Meetme raames on toetatavad järgmised tegevused:
• taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade
rajamine koos tootmisseadmete võrguühenduseks vajaliku infrastruktuuriga;
• taastuvenergiale üleminek katlamajade taastuvenergiaallikate kasutamiseks
ümberehitamise kaudu;
• energiasääst kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu, sh
vajalike täiendavate ühenduste rajamine.
Meetme raames ei toetata:
• suurema kui 2 MW installeeritud summaarse elektrivõimsusega elektri ja
soojuse koostootmisjaama rajamist või rekonstrueerimist asukohaga väljaspool
Eesti saari;
• suurema kui 4 MW installeeritud summaarse võimsusega kaugkütte katlamaja
rajamist või rekonstrueerimist;
• suurinvesteeringuid (projekt kogueelarvega üle 50 miljoni EUR).

1.3. Läti Vabaiigi poliitika taastuvenergia allikate kasutamise valdkonnas
Põhiülesandeks on tagada jätkuv juurdepääs energiaallikatele, tagada varustamise
turvalisus, tagada antud sektoris majandusnäitajate kasvu kooskõlas UN FCCC ja
Läti Kliima Muutuste Programmiga: Kasvuhoone gaaside alandamine aastal 2005 –
2010. “Guidlines for Development of energy Sector for 2007 – 2016” dokumendi
põhieesmärk on tagada turvaline kaupade liikumine põllumajanduse sektoris,
suurendada toetust ning vähendada sõltuvust välisturgudest.
Parendada soojamajanduse infrastruktuuri ja täiendada energeetika tõhusust tarbijate
sektoris. Tagada energia kättesaadavus tarbijatele. Suurendada taastuvate
energiaallikate kogust ja sellest energiatootmist (koostootmise protsesse). Toetada
antud turu liberaliseerimist ja konkurentsivõimet, suurendada antud toodete
mitmekesisust ja turu jätkusuutlikkust.
Läti Riigi poliitika antud sektoris on suunatud tasakaalu tagamiseks elektrienergia
tarbimise ja tootmise vahel kohalikes elektrijaamades aastaks 2011 – 2012.
Kasutusele on võetud energia tõhusamad kasutamise meetodid, kasutatakse
taastuvaid energiaallikad, efektiivsed CHP tsüklid, et saavutada parimaid tulemusi.
Ülejäänud energianõudlus rahuldatakse teiste fossiilse päritoluga kütustega, vähendades sõltuvust looduslikust maagaasist.
Kütuse varieerimiseks on mõeldud paigaldada kondensaatelektrijaam, kus on
võimalik kasutada fossiilseid kütuseid, mis on segatud biomassiga (süsi segatud
biomassiga ja teiste kohalike kütustega).

Balti Riikide elektrienergia nõudlust arvestades pooldab Läti Riik tuumaelektrijaama
ehitamist peale Ignalina jaama sulgemist.
Edaspidi arendada ning ellu viia kalleid projekte nagu kõrge efektiivsusega koostootmisjaamade ja tuuleparkide ehitamine.
Parendada tegevusi biokütuste tootmisel ja kasutamisel. Rakendada efektiivseid
energia tõhustamise meetmeid, põhiliselt soojuse tootmisel ja kasutamisel (energia
tootmise allikate ja soojusülekandevõrkude renoveerimine ning ehitiste
soojuspidavuse parandamine).
Energeetika poliitika on tihedas seoses teiste riiklike poliitikatega, näiteks keskkonnatranspordi- ja põllumajanduspoliitikaga. Integratsiooni protsess on teostatud läbi
mitme seaduse, valitsuse ja teiste riiklike programmide kaudu.
Energeetika poliitika kajastatud Riikliku Arengu Plaanis. Läti Riigi Arengu Plaan on
strateegiline arengu plaan aastateks 2007 – 2013. Sama poliitika on veel kajastatud
Läti Säästva Arengu Strateegias, mis on kooskõlastatud Riigivalitsuses 13. augustil
2002. aastal.
Energeetilise sõltumatuse arendamiseks ning hinna langetamiseks töötati välja Läti
Keskkonnaministeeriumis 2006. aastal Taastuvanergiaallikate kasutusstrateegia
aastateks 2006-2013. Majandusministeerium väljastas määruse Elektrienergia
tootmine taastuvenergiaallikatest. Energia tootmisel taastuvenergia-allikatest on
eelistatud tootmine biomassist – puidu ja puidujäätmetest. Lähimal ajal kavatseb
valitsus arendada uut suunda – biogaasi tootmist. Energia tootmine päiksest ja tuulest
on samuti toetatav.
2020. aastaks on Lätis planeeritud toota taastuvenergiaallikatest 42% elektrienergiat
(2005. aastal oli see näitaja 34.9%).
Võtmeküsimisteks on EU seadusandluste ja juriidiliste toimingute kooskõlastamine,
õli ja õliproduktide varude, tarnimise kindluse, energeetilise efektiivsuse, jätkuva turu
põhimõtete kasutuselevõtt energia sektoris.
6. novembril 2006. Läti Valitsus kiitis heaks määruse No.921 „Elektri tootmise
korraldus koostootmisjaamades“, mis paneb paika koostootmisjaama töötamise
kriteeriumid. 24. juulil 2007. aastal võttis Läti Valitsus vastu määruse „Elektri
tootmine koostootmisjaamas taastuvatest energiaallikatest - RES“, mis määrab ära
energia tootmise taastuvatest energiaallikatest (tuul, väike hüdroelektrijaam, biomass,
biogaas) ning müügi fikseeritud hindaga.

2. Regiooni energia tarbimine ja tootmine
2.1. Regiooni üldiseloomustus
Ajalooline Setomaa on praegu administratiivselt jagatud kolmeks: üks osa jääb
Võrumaale, teine Põlvamaale, kolmas aga Petseri rajooni Venemaa territooriumile.
Setomaa Eesti poolne osa asub Kagu- Eestis. Setomaa piirneb kirdest Pihkva järvega,
idas ja kagus on naabriks Venemaa, lõunas Läti ning läänes Võrumaa.
Setomaa paikneb nelja valla territooriumil - Mikitamäe ja Värska vallad Põlva
maakonnast ning Meremäe ja Misso vallad Võrumaalt.
Setomaal elab 4 337 elanikku (1 jaan. 2008), keskmine rahvastiku tihedus on 6,7
el/km2.
Ape omavalitsus koosneb neljast endisest vallast: Ape alevikust, Viresi, Trapene ja
Gauena valdadest. Omavalitsus asub Läti - Eesti piiri ääres. Apes elab 4 357 inimest,
keskmine rahvastiku tihedus on 8,1 el/km2.
Tabel 1.1. Regiooni omavalitsuste pindala ja rahvastiku tihedus
Vald

Pindala, km2

Mikitamäe vald
Värska vald
Meremäe vald
Misso vald
Ape omavalitsus
Regioon kokku

104
188
134
190
545
1161

Suuremad asulad on:
Ape alev
Obinitsa küla
Mikitamäe küla
Misso alevik
Värska alev

1113 elanikku
200 elanikku
346 elanikku
280 elanikku
563 elanikku

Rahvastiku tihedus,
in/ km2
11,5
8,0
9,0
4,3
8,1
7,8

2.2. Regiooni energiatarbimine
Setomaal ja Apes (edaspidi tekstis Regioon) kasutatakse kütuseid peamiselt hoonete
kütteks, sooja tarbevee tootmiseks ja toidu valmistamiseks. Soojuse tarbimise
hindamisel kasutati Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt läbi viidud
majapidamiste energiakasutuse uuringute andmeid. Nende andmete alusel on
arvutatud keskmine soojusenergia tarbimine Regiooni ühe elaniku kohta (tabel 2.1.)
Tabel 2.1. Regiooni majapidamiste soojusenergia kasutamine
Ühik

Meremäe

Mikitamäe

Misso

Värska

Ape

Regioon
kokku

tk

506

515

369

574

1707

3671

2

m

103

73

82

64

80

80

inimene

2,3

2,1

2,0

1,8

2,5

2,1

rm/a

17

18

18

14

17

17

rm/el.

7

9

9

8

7

8

Keskmine kütuseenergia
tarbimine majapidamise
kohta

MWh/a

24

26

25

20

24

24

Keskmine kütuseenergia
tarbimine ühe elaniku
kohta aastas

MWh/el.

10

12

13

11

10

11

Parameeter
Majapidamiste arv
Elamute suletud
netopind
Elanike arv
majapidamise kohta
(keskmiselt)
Küttepuidu tarbimine
majapidamise kohta
Küttepuidu tarbimine
ühe elaniku kohta
aastas

Munitsipaalomandis olevate hoonete soojustarbimise
omavalitsuste spetsialistidelt saadud andmeid.

hindamiseks

kasutati

Elektri ja maagaasi tarbimise andmed on saadud AS-st Eesti Energia ja AS-st Eesti
Gaas. Latvenergost andmeid saada ei õnnestunud. Tabelis toodud andmed pärinevad
ekspertidelt.
Mootorikütuste tarbimise kohta ei olnud võimalik andmeid saada. Nende tarbimist
hinnati keskmise tarbimise alusel elaniku kohta, kasutades Statistikaameti
andmebaasi. Hinnanguliselt arvestati autobensiini tarbimist 210 l elaniku kohta ja
diislikütuse tarbimikst transpordivahendites samuti 210 l elaniku kohta.
Põllumajanduses tarbitava diislikütuse tarbimist hinnati 125 l/ha kohta. Nende andmete põhjal koostati Regiooni energiatarbimise hinnang, mis on toodud tabeis 2.2.

Tabel 2.2. Regiooni energiatarbimise hinnang
Parameeter
Elanike arv
Elanike soojuse
tarbimine

Ühik

Meremäe Mikitamäe

Misso

Värska

Ape

Regioon
kokku

tuh.in.

1,2

1,2

0,8

1,5

4,4

9

GWh/a

12,3

14,5

9,7

16,8

41,6

95

Munitsipaalobjektide
GWh/a
soojuse tarbimine

0,9

0,8

1,1

4,6

4,0

11,4

GWh/a

1,7

1,2

2

3,5

13

21,4

GWh/a

2,1

2,1

1,4

2,7

7,8

16

GWh/a

2,5

2,4

1,6

3,1

9,1

18,7

GWh/a

4,2

2,3

1,5

0,9

9,6

18,4

GWh/a

24

23

17

32

85

181

Elektrienergia
tarbimine
Mootorikütuste
(autobensiin)
tarbimine
Mootorikütuste
(diislikütus)
tarbimine
Mootorikütuste
(diislikütus)
tarbimine
põllumajanduses
KOKKU

Kõige suurem osa energiast – 59% kulub hoonete kütteks. Teiste energialiikide
tarbimine on tunduvalt väiksem: mootorikütuste (bensiin ja diiselküte) osakaal
moodustab 20%, elektrienergia 12%, põllumajanduses kasutatav diiselküte 9%.
Energiatarbimine inimese kohta on enam-vähem ühtlane – keskmiselt 20
MWh/aastas. Rohkem tarbitakse Missos – 22 MWh/aastas, vähem Mikitamäel ja
Apes – 19 MWh/aastas.

Regiooni energiatarbimise struktuur

Elanike soojuse tarbimine

10%

Munitsipaalobjektide soojuse
tarbimine

10%

Elektrienergia tarbimine
9%

53%

Mootorikütuste (autobensiin)
tarbimine
Mootorikütuste (diislikütus)
tarbimine

12%

Mootorikütuste (diislikütus)
tarbimine põllumajanduses

6%

3. Energia tootmine Regioonis
Energia tootmist Regioonis iseloomustab põhiliselt soojuse tootmine lokaalkatlamajades. Töötav kaugküttevõrk on säilinud vaid Gauenas (katlamaja võimsus 1,1
MW, soojustrasside pikkus 250 m, tarbijate arv 250 inimest). Kütuste kasutamise
andmed on toodud tabelis 3.1.
Tabel 3.1. Kütuste kasutamine soojuse tootmiseks Regioonis, GWh/a.
Vald
Meremäe
Mikitamäe
Misso
Värska
Ape

Kokku

Puitkütused

Kerge kütte- ja
põlevkiviõli

Maagaas

Kütused kokku

16,4
19,3
10,2
15,2

0,5
0,6
1,4
0

0
0
1,3
7,2

16,9
19,9
12,9
22,4
55,5
127,7

55,5

0

0

116,6

2,5

8,5

Soojuse tootmiseks kasutatakse valdavalt kohapeal hangitud puitkütuseid - 91%
kogutarbimisest.
Värska ja Misso valdu läbib maagaasitorustik ning nendes valdades on maagaasi

kasutamise osakaal suurem - vastavalt 32% ja 10%.
Tööstusettevõtete kütuste kasutamine soojavarustamiseks on väike ning nende
osatähtsus ei ole oluline.
Kütuste kasutamise soojuse tootmiseks Regioonis, GWh/a.

2% 7%
Puitkütused
Kerge kütte- ja
põlevkiviõli
Maagaas

91%

Juba aastaid töötab Regioonis ka üks väike hüdroelektrijaam - Grube HES, võimsusega 200 KW, mis toodab aastas 800...1000 Mwh elektrienergiat. Teiste
energialiikide tootmist Regioonis ei eksisteeri.

4. Taastuvate energiaallikate resursid Regioonis
Biomass on 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.
Biomassi tekkimise allikad regioonis:
• Mets;
• Põld;
• Loomafarm.

4.1. Metsa biomass
Regiooni üldpindala on 116 tuhat ha, millest metsamaa moodustab 58%.
Tabel 4.1. Regiooni omavalitsuste metsade pindala
Vald
Meremäe
Mikitamäe
Misso
Värska
Ape
Kokku

Kogupindala, ha

Metsamaa, ha

13426

6605

10446

3720

18972

12846

18809

12781

54456
116109

31573
67525

Kaitsekategooriate järgi jagunevad metsad kolme gruppi:
• hoiumetsades on majandustegevus keelatud (reservaadid, kaitsealad);
• kaitsemetsades on majandustegevus piiratud kaitse-eeskirjadega;
• tulundusmetsades on lubatud kõik metsaseaduses nimetatud metsamajandamise
reeglipärased viisid (uuendusraietel on kehtestatud miinimumvanused,
harvendusraietel on määratud minimaalne raiejärgne metsatihedus, kehtestatud
lankide laiused ja pindalad).
EMÜ ja TTÜ teadlaste poolt on arvutatud metsade aastane biomassi toodang
kaitserežiimide suhtes. Kändude maht on hinnanguliselt 12% tüve mahust okaspuude
puhul (mänd, kuusk), 10% pehmete lehtpuude puhul (haab, kask, mustlepp, hall-lepp)
ning 20% kõvade lehtpuude puhul (saar, tamm). Analoogselt on arvutatud ka Ape
metsade toodang. Prognoos on toodud tabelis 4.2.
Tabel 4.2. Regiooni metsade pikaajaline keskmine aastane toodang
Vald

Meremäe
Mikitamäe
Misso
Värska
Ape
Kokku

Kaubanduslik puit, tuh.m3

Kasutamata puidu biomass, tuh.m3

Palgid, paberipuu

Küttepuu

Kokku

Raiejäätmed

Kännud

Kokku

34,2
17,3
41,4
52,3
104,7
249,9

1,8
1,1
3,0
4,0
6,9
16,8

36,0
18,4
44,4
56,3
111,6
266,7

5,8
3,0
7,6
8,8
18,4
43,6

3,2
1,7
4,2
5,0
10,0
24,1

9,0
4,7
11,8
13,8
28,5
67,8

Tabelis 4.3. on Regiooni metsade pikaajaline keskmine toodang aastas vastavalt
kuivaine (KA) sisaldusele
Tabel 4.3. Regiooni metsade pikaajaline keskmine toodang, t KA
Vald

Meremäe
Mikitamäe
Misso
Värska
Ape
Kokku

Kaubanduslik puit, tuh.t KA

Kasutamata puidu biomass, tuh.t KA

Palgid, paberipuu

Küttepuu

Kokku

Raiejäätmed

Kännud

Kokku

14,4
7,3
17,4
22,0
44,0
104,9

0,8
0,5
1,3
1,7
2,9
7,1

15,1
7,7
18,6
23,6
46,9
112,0

2,6
1,4
3,4
4,0
8,3
19,6

1,3
0,7
1,8
2,1
4,2
10,1

4,0
2,1
5,2
6,1
12,5
29,8

Tabeli 4.2. ja 4.3. andmed näitavad, et Regiooni metsade potentsiaalne aastatoodang on 335 tuh. m3 (142 tuh.tonni KA) ning traditsiooniline küttepuu osa 17 tuh. m3
(7 tuh.tonni KA). Küttepuu tegelik tarbimine on suurem ning arvatavasti kasutatakse
küttepuudeks mingit kogust kaubanduslikust (müüdavast) puidust. Tänapäeval on
suures ulatuses kasutamata raiejäätmed, peamiselt ladvad ja oksad. Teoreetiliselt on
selle saadaolev kogus 44 tuh. m3 (19 tuh. tonni KA). Lisaks sellele potentsiaalile ei
kasutata tänapäeval ka kände. Kändude ressursi arvutustes võeti arvesse ainult
lõppraie kändude kogumine, sest harvendusraiete korral põhjustaks kändude
juurimine allesjäänud puudele kahjustusi. Arvutuste tulemused näitasid, et
teoreetiliselt on lõppraie kändude maht 24 tuh. m3 (10 tuh. tonni KA) aga tänu
keskkonna piirangutele on saadaolevad kogused reaalsuses väiksemad. Regiooni
puidu energeetilist potentsiaali iseloomustavad andmed on toodud tabelis 4.4.
Eraldi on välja toodud küttepuude ja kasutamata puidu energeetiline väärtus, kuna see
moodustab põhiliselt kohaliku energia tootmise potentsiaali.
Tabel 4.4. Regiooni metsade energeetiline potentsiaal

Vald

Meremäe
Mikitamäe
Misso
Värska
Ape
Kokku

Kaubandusliku puidu energeetiline väärtus,
GWh

Kasutamata puidu energeetiline
väärtus, GWh

Palgid, paberipuu

Küttepuu

Kokku

Raiejäätmed

Kännud

Kokku

48,0
24,3
58,1
73,4
146,8
350,5

2,5
1,6
4,8
3,3
9,9
22,1

50,4
25,8
62,8
76,7
156,8
372,6

8,1
4,2
10,7
12,4
25,9
61,2

4,5
2,4
5,9
7,0
14,0
33,8

12,6
6,6
16,5
19,3
39,9
95,0

Regiooni metsade energeetiline potentsiaal, GWh

22,1
33,8

Küttepuu
Raiejäätmed
Kännud

61,2

Pikkaajalise prognoosi kohaselt Regiooni metsade energeetiliseks potentsiaaliks
(küttepuu, raiejäätmed ja kännud) võib hinnata 117 GWh/aastas, sealhulgas küttepuud 22 GWh, raiejäätmed 61 GWh ja kännud 34 GWh.
4.1.1. Puidutöötlemise jäätmed
Puidu töötlemisel tekkib suures koguses jäätmeid, mida saab kasutada nii väärindatud
puitkütuse tootmisel (puidupelletid, -briketid) kui ka katlamajade kütusena töötlemata
kujul. Saetööstuste pikaajalised kogemused näitavad, et puidu töötlemisel tekib
10...15% saepuru ja 10...12% puukoort. Täiendavad kogused puidutöötlemise
jäätmeid tekkib mööbli-, vineeri-, plaadi-, liimpuidu ja teistes puidutööstustes.
Andmed Regioonis tegutsevate puidutöötlemise ettevõtete kohta on esitatud tabelis
4.5.

Tabel 4.5. Puidutöötlemise jäätmed Regioonis.
Vald

Ettevõte

Estviikor
OÜ
Kalapuu
Mikitamäe
OÜ
Meremäe

Misso

Värska

M.A.O.
OÜ
VIPmööbel
Värska
Laht OÜ
Värska
Puit OÜ

Ape
Kokku

Põhitegevus

Puidujäät- Kogus, Niiskus,
Kasutusviis
%
mete liik
m3

tegevus
juhuslik

Puidutöötlemine
Saematerjali

saepuru

1500

50

müük

tootmine

pinnud

1500

50

omatarve,
müük

palkmajad

saepuru

600

50

müük

aiamööbel

klotsid

30

10

omatarve

Euroaluste ja
saematerjali

saepuru

1000

50

müük

tootmine

pinnud

1500

50

omatarve,
müük

Saematerjali

saepuru

2000

50

müük

tootmine

pinnud

1000

50

omatarve,
müük

9130

Nagu näha tabelist 4.5., puidutöötlemise ettevõtetes tekkib kahte liiki puidujäätmeid:
saepuru ja klotsid.
Hinnanguliselt pool puidujäätmetest kulutavad ettevõtted omatarbeks tehnoloogilise
sooja tootmiseks. Seega müüdavate puidujäätmete ressurss on 3,6 GWh/aastas.
Olukorda Regioonis võib oluliselt muutuda metsatööstuse areng.

4.2. Rohtne biomass
Põllumajanduslikku maad oli Regioonis 2007. aastal 31,7 tuhat hektarit ning neid
iseloomustab suhteliselt madal viljakus: maade boniteet on alla 40 hindepunkti
(Värskas 32 hindepunkti), mille tõttu ka efektiivne mullaviljakus, mis kajastab mulla
arvel saadavat saaki, jääb suhteliselt madalaks. Haritava maa keskmisest boniteedist
lähtuvalt on odra saak vaid 1,0-1,3 t/ha.

Pärast Eesti ja Läti iseseisvumist, üleminekul turumajandusele, põllumajandustootmine mõlemas riigis läbis sügava languse, oluliselt vähenes haritava maa pind ja
põllumajandussaaduste toodang.
EMÜ teadlaste poolt on arvutatud valdade lõikes orienteeruvad põhu kogusaagid.
Lähtuti viimaste aastate teravilja külvipinnast ja saagikusest (tabel 4.6).
Tabel 4.6. Regioonis kasvatatavate kultuuride saagikus, t/ha.
Vili
Rukis

Saagikus, t/ha

a

2,1

Nisu

a

2,3

Oder

a

2,2

Kaer

a

Kaunviljad
Raps

2
a

0,9

a

1,5

Kartul b
Kultuurrohumaa

12,9
c

Looduslik rohumaa

11
c

9,7

Teraviljakultuuride all on Regioonis 10...11 tuh. hektarit. Saagikus on madal, mida
tingib ebapiisav väetiste kasutamine. Et saada meie mullastik-klimaatilistele
tingimustele vastavaid agro-majanduslikult põhjendatud saake, peaksid mineraalväetiste normid olema lämmastiku puhul ligikaudu kaks korda ja kaaliumi osas 3-5
korda suuremad. Praegu on põhu keskmiseks kuivainesaagiks hinnatud 1,6 t/ha ja
kogusaak regioonis 10...11 tuhat tonni.
Võttes arvesse regiooni muldade suurt huumusevaesust ning tagasihoidlikku
orgaaniliste väetiste kasutamist, siis muldade huumuse seisundi säilitamiseks peaks
kogu toodetud põhu viima mulda. Sellest tekkiks aastas orienteeruvalt 0,3 t/ha värsket
huumust.
Seega põhku biokütusena ei saa praegu Regioonis arvesse võtta.
Kindlasti tuleks aga bioenergia ressursside planeerimisel arvestada põllumajanduslikust maakasutusest väljalangenud maad.
Kasutamata põllumaa moodustab Regioonis 16,8 tuhat hektarit (tabel 4.7). Kõige
suurem kasutamata põllumaade osakaal on Värska vallas.

Tabel 4.7. Põllumajandusliku maa kasutamine regioonis.
Omavalitsus

Meremäe
Mikitamäe
Misso
Värska
Ape
Kokku

Põllumajanduslik maa, ha
s.h. kasutatud põllumaa kasutamata põllumaa
ha
%
ha
%
3394
2 675
56
44
1873
2 057
48
52
1184
2 248
34
66
717
2 094
26
74
7739
7
700
50
50

Kokku, ha
6069
3930
3432
2811
15439
31681

14907

47

16 774

53

Põllumaade kasutamine regioonis
18000
16000
14000
12000
10000

kasutamata põllumaa
s.h. Kasutatud põllumaa

8000
6000
4000
2000
0

Meremäe

Mikitamäe

Misso

Värska

Ape

Kasutamata põllumaade kasutusele võtmine ongi energeetiliseks otstarbeks kasvatatava biomassi potentsiaal. Kui arvestada, et 1 ha kohta on võimalik saada aastas 6
tKA tahket biomassi (näiteks energiamets), siis kasutamata põllumaa energeetiliseks
ressursiks võib hinnata 500 GWh.
4.2.1. Märgala biomass
Pilliroo varud asuvad Regiooni järveäärsetes omavalitsustes (Värska ja Mikitamäe).
Meremäe, Misso ja Ape pilliroo kasvualad on küll täpselt määratlemata, kuid seal
kasvav pilliroog pole vaadeldav energeetilise ressursina.
Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) soojustehnika instituudi teadurite poolt on määratud
pilliroo saagikus Setumaa piirkonnas (Peipsi järve ääres) nii suvel kui talvel. Andmed
on toodud tabelis 4.8.

Tabel 4.8. Regiooni roostikes kasvava pilliroo tarbimisaine ja kuivaine keskmine
saagikus
Saagikus, t/ha

Vald

Proovivõtu
asukoht

Popovitsa
küla
Lüübnitsa
Mikitamäe
küla
Keskmine
Värska

Kuivaine saagikus, t/ha

Niiskus, %

talvel

suvel

talvel

suvel

talvel

suvel

10,8

23,5

8,5

10,3

21,4

56,1

9,3

23,4

7,4

10,8

20,0

57,6

10,0

23,4

7,9

10,5

20,7

56,8

Roostike pindala on suhteliselt väike ning moodustab Meremäe ja Värska valdades
umbes 170 ha.
Niiskusesisalduse juures 20% on pilliroo alumine kütteväärtus vahemikus 3,7 3,8 MWh/t, seega kogu 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 pilliroogu lõigata.
Viimaseid asjaolusid arvestades pilliroo hinnanguline potentsiaal bioenergiaks
muundamisel on umbes 50% ehk 1 Gwh/a.
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.
Pilliroo saagist saaks toota 250-260 tonni pilliroobriketti aastas. Briketeerimisseadmete tootja (Tsehhi firma Briklis) hinnangul ei tasu ärimajanduslikult tehased,
mille seadmed toodavad vähem kui 400 kg/h briketti.
4.3. Sõnniku biomass
Tähtsaks taastuvenergiaallikaks on põllumajandusloomade sõnnik, mida saab kasutada biogaasi tootmiseks. Biogaasi tootmise potentsiaali hinnati Regioonis peetavate
loomade (veised ja sead) koguste alusel (Tabel 4.9).

Tabel 4.9 . Regioonis toodetava looma- ja seasõnniku energeetiline potentsiaal.
Sõnniku
väljaminek
Loomade
liik

Meremäe

veised
sead

Mikitamäe veised
sead

Loomade
arv

m3/a

Energeetiline
väärtus

Biogaasi saagis

oKA,t/a

m3/t.oKA

kokku,
m3/aastas

neto,
m3/aastas

GJ

MWh

165

3317

371

300

148579

98062

2167

602

4081

7754

868

350

347375

229267

5067

1407

182

3658

410

300

163887

108166

2390

664

0

0

0

350

0

0

0

0

Misso

veised
sead

386
160

7759
304

869
34

300
350

347585
13619

229406
8989

5070
199

1408
55

Värska

veised

106

2131

239

300

95451

62998

1392

387

28

53

6

350

2383

1573

35

10

2558
949

51416
1803

5759
202

300
350

2303428
80779

1520262
53314

33598
1178

9333
327

78194

8758

3503087

2312037

51096

14193

sead

Ape
Kokku

veised
sead

Biogaasi tootmine sõnnikust oleks mõeldav suurtes farmides, mujal pigem orgaaniliseks väetiseks.
Eestis kasutatakse keskmiselt 3,9 tonni sõnnikut hektarile, mis on madalam
optimaalsest normist (10-12 tonni/ha aastas) mulla viljakuse hoidmiseks. Kui
eeldatavalt lisatakse sõnnik haritavatele (viljakatele) maadele, samas vallas, oleks
sõnniku normid järgmised: Meremäe 3,3 t/ha, Mikitamäe 1,9 t/ha, Misso 6,8 t/ha,
Värska 3,0 t/ha ja Ape 6,9 t/ha.
Misso valla piimafarmis tekib aastas umbes 1 800 tonni vadakut, mida saab samuti
kasutada biogaasi tootmisel. Selle vadaku biogaasiks muundamise energeetiline
potentsiaal on 83 MWh.
Regioonis on neli suurt farmi - Nopri talu Missos, Kimeko talu Meremäel ning
Niedraji ja Gobas farmid Apes, kus tekkiva sõnniku ning muude biolagunevate
jäätmete kogused võimaldavad ehitada nende farmide juurde biogaasijaamad.
Biogaasi tootmiseks saaks neis kasutada peamiselt sõnnikut ja vadakut (Nopri talu)
lisades rohtset biomassi, mida kasvatakse farme ümbitsevatel põldudel.

Tabel 4.10. Biogaasi tootmise potentsiaal Regiooni suuremates loomafarmides
Sõnniku
väljaminek

Nopri
talu
Misso

Ape

Gobas
Ape
Kokku

Energeetiline
väärtus

Loomade
liik

Loomade
arv

m3/a

oKA,t/a

m3/t.oKA

kokku,
m3/aastas

neto,
m3/aastas

GJ

MWh

lüpsilehmad

240

4824

540

300

216115

142636

3152

876

veised

100

2010

225

300

90048

59432

1313

365

sead

4081

9800

916

350

366520

241903

5346

1485

lüpsilehmad
veised
lüpsilehmad

100
180
80

2010
3618
1608

225
405
180

300
300
300

90048
162086
72038

59432
106977
47545

1313
2364
1051

365
657
292

veised

90

1809

203

300

25679

2695

Kimeko
Meremäe
Niedraji

Biogaasi saagis

81043

53489

1182

328

1077899

711413

15722

4367

Seega reaalseks loomasõnnikust biogaasi tootmise potentsiaaliks Regioonis võib
hinnata 4,4 GWt.
Biogaasi võib toota ka rohtsest biomassist. Erinevatest rohtsetest biomassidest
biogaasi tootmist iseloomustavad andmed on toodud tabelis 4.11.
Tabel 4.11. Rohtsest biomassist biogaasi saagis.
Põllumajandussaadus
või -jääk

Biomassi
tootlus, t/ha

Biogaasi tootlus,
m3/ha

Energiatihedus hektaril,
MWh/ha

Rohusilo

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

Maisi silo

25...35

3000...5000

30...50

Rapsi õled

2

440

4

5. Päikeseenergia
Päikeseenergia on see taastuv energiaallikas, millel põhinevad ka teised taastuvad
energialiigid, sh biomassi energia, tuule- ja hüdroenergia. Päikeseenergia ehk
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 (Joon.1) (Satel-Light) kõigub Euroopas väga
suurtes piirides ja see määrab ühtlasi ka päikeseenergia rakendatavuse potentsiaali,

Joon.1. Päikesepaisteliste tundide arv aastas.

mida mõõdetakse kas keskmise ööpäevase või keskmise aastase maapinnale langeva
päikeseenergia kogusega (Joon.2) (Satel-Light).
Jooniselt 1 on näha, et päikesepaisteliste tundide arv Regioonis on keskmiselt 2000
tundi aastas.

Joon.2. Aasta keskmine ühe ööpäeva päikeseenergia kogus ühe ruutmeetri kohta.

Jooniselt 2 on näha aasta keskmine ühe ööpäeva päikeseenergia kogus ühe ruutmeetri
kohta. Regioonis on see umbes 2800 w·h·m-2.
Eestis on päikesekiirgust uuritud alates 1930. aastatest. 30 aasta keskmine
aktinomeetriline (potentsiaalne) ressurss on 977 (±5 %) kW·h·m-2. 82% ressursist on
koondunud suvekuudele kevadise ja sügisese pööripäeva vahel, märtsile langeb
umbes 15% aasta ressursist. Oktoobrist veebruarini ressurss Eestis peaaegu puudub
(ca 3%).
Päikeseenergia suvine tehniline ressurss Eestis on 250...300 kW·h·m-2.

6. Tuuleenergia ressursid
Eesti ja Läti paiknevad Läänemere rannikul intensiivse tsüklonaalse tegevuse
piirkonnas. Tugevamad tuuled puhuvad rannikualadel. Rannikualadel ulatub aasta
keskmine tuulekiirus 10 meetri kõrgusel maapinnast kuni 7 m/s. Liigestatud
pinnamoe ja metsade takistava toime tõttu kahaneb tuulekiirus järsult sisemaa suunas.
Umbes kahekümne km laiuses rannikutsoonis kahaneb tuulekiirus ligi 40%,
sügavamale sisemaa suunas tuulekiiruses enam hüppelist kahanemist ei toimu.
Valdaval osal sisemaast on aasta keskmine tuulekiirus 3 – 4 m/s.
Maapinnast 50 m kõrgusel sõltub tuulekiirus 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 tuulekiirus enamasti 4 – 5 m/s
vahemikku. Metsavööndis jääb kiirus alla 3 m/s.

Joonis 3. Regiooni keskmised tuulekiirused

Regiooni tuulekiirused Eesti tuuleatlase andmetel jäävad 10 meetri kõrgusel
vahemikku 2...2,5 m/s sisemaal ning kuni 5 m/s Pihkva järve äärsetel aladel Värska
vallas. Valdavad on lääne- ja edelatuuled. Suurimad tuulekiirused on sügisel ja ka
talvel.
Keskmine energiatihedus (W/m2) näitab tuulest põhjustatud energia hulka ühe m2
kohta. Sellest ressursist on kasutatav vaid osa.

Joonis 4. Regiooni tuule energiatiheduse kaart

Kasutatav energiahulk sõltub aerodünaamikaseadusest, elektrituuliku tehnilisest
lahendusest, tuuliku püstitamisel kehtestatud piirangutest (kaitsealad, asustus,
elektrivõrgu iseloom jne.) ja muudest teguritest. Mereäärsetele tuultele avatud
rannikualadel ulatuvad keskmise energiatiheduse väärtused 550 W/m2.
TTÜ arvutused näitavad, et ühe 250 kW võimsusega tuuleagregaadiga oleks võimalik
ranniku parimates kohtades toota 800 Mwh/a. Sisemaal jääb selle turbiini aastane
energiatoodang alla 500 Mwh.
Nii Eestis kui ka Lätis on kehtestatud ostutariifid taastuvenergia baasil toodetud
elektrile.
Eesti Energia AS on liitumistaotluste ja võrguarvutuste alusel koostanud hinnangu
võimalike tuuleparkide asukoha ja võimsuse kohta. Vastavalt sellele hinnangule
regiooni suurte võimsuste osas perspektiivseks ei peeta.
Üldreeglina tuuleenergiat on otstarbekas 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 tuulekiirus on üle 5 m/s.
Meie regiooni tuule energiatihedus 30 meetri kõrgusel jääb vahemikku 50 – 100

W/m2. Värska vallas kohati kuni 250 W/m2. Seejuures üle kahe kolmandiku
energiapotentsiaalist langeb sügis-talvisele perioodile oktoobrist veebruarini.
Hinnates regiooni tuuletingimusi ja metsade, maastikualade jm paigutust, oleks
kõige sobivamaks ja tasuvamaks alaks tuulikute paigutamiseks Peipsi ja Pihkva järve
äärne ala. Täpsemalt rannajoonega paralleelne ala Nahast Raiglani. See oleks ca 9 km
pikkune ala. Tuule kiirus antud piirkonnas on Eesti tuuleatlase andmetel 3,5 – 4 m/s.
Ülejäänud rannaäärne ala on enamsasti kaetud erinevate kaitsealadega. Kui võtta
tuulikute vahekauguseks ca 400 m, saaks sinna paigutada kuni 20 ca 2 – 3 MW-ise
võimsusega tuulikut.
Seega regiooni tuuleenergia tehniliseks potentsiaaliks võiks olla umbes 40 MW.
Ligikaudse potentsiaalse elektrienergia toodangu arvutamiseks peab aga teostama
antud asukohas täpsed tuule mõõtmised. Hinnanguliselt võib lugeda tuuleenergia
potentsiaaliks 80 GWh aastas.

7. Hüdroenergia
Teatud alternatiivina elektritootmisel tuleb regioonis kõne alla vee-energia
kasutamine.
Vee-energia kasutamise tänased kogemused näitavad, et majanduslikult tasuvaks
osutub selliste endiste veskite või minihüdrojaamade taastamine, kus on piisavalt
säilinud hüdrotehnilisi rajatisi. 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 ehitamine.
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. Tänini kõige hilisem, Eesti Maaparandusprojektis 1991.a tehtud
rekognoosuuring ei too Põlvamaa jõgedel välja ühtki varem kasutamata potentsiaalset
jõuastet. Seega võib varem kasutusel olnud jõuastmete võimsusi võtta aluseks
maakonna hüdroressursside hindamisel.
Väikehüdroenergia sobib ideaalselt eraldiseisvate objektide puhul, kuid võib
elektrivõrguga ühendamise korral anda oma panuse ka riiklikku elektrienergia
tootmisse. 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.

Viimastel aastatel on Euroopa Liidu liikmesriikides 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.
Teoreetilisest ressursist tunduvalt väiksem on tehniliselt kasutatav ressurss, mis on
põhiliselt määratud koondatud languste (jõuastmete) olemasoluga ja nende
kasutamise võimalustega.
Eesti tehnilisest vee-energia 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.
Arvestatavatest jõgedest läbivad Regiooni kaks:
Piusa jõgi – ülemjooks ja keskjooksu ülemine osa paiknevad Võru maakonnas (ka
Setumaa valdades), 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 rajoonis. 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: minevikus oli jõel vähemalt 28 vesiveskit.
Vaidava jõgi – (ülemjooksul Kuura jõgi) on Mustjõe alamjooksu vasakpoolne
lisajõgi. Jõe lähe asub Võru maakonna Eesti—Läti piiril. Ülem- ja keskjooksul voolab jõgi Lätis ja alumises osas Võrumaa edelaosas. Jõe langus on 114,7 m ja keskmine lang 1,62 m/km. Enamus vesiveskeid ja hüdroelektrijaamu asuvad Lätis.
Vaidava jõe hüdroenergeetilist potentsiaali on põhjalikult uuritud varasemal ajal.
Joonisel 5 on näidatud teoreetiliselt võimalikud kohad mikro HEJ-de rajamiseks.

Joonis 5. Vaidava jõe pikiprofiil koos võimalike mikro HEJ-de asukohtadega
Kakskümmend aastat tagasi oli määratud perspektiivsed mikro HEJ-de asukohad
kogu Läti Vabariigi territooriumil. Vastavalt sellele uuringule Regiooni territooriumil
oli võimalik rajada/taastada seitse mikro HEJ. Kuid tuleb märkida, et käesolevaks
ajaks on rajatud vaid üks – Grube HES, mille võimsuseks on 200 KW. Jaam töötab
alates 1999. aastast ja toodab aastas 800...1000 tuhat KWh elektrienergiat.
Tabel 4.12. Regiooni territooriumil potentsiaalsed Mikro HEJ-de asukohad ja
võimsused
Jõgi

Vaidava

Kokku

Jõuastme nimetus
Anckas
Mikela
Karvas HES
Cukastu
Kikuta
Ziedugravu
Grubes HES

Survekõrgus,m
2
4,5
2
2
2
5,4

Võimsus, KW
50
50
70
40
35
25
200
470

Regiooni hüdroenergia ressursiks võib lugeda 2,0-2,5 GWh.

8. Regiooni taastuvate energiallikate ja energiatarbimise
energeetiline bilanss
Regiooni põhiliste taastuvate energiaallikate potentsiaali iseloomustavad andmed on
toodud tabelis 4.13. Tabelis ei ole toodud märgalade biomassi ja puidujäätmete energeetilist potentsiaali, kuna see ressurss ei ületa 1% teiste taastuvate energiaallikate
energeetilisest väärtusest.
Tabel 4.13. Regiooni energeetiline bilanss, GWh

Meremäe
Mikitamäe
Misso
Värska
Ape
Kokku

Küttepuu,

Raiejäätmed

Kännud

Kasutamata
põllumaa

Sõnnik

Tuuleenergia

Hüdroenergia

KOKKU

Energiatarbimine

2

8

4

80

1,5

0

0

97

24

2

4

2

62

0

0

0

150

23

5

11

6

67

1

0

0

90

17

3

12

7

63

0

0

0

86

32

10

26

14

231

2

0

2

284

85

22

61

34

503

4

80

2

707

181

Tabelis 4.13. toodud andmete põhjal võib järeldada, et Regiooni taastuvenergiaallikate ressursid on suure varuga ning on piisavad kogu Regiooni energiatarbimise katmiseks.

9. Taastuvenergiaallikate kasutamine energia tootmiseks
Taastuvenergiaallikatest erinevate energialiikide tootmist (agro-energeetilised ahelad)
iseloomustab skeem joonisel 6.

SOOOJUS
Päike

Photovoltaic
Vee soojendamine
Õhu soojendamine
ELEKTER

Puit,
saepuru,
metsahake

Põletamine
Gaasistamine

Auruturbiin
Gaasimootor
BIOGAAS

Vesi

Turbiin

Tuul

Tuulik

Roheline mass,
sõnnik
Õlikultuurid,
teravili

VEDEL KÜTUS
Kääritamine
Biodiisel
Bioetanool

Joonis 6. Taastuvenergiaallikatest energia tootmine.

9.1. Päkeseenergia kasutamine energia tootmiseks
9.1.1. Fotoelektriline muundamine
Helioelektri areng on olnud väga edukas. Helioelektriga varustatakse tänapäeval juba
sadu tuhandeid inimesi üle maailma.
Päikeseenergia baasil elektri tootmiseks on võimalikud põhimõtteliselt kaks erinevat
tehnoloogilist lahendust:

• fotoelektriliste muundajate kasutamine päikesekiirguse otse elektriks
muundamiseks (inglise keeles photovoltaic);
• päikesekiirte koondamine peeglite abil, mis tagab piisavalt kõrge temperatuuri
vee aurustamiseks. Veeauru kasutatakse madalrõhu auruturbiini ja sellega
seotud elektrigeneraatori käitamiseks.
Näidisarvutus: elumaja pindala on 120 m2, kolm elanikku ning kuu keskmine
elektrienergia kulu on 200 kW·h. Maja asub Regioonis, ehk ligikaudu 57 põhja
laiuasgraadil.
1,88 kW võimsusega päikesepaneeli komplekt OLS-GTS-8 (Mr.Solar) maksab
7900.00 USD ehk 89586.00 EEK. Hinnale lisandub paigaldustasu: ligikaudu 15000
EEK.
Komplekti andmed:
• 8 - 235 W Sharp monokristall silikooni moodulit, kogupindalaga 13.04 m2;
• juhtautomaatika;
• DC/AC inverter;
• kaitseseadmed;
• ühendusjuhtmed;
• vooluarvesti.
Antud süsteem ühendatakse otse toitevõrku. Arvutame ühe aasta elektri toodangu,
võttes arvesse seadme võimsust ning Jooniselt 1 Regiooni paikesepaisteliste tundide
arvu aastas. Arvutustes tuleb silmas pidada, et seadme kasutegur langeb 15% meie
ilmastikuoludes.
E= 1.88 2000 0.85= 3196.0

, kW·h

Seega toodab antud paneel rohkem kui maja kuus tarbib. Tootja garanteerib antud
paneelidele 25 aastapikkuse töö ilma märgatava tootlikkuse languseta. Selle aja
jooksul toodab paneel 79900 kW·h.
Võttes arvesse antud seadme maksumust saame ühe kW·h hinnaks 1.31 EEK. Regiooni rasketes kliima oludes on sellise paneeli eluiga poolevõrra lühem, seega saab
öelda, et ühe kWh hinnaks kujuneb 2.62 EEK.

9.1.2. Päiksekollektorid tarbevee soojendamiseks
Kõige perspektiivsemaks peetakse päikeseenergia rakendamist Regiooni tingimustes
sooja tarbevee valmistamiseks. Kahjuks Eestimaa oma geograafilise asendi tõttu ei
võimalda aastaringselt kasutada päikeseenergiat. Siiski alates märtsikuust kuni
oktoobrikuuni iga hetk päikesepaistet annab võimaluse valmistada sooja tarbevett ja
ka kütta maja keskküttesüsteemi.
Kaasaegsete päikesekollektorite kasutegur ideaalsel hetkel ulatub 90-95 protsendini.
Ideaalseks hetkeks loetakse, kui päikeselt suunduvad kiired ei ole varjatud pilvedega
ja on võimalikult risti päikesekollektori tasapinnaga. Sellist olukorda on praktikas
väga raske ja kulukas saavutada ning seepärast lähtume keskmisest tasemest, kus
tasub päikesekütte end juba kindlalt ära.
Päikesekollektoreid on mitut tüüpi. Laias laastus võib neid jaotada kaheks:
lamekollektorid ja vaakumkollektorid. Meie kliimasse sobivad mõlemad, küll annab
suuremat tootlikkust vaakumkollektor. Vaakumkollektorid töötavad ka talvel
päikesepaistelise ilmaga. Neid kollektoreid kasutatakse ka meist põhjapoolsemates
maades - Soomes, Rootsis, Norras. Tegu on arenenud tehnoloogiaga, mida on
täiustatud aastaid. Kollektoreid toodetakse Hiinas kaasaegse Lääne tehnoloogia abil,
eksporditakse Euroopa, Ameerika ja Aasia nõudlikele turgudele. Tootjatel on ISO ja
CE sertifikaadid. Päikesekollektoreid laiemalt kasutades pannakse alus uuele
ajajärgule elamuehituses.
Näidisarvutus: elumaja pindala on 250 m2, kolm elanikku ning ööpäevane
soojaveekulu on 125 l. Kollektori tööaeg on märtsist kuni oktoobrini (k.a.). Maja
asub Regioonis, ehk ligikaudu 57 põhja laiusgraadil. Kollektori kaldenurk on 40o.
Maja soojavee soojendamiseks piisab 4 m2 kollektorist (2 sektsiooni).
Antud veehulga soojendamiseks on vaja igapäevaselt 8,3 kWh energiat, seega kui
kütta elektriga ( Kodu pakett 1 – 1.5667 EEK kWh) kujuneb aastane sooja vee eest
tasutav summa järgmiseks:
S 1= 356 1.5667 8.333= 4647.69

, EEK·aasta-1

Päikesekütte komplekt tarvitab pidevalt elektrienergiat: tsirkulatsioonipump (70 W),
mis töötab päeval umbes 12 tundi.
Seega on antud komplekti elektrikulu 8 töökuu jooksul:
S 2= 8 12 30 0.07= 201.6 ,

EEK· kuud-1

Ülejäänud 4 kuu jooksul saadakse vett tänu elektriküttele, mille kulu on järgmine:
S 3= 4 30 8.333 1.5667= 1566.64

, EEK· kuud-1

Antud maja elektrikulu sooja vee saamiseks aastas: S3 + S2: 1768.24 EEK.
Lahutades S1 saadud summa, saame aasta jooksul kokkuhoidu: 2879 EEK.
Võttes arvesse seda, et ca 9 kW kollektori komplekti hind on 40000 krooni, siis see
tasub ennast ära 13-14 aasta pärast.

9.1.3. Soojuspumbad
Soojuspump on oma tööpõhimõttelt sarnane külmutusseadmega. Ainsaks erinevuseks
soojuspumba ja külmutusseadme vahel on seadme rakendamise eesmärk.
Soojuspumba korral on eesmärgiks mingis ruumis (näiteks köetavas ruumis) temperatuuri tõstmine (Joonis 1). Põhimõtteliselt võib üks ja sama seade samal ajal
töötada nii soojuspumba kui külmutusseadmena – näiteks külmutusseadet kasutatakse
jäähallis jää tekitamiseks ja sealt transporditavat soojust kasutatakse omakorda kõrvalasuva ujumisbasseini vee soojendamiseks.

Joonis 7. Soojuspumba põhimõtteskeem.

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 käivitamiseks. Soojuspumba tööd iseloomustab soojuse
transformatsiooni ehk 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 vahemikus 2 – 5, mis tähendab võrreldes otsese elektrikütte kasutamisega 2 – 5 kordset
elektrisäästu.
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 kui õhk-vesi
soojuspumpade puhul. Seda tüüpi soojuspumpade rakendamisel tuleb silmas pidada

Joonis 8. Õhk-vesi soojuspumba põhimõtteskeem.

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.
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-vesi tüüpi soojuspump kasutab sooja tootmiseks ära välisõhku salvestunud
soojusenergiat, mille energiakandjaks siseruumides on vesi (Joon.2). Peamiseks
eeliseks maasoojuspumba ees on maakollektori puudumine. Seade reageerib
kiiremini kui maasoojuspump ja suvel on tarbevesi ning vajalik küte märgades
ruumides kättesaadav väga säästlikult. Investeeringu mõistes on mõlemad kütteliigid
samaväärsed. Õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga võrreldes on õhk-vesi soojuspump
autonoomne, mis on mõeldud kasutamiseks põhiküttena ning mis ei vaja oma tööks
alternatiivse küttesüsteemi olemasolu. Küll aga on õhk-õhk tüüpi soojuspump oma
investeeringult kordades odavam ja sobib ideaalselt pea igasse eramusse, korterisse,
kontori täiendava küttesüsteemina küttekulude kokkuhoidmiseks.
Näidisarvutus: 120 m2 maja soojustarve aastas on ligikaudu 20 000 kW·h. OÜ ABC
Kliima müüdava NIBE Fighter 1145-8 8 kW maasoojuspumba COP radiaatori küttel
on 3,5.
Seadme maksumus on 83 100 EEK, koos paigaldusega on antud komplekti hind
ligikaudu 130 000 EEK.
Kui kütta antud maja elektriga (Küttepakett: kW·h hind on 1.32 EEK), siis aastane
küttekulu on 26 400 krooni koos käibemaksuga. Arvestades seadme COP-i, siis võib
öelda, et aastane elektrienergia kulu kütteks langeb tasemeni 5714 kWh. Seega kulud

maja kütteks langevad 7542.48 kroonini. Aastas hoitakse kokku 18 857 krooni.
Arvestades seadme hinda, tema tasuvusaeg on 7 aastat. Kui maja köetakse gaasiga
siis antud seadme tasuvusaeg on ligikaudu 25 aastat.
Arvestades seadme COP-i ning küttepaketi kW·h hinda, on antud seadme 1 MW·h
hind ligikaudu 377 EKK koos käibemaksuga.
9.2. Biomassi kasutamine energia tootmiseks
Puidu- ja rohtsest biomassist energia tootmiseks on kasutusel mitmeid tehnoloogilisi
võimalusi:
• tahke biomassi põletamine soojuse või soojuse ja elektri koostootmiseks;
• rohtse biomassi, sõnniku ja muude orgaaniliste jäätmete anaeroobne kääritamine biogaasi tootmiseks;
• biodiisli tootmine;
• bioetanooli tootmine;
• gaasistamine.
9.2.1. Biomassi põletamine
Erinevate tahke biomassi (biokütuse) liikide põletamine on kõige levinum biomassi
energeetiliseks otstarbeks kasutamise viis.
Biokütust (puit, põhk, energiahein) kui soojusenergia allikat iseloomustab võrreldes
fossiilsete kütustega:
•
•
•
•

madalam energiasisaldus;
massiühiku 2-3 korda madalam kütteväärtus;
mahuühiku ligi 10 korda madalam kütteväärtus;
suurem sisaldus mittepõlevaid aineid (näiteks liiva, kive jne).

Joonis 9. Tahke biokütuse klassifikatsioon
Biokütus
Energeetilised
taimed

Traditsioonilised

Puidubiomass

Rohtne
biomass

Puit
biomass

Rohtne
biomass

Kiirkasvuline
mets

Vilis

Metsajäätmed

Saetööstuse
jäätmed

Põhk

Sanitaarraie

Mööblitööstuse
jäätmed

Hein

Energiarohi

Märgala biomass

Päideroog

Hooldusraie

Puidupõhine biomass kujutab endast puudest või põõsastest pärinevat biomassi,
kusjuures biomass võib olla saadud otse metsast või istandusest (nn energiametsast),
puidutööstuse jääkidest jne.
Kiirekasvuliste ja lühikese raieringiga puuliikide kasvatamist võib vaadelda
alternatiivina tavapärasele põlluharimisele ja metsandusele. Puude kasvatamine
selleks spetsiaalselt rajatud puuistandustes (nn puupõldudel) on üheks väljapääsuks
võimalikule küttepuude defitsiidile. Sellise istanduse rajamine peaks vastama
järgmistele nõuetele:
• asuma lõpptarbijale võimalikult lähedal;
• olema võimalikult produktiivne;
• võimaldama kiiret, mehhaniseeritud koristamist.
Valitud on meie klimaatilistes tingimustes ka looduslikult kasvavad puuliigid (paju,
hall lepp, kask, haab), mida iseloomustab kiire tüve-okste juurdekasv just esimeste
kasvuaastate jooksul. Selliste puude kasvatamine lühikese raieringiga (vähem kui 15
aastat) põllumaadel, on Regioonis ilmselt üks perspektiivsemaid biomassi saamise
võimalusi. Oluline on siinjuures istutusmaterjali madal omahind, mis on madalaim

vegetatiivselt pistoksast paljundatavatel pajudel ning koristusjärgne isetaastumise
võime – nii pajud, lepad kui noored kased kasvatavad koristusjärgsel vegetatsiooniperioodil piisavalt uusi võsusid, mis tagavad kõrge biomassi produktsiooni samast
istandusest mitme raieringi järel. Problemaatiline selle grupi kultuuride kasvatamisel
biomassina on eelkõige spetsiaalse koristustehnika vajadus – kombain, mis lõikaks
tihedalt kasvavat eri jämedusega okstemassi. Samuti tuleks istanduse rajamisel silmas
pidada hilisemaid kulutusi istanduse likvideerimisele – näiteks hall lepp levib ka juurevõsude abil. Eestis tehtud uurimistöö on näidanud, et kõige kõrgema produktsiooniga selle grupi energiakultuuridest on spetsiaalselt sel otstarbel selekteeritud vitspaju
ja laialehise paju sordid. Senini on Eestis sellealaseid katseid tehtud Rootsis läbi viidud selektsioonikatsete tulemusena valitud pajukloonidega. Samas vajab paju kasvuks keskmiselt niiskemat pinnast ning võib olla ohustatud kobraste, jäneste ning
põtrade poolt. Kõikide nimetatud grupi taimede biomass sobib eelkõige põletamiseks,
kuigi on võimalik ka bioetanooli tootmine tselluloosipõhiselt. Pajuistanduste reaalselt
tootmistingimustes saavutatav produktsioonitase ulatub 10-12 tonni kuivaineni hektarile aastas, mis vastab ligikaudselt 25-30 tihumeetrile metsapuidu juurdekasvule.
Puitkütustena on üldiselt kasutusel halupuit, hakkpuit, puidujäätmed, vääristatud
puitkütus (puitbrikett, puidupelletid).
Metsast saadavat puitkütust ja lisandeid mittesisaldavaid puidujäätmeid võib pidada
loodussõbralikeks kütusteks. Nende põletamist loetakse CO2 heitkoguste suhtes
looduskeskkonnale neutraalseks.
Puitkütuse omadusi mõjutab suurel määral selle niiskusesisaldus. Kasvava puu niiskusesisaldus on tavaliselt vahemikus 40 – 60%. Väljas kuivanud halupuude
niiskusesisaldus on umbes 20 – 25%. Puidu niiskusesisalduse vähenedes suureneb
puidu kütteväärtus lineaarselt. Kuiva puidu kütteväärtus sõltub puuliigist vähe ja on
tavaliselt 5…5,3 Mwh/t.
Kütuse kütteväärtus määratakse ja esitatakse kirjanduses enamasti massiühiku kohta.
Puitkütuse kasutamisel peetakse kasutatud kütuse arvestust valdavalt mahuühikutes,
halupuude arvestus ruumimeetrites (rm) ja tihumeetrites (tm) ning hakkpuidu puhul
puistekuupmeetrites. Seega on ka praktiline vajadus väljendada puitkütuse kütteväärtust mahuühikutes. Tabelis 9.1 on esitatud näitena õhukuivade halupuude kütteväärtused sõltuvalt puuliigist massi- ja mahuühikutes.
Tabel 9.1. Halupuude kütteväärtused sõltuvalt puuliigist niiskusesisaldusel 25%
Puuliik
Kask
Kuusk
Mänd
Lepp
Haab
Keskmine

MJ/kg
13,6
13,7
13,6
13,3
12,9
13,6

Tarbimisaine alumine kütteväärtus
kWh/kg
Mwh/tm
3,79
2,58
3,81
1,87
3,77
2,07
3,69
2,1
3,58
1,93
3,77
2,15

Mwh/rm
1,8
1,29
1,45
1,47
1,36
1,51

Puitkütustest on levinud ka nn. märja puitkütuse (niiskusesisaldusega üle 30%) põletamine. Näiteks saeveskite puidujäätmete- ja metsahake. Puiduhake iseloomulikke
andmeid kirjeldab tabel 9.2.
Tabel 9.2. Puiduhakke iseloomulikud andmed
Parameeter
Keskmine kütteväärtus
- MWh/m3
- MWh/t
Keskmine niiskussisaldus, %
3
Tihedus puistes, kg/m
Tuhasisaldus kuivaines, %
Väävlisisaldus kuivaines, %

Väärtus
0,7 – 0,9
2,8 – 3,2
40 – 50
250 – 300
0,5 – 2,0
<0,05

Praktiline kogemus on näidanud, et niiskusesisalduse juures 40…50% võib tegeliku
puiduhakke kütteväärtuseks lugeda 0,69…0,7 MWh/m3.
9.2.2. Rohtne biomass
Lisaks puidupõhistele kütustele katlakütusena võib kasutada teraviljapõhku ja
energiaheina. Kõiki Eestis kasvatatavate teraviljade põhku saab kütusena kasutada.
Teraviljapõhu omadused sõltuvad suurel määral kasvukohast, kasvuajast ja kasvuaja
ilmastikust, mullastikust ning väetamisest. Näiteks varakult koristatud teravilja põhu
kloorisisaldus on kuni neli korda kõrgem kui hilja koristatud teraviljal. Põhu kütteväärtus ja muud omadused seismisel paranevad (väheneb kloorisisaldus).
Energiaheina puhul varieeruvad füüsikalised ja keemilised omadused vastavalt sordile, koristusajale ning kasvutingimustele. Energeetilistel eesmärkidel kasvatatakse
ka spetsiaalseid kiirekasvulisi ning heade energeetiliste omadustega liike.
Tabelis 9.3 on toodud ülevaade teraviljapõhu ja energiaheina omaduste kohta.
Tabel 9.3. Teraviljapõhu ja energiaheina põlemisomadused
Kuivaine kütteväärtus,
MJ/kg/kWh/kg
Niiskus, %
Tuhasus, %
Lämmastiku sisaldus, %
Kaaliumi sisaldus, %
Kloori sisaldus, %
Väävli sisaldus, %

Teraviljapõhk

Energiahein

17,4 / 4,8
Koristamisel 30 – 60
5,0 – 6,5
0,5 – 0,8
0,9 – 1,4
0,1 – 0,4
<0,1

15 / 4,2
Olenevalt koristajast
5,0 – 7,0
0,8 – 1,4
1,0 – 2,0
0,3 – 0,7
>0,1

Rohtse biomassi kuivaine kütteväärtus on 4,8-4,2 kWh/kg ja sõltub kütuses sisalduvast niiskusest (mida suurem niiskussisaldus, seda väiksem kütteväärtus).
Rohtse biomassi põletamine spetsiifilise koostise tõttu on võrreldes tavalise puidu põletamisega raskendatud. Ebasobivate ainete (lämmastik, kaalium, kloor) kõrge sisaldus mõjutab põletamist negatiivselt. Samuti raskendab põletamist (nõuab lisainvesteeringut) rohtse biomassi kõrge tuhasus võrreldes puiduga. Rohtse biomassi tuhasus
võib ulatuda kuni 7%-ni (puidu tüveosal 10 korda väiksem).
Puistes oleva põhu ja heina mahukaal on suhteliselt väike – 20...50 kg/m3, mille tõttu
transporditakse ja kasutatakse põhku ja heina tavaliselt pressituna. Pressitud põhu
mahukaal on 110 – 165 kg/m3, seega 1 m3 pallitud põhku on energeetiliselt võrdne
8 m3 puistes oleva põhuga.
Põhu põletamiseks vajatakse üldreeglina spetsiaalse konstruktsiooniga põletusseadmeid, mis arvestavad põhu iseärasusi. Üheks lihtsamaks võimaluseks on tervete põhupallide põletamine selleks sobivates põletusseadmetes. Selline põletusseade töötab
tsükliliselt, mille tõttu on väheefektiivne.
Põhu peenestamine võimaldab kütuse automaatset ettendmist koldesse, mis tõstab
põlemisrežiimi effektiivsust ja võimaldab kasutada puiduhakkekatlaid.
Põhupalle on võimalik koldesse sööta ka järjestikku, ilma peenestamata (nn. „sigar“
tüüpi põletusviis).
Eelpool nimetatud põhu põletamise tehnoloogiliste lahenduste puhul on põletusseadmete võimsus valdavalt suurem kui 200 – 300 kW.
Üheks võimaluseks teraviljapõhu ja energiaheina kasutamise laiendamiseks on nendest väärindatud biokütuste tootmine, ehk pelletite ja brikettide tootmine. Erinevalt
enamikust töötlemata biomassipõhistest kütustest on pelletite ja brikettide põhieeliseks võimalus kasutada neid suhteliselt standardsetes kütteseadmetes, näiteks kaminates, ahjudes, väikekateldes, jne. Väärindatud kütuseid on mugav transportida ja
ladustada.
Tabel 9.4. Erinavatest materjalidest valmistatud pelletite omadused
Parameeter
Läbimõõt, mm
3
Tooraine tihedus, kg/dm
Veesisaldus, %
Tuhasus, %
Kütteväärtus, MJ/kg
Lenduvad ühendid, %
3
Tihedus, kg/m

Heinapelletid
8
1,16
11,8
5 – 8,3
15 – 17,2
72
532

Puidupelletid
6
~1,20
~7,0 – 8,5
~0,3
~18,5
~83
~650

Põhupelletid
~8
1
8–9
6–7
16 – 18
68 – 70

Pelletite eeliseks on veel koldesse etteandmise ja põletusprotsessi automatiseeritavus, mis annab kasutajale suure mugavuse ja võimaluse lihtsalt üle minna näiteks
kergelt vedelkütuselt pelletite põletamisele.
Rohtsest biomassist pelletite tootmisel on enamlevinud toorainena olnud teraviljapõhk. Põhupallidest ja -pakkidest põhupelletite tootmise tehnoloogia on suures osas
analoogne puidupelletite tootmistehnoloogiaga.
9.3. Biogaasi tootmine
Biogaasi tootmise protsess, ehk anaeroobne kääritamine on bioloogiline protsess,
milles toodetakse orgaanilisest ainest hapnikuta keskkonnas biogaasi, mis koosneb
peamiselt metaanist (50-60%) ja süsihappegaasist (50-40%).
Protsess võib toimuda nii loomulikult (sood, järved, prügilad) kui kontrollitult
(biogaasijaamades).
Anaeroobse lagunemise protsess jaguneb 4 etappi: hüdrolüüs (makromolekulaarsete
polümeeride (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).
Orgaanilise aine anaeroobse lagundamise olulised tegurid:
• Orgaaniliste jäätmete koostis – mida suurem on orgaanilise aine sisaldus
substraadis, seda enam tekkib biogaasi. 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.
• Kääritamise temperatuur – soojus soodustab bakterite tegevust, mis
omakorda suurendab biogaasi tootlust. Madalad temperatuurid (0 – 20 °C)
pärsivad bakterite tegevust, kuid metaani kääritamine jätkub, need bakterid on
psührofiilsed. Temperatuuri vahemikus 35 – 40 °C toimivad mesofiilsed
bakterid ja 50 – 65 °C termofiilsed.
• Substraadi PH- optimaalne pH vahemik metaankääritamisel on 6,5 – 8,5.

• Inhibiitorite olemasolu – paljud raskemetallid ja sulfiidid pidurdavad
metaankäärimise protsesse. Kui viimased esinevad mittelahustuvate ühenditena, siis nad protsessi ei sega. Ka ammoniaak võib muutuda inhibiitoriks.
Anaeroobseks kääritamiseks (biogaasi tootmiseks) sobivat biomassi võib liigitada
kolmeks:
• põllu biomass (rohtsed taimed, teravili, õlikultuurid jne);
• loomakasvatuses tekkiv biomass (loomade sõnnik, orgaanilised jäätmed);
• töötleva tööstuse jäätmed (õlle-, alkoholi- ja tärklise tootmise jäätmed jne).
•

Erinevate põllumajandussaaduste ja -jääkide energiatootlust iseloomustavad andmed
on toodud tabelis 9.5.
Tabel 9.5. Erinevatest lähteainetest saadava biogaasi ligikaudne saagis
Lähtematerjal
Vedel veisesõnnik
Tahke veisesõnnik
Vedel seasõnnik
Tahke seasõnnik
Linnusõnnik
Kuiv linnusõnnik
Söödapõhk
Rohusilo
Hein
Ristikhein
Põhk
Maisivarred
Piimavadak
Aedviljajäätmed

Kuivaine
sisaldus KA, %

Orgaanilist ainet
kuivaines, oKA %

Biogaasi saagis,
m³/t oKA

6...11
11...25
2,5...9,7
20...25
10...29
332...32,5
34
26...82
86...93
20
85...90
86
5,3...6,5
5...20

68...85
65...85
60...85
75...90
75...77
70...80
86
67...98
83...93
80
85...89
72
80...92
76...90

200...260
200...300
260...450
450
200...400
400
350...390
300...500
500
300...500
180...600
300...700
800
350

Biogaasi põhikomponentideks on metaan (CH4) ja süsinikdioksiid (CO2), mille suhe
sõltub kääritatava substraadi omadustest (tooraine toitainete sisaldus, niiskus ja jäätmete tüüp) ja kääritamisprotsessi iseloomust (protsessi temperatuur, käärimisaeg jne).
Biogaasi kütteväärtus sõltub metaani sisaldusest biogaasis ning on vahemikus 6 – 7
kWh/m3.

Tabel 9.6. Biogaasi koostis ja omadused.
Nimetus
Mahuosa, %
Mahuühiku põlemissoojus,
MJ/m3
Süttivuse piirkontsentratsioon
(sisaldus õhus), %
Süttimise temperatuur, 0C
Kriitiline rõhk, M Pa
Normaaltihedus, g/l
Kriitiline tihedus, g/l
Tihedus õhutiheduse suhtes

Biogaasi koostisosad
N2
Kuni 3

CH4
55-70

CO2
26-44

Biogaasi
segu

O2
1

H2
1

35,8

10,8

22,8

21,5

5-15

4,3

4-55

21,5

650…750
4,7
0,72
102
0,55

585
1,3
0,09
31
0,07

3,9
1,54
349
1,2

650...750
7,5-8,9
1,2
320
0,83

7,6
1,98
468
2,5

100

Põllumajanduslike substraatide anaeroobse töötlemise tehnoloogia valik sõltub
substraadi füüsikalistest omadustest (kuivaine sisaldus).
Kuivaine sisalduse järgi eristatakse:
• madala kuivaine sisaldusega anaeroobset kääritamist (märgmeetod, kuivaine
sisaldus kääritatavas segus 4 – 10%);
• kõrge kuivaine sisaldusega anaeroobset kääritamist (kuivmeetod, kuivaine
sisaldus 25 – 35%. Biogaasi tekkib 1 m3 segust 3 – 4 korda rohkem kui
märgmeetodil.).
Anaeroobne kääritamine toimub suletud reaktoris ehk nn metaantankis.
On olemas erineval režiimil töötavaid reaktoreid:
• perioodilised – tooraine lisatakse pärast käärimisjäägi täielikku eraldamist;
• poolperioodilised – toorainet lisatakse teatud aja tagant;
• 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
värske enne kääritajasse minekut.
Näide.
Biogaasijaam Strem Austrias, mis töötab ainult tahketel energeetiliste põllukultuuride
substraatidel. Saadud biogaasist toodetakse elektri- ja soojusenergiat , mida müüakse
elektri- ja kaugkütte võrku.

Kogu oma tootmiseks vajalikku toorainet saab biogaasijaam lähiümburskonnast
minimaalsete transpordikuludega. Austria taastuvenergia seaduse kohaselt on
biogaasijaama elektrienergia kokkuostuhind 0,145 EUR / kWh garanteeritud järgmise
13 aasta jooksul.
Kogu projekti raskeim ülesanne oli luua uue põlvkonna biogaasijaam, mis suudaks
pidevalt tööd teha tahkete bioenergia allikatega ilma läga, sõnniku või vee lisamiseta.
Rohu ja maisi substraate kasvatatakse ligikaudu 300 hektaril ning seejärel
laadustatakse silodes. Silomahl korjatakse kokku drenaaziga ning suunatakse
fermenteerimisele. Nelja silotransee maht on kokku 15 000 m3, ning nende pindala on
4 300 m2.
Energiakultuure transporditakse edasi peareaktorisse kasutades spetsiaalselt
väljatöötatud söötmissõlme, mida saab kasutada ka substraadi 2 päeva vahehoidlana.
Toorainet lisatakse fermenterisse iga 30 minut tagant.

.
Joonis 10 Biogaasijaama Strem põhimõtteline skeem.

Automaatne etteandesüsteem lisab toorainet allapoole vedeliku pinda. Nii lisatakse
iga päev umbes 25 tonni substraati.
Fermenteerimine toimub silindrilistes betoonmahutites. Iga reaktori maht 1 500 m3.
Piisav soojusisolaatsioon ja küte tagavad stabiilse termofiilse keskkonda (49,5°C).
Parima substraadi ja mikroorganismide kontsentratsiooni tagamiseks jälgitakse täpset
substraadi ja vedeliku lisamist. Reaktori sisu segatakse kahe horisontaalselt asetseva
labaga. Labade konstruktsioon tagab head segunemist, väldib substraadi kihistumist
ning aitab biogaasi mullidel paremini eralduda vedelikust. Labade ajamiks on 5,5
kW elektrimootor, mida juhib sagedusmuundur. Kääritatud biomassi separeeritakse,

tahke fraktsioon kasutatakse põlluväetisena, osa vedelfraktsioonist (30%) suunatakse
esimesse reaktorisse ja ülejäänud osa suunatakse säilituslaguuni ja sealt põllule
väetamiseks.
Biogaasijaama tööd iseloomustab vooludiagramm joonisel.
Saadud biogaasi suunatakse kombijaama (CHP), mille elektriliseks võimsuseks on
500 kW ja soojusvõimsuseks 535 kW. Elektri- ja soojusenergia suunatakse Stremi
elektri- ja soojuvõrkudesse.
CHP seadme kasutegur on 96%. Soojusenergiat kasutatakse kohalikus saeveskis.
Biogaasijaama töötulemused on toodud tabelis 9.7.
Tabel 9.7. Biogaasijaama Strem, Austria põhinäitajad
Nimetus

Kogus

Maisi kogu aasta toodang (sisend)

5 940 t/aasta

Muru kogu aasta toodang (sisend)

2 181 t/aasta

Ristikheina aasta kogu toodang (sisend)

1 374 t/aasta

Biogaasi toodang

1 88 Mln m3/aasta

Elektrienergia tootmine

4 153 MWh/aasta

Soojusenergia tootmine

4 220 MWh/aasta

Elektrienergia omatarbimine

61 MWh/aasta

Soojusenergia omatarbimine

701 MWh/aasta

Elektrienergia müügikogus

4 153 MWh/aasta

Soojusenergia müügikogus

1 697 MWh/aasta

Joonis 11. Vooludiagramm. Maisi substraadi kasutamisel, t/päevas.

KOKKUVÕTE
Strem biogaasi jaam on ehe näide sellest, kuidas on võimalik integreerida bioenergia
tootmine maapiirkonda. Energiakultuuride kasvatamine elustab põllumajandust
piirkonnas ning on tähtis panus bioenergia tootmistõhususe parendamiseks.
9.4. Tuuleenergia kasutamine
Tuulikute ehitamisel on soovitav jälgida järgmisi reegled:
Esimeseks sammuks on tuuliku püstitamiseks valitud koha tuulepotentsiaali kindlaks
tegemine. Kuna enamus tuulikuid hakkab tööle tuulekiirusel 3-4 m/s, peab valitud
koha
keskmine
tuulekiirus
olema
vähemalt
5-7
m/s.
Kohalikest
meteoroloogiajaamadest saab küll mõõtmistulemusi 10-15 meetri kõrguselt, kuid
nimetatud andmed pole piisavad äriplaani koostamiseks. Tuleb silmas pidada, et
tuuliku tegelik kõrgus maapinnast on 60 meetri kõrgusel ning sellel tasandil on
tuuletingimused erinevad. Täpsed tuule andmed on vajalikud maksimaalse täpsusega
energiatoodangu väljaarvutamiseks ja õige võimsusega tuuliku valikuks. Ebatäpsed
arvutused võivad põhjustada olukorra, kus valitakse tegelikku tuulepotentsiaali
arvestades liiga võimas turbiin, mis vaid harvadel juhtudel jõuab oma
nimivõimsuseni või tehakse liiga optimistlikud majanduskalkulatsioonid ning hiljem
ei suudeta võetud laene tagasi maksta.
Teiseks, selgitada elektrivõrgu läbilaskevõimet tuuliku paigaldamiseks valitud kohas.
Vastavalt võrgule saab hakata planeerima ka tuuliku võimsust või tuulepargi suurust.
35kV ja madalama pingega võrk ei sobi suurte tuuleparkide toodangu ülekandeks.
Selleks peab park olema lülitatud 110kV võrku. Praktikas oleneb võrgu liitumispunkt
ja tema pinge kohaliku liini olukorrast ning vastuse saamiseks sellele küsimusele

tuleb konsulteerida kohavaliku elektrivõrgu operaatoriga. Seega tuleb kohavalikul
arvestada lisainvesteeringute suurusega, mis kaasnevad võrku lülitusega. Enne
tuulepargi või tuuliku ehitust peab olema elektrivõrkudelt saadud tuuliku
võrkulülituse luba ehk liitumisleping, milles on määratletud kõik elektrotehnilised
tingimused.
Kolmandaks tuleb selgeks teha ja arvestada kehtivaid keskkonnaalaseid piiranguid
valitud kohal. Tuleb vältida tuulikute planeerimist looduskaitsealale, inimasulate
vahetusse naabrusesse, kõrgepingeliinide, telefonimastide, radarijaamade ja
lennuväljade lähedusse.
Neljandaks, peale tuuletingimuste, võrkude tehnilise olukorra ja kapitali
kättesaadavuse küsimuste lahendamist, tasub alustada sobiva tuuliku valikuga.
Tuuliku margi ja valmistajatehase valikul on mõistlik konsulteerida Eesti ja Läti
Tuule Assotsiatsioonidega, kes aitavad läbirääkimiste pidamisel valitud firmadega
saamaks adekvaatset infot tarnetähtaegade, hindade, liisingutingimuste,
hoolduslepingute ja garantiide ning püstituse kohta.
Viendaks, ilma juriidilise õiguseta kasutada tuulikute püstitamiseks valitud maad,
olgu selleks rendileping või täisomand, on riskantne alustada pikaajalisi planeerimistöid ja äriplaani koostamist. Tuleb alustada läbirääkimisi maaomanikega
saavutamaks ülevaade nende soovidest ja meeleoludest. Edaspidiste pingete
vältimiseks tuleks konsulteerida ka naabermaaomanikega, sest nii visuaalne reostus
kui ka rasketehnika kasutamine turbiini püstitamise käigus võib põhjustada
naabermaadele kahju, mida tuleb ette näha. Tähtis on konsulteerida kohaliku
omavalitsusega ning informeerida neid oma plaanidest.
Kuuendaks, väga tähtis on lahendada projekti finantseerimine, kuna isegi üksiku
tuuliku püstitamine on suhteliselt kallis ettevõtmine. Tuuliku omahind tehase väravas
on 500-750 tuh.EUR, millele lisandub transport ja püstitus. 1MW uue turbiini
lõpphinnaks võib kujuneda ligi miljon EUR. Tuulepargi püstitamise laenud peaksid
reeglina olema nö "soft credit lines" orienteeruvalt 4-6% intressimääraga, omakapitali
mahuga 20-30% projekti maksumusest ja tagasimaksmise perioodiga mitte vähem kui
10 aastat. Lisaks omakapitalile peab laenusumma katteks olema tagatis- ehk
riskikapital. Kuna laenusumma on reeglina vaid 70% tagatisest, peab lisaks
omakapitalile olema veel riskikapitali ja laenusumma 30%-ne vahe. Tasub uurida
erinevatelt liisingufirmadelt ka liisimise võimalust. Samas tuleb silmas pidada, et
tehnika soetamine on vaid üks osa kulutustest. Tuuliku püstitamine võtab aega 1,5-2
aastat. Selle aja jooksul tuleb finantseerida töötajate palgad, maaga seotud kulutused,
äriplaani koostamist, detailplaneering, võrguga liitumist jne. Hinnanguliselt kujuneb
lisakulutuste osakaal kuni 35% projekti kogumaksumusest.
Seitsmendaks, peale elektrivõrku ühendamiseks vajalike tehniliste tingimuste
taotlemist ja liitumislepingu sõlmimist tuleb alustada elektrienergia ostumüügilepingu sõlmimist turgu valdava energiaettevõttega. Enne seda aga tuleb

taotleda turuluba, mis annab õiguse elektrienergia müügiks. Turuluba annab
ettevõttele õiguse tegutseda kindlaksmääratud kauba (elekter) või teenuse müügi,
ekspordi või impordi alal, määrates ühtlasi ettevõtte, mille kaudu ettevõtja tegutseb.
Kaheksandaks, ehitustööde teostamiseks tasub alati eelistada kohalikke
alltöövõtjaid. Vundamendi valamisega saavad hästi hakkama ka kohalikud
ehitusfirmad vastavate tehniliste jooniste ja ehitusprotsessi kirjelduste alusel.
Teedeehitus ja kommunikatsioonide vedamine, kaabeldus ja püstituskraanade rent
ning võrkulülitus on soovitav teha kogemusi omava rahvusvahelise firma kontrolli
all. Kohalike alltöövõtjate kasutamine viib projekti hinna alla ning tagab projekti
kiirema lõpetamise.
Üheksandaks, tuuliku töö jälgimist peab teostama valmistajatehase koolitust läbinud
operaator, kes on võimeline ise likvideerima lihtsamad tõrked ning seega ei pea
valmistajafirmast garantiiremondi meest välja kutsuma, mis võtab reeglina pika aja.
Kümnendaks, kõik tuulikud tuleb kindlustada, kuna garantiiperioodil maksab tehase
süül tekkinud tehnilistest tõrgetest tingitud seisakud kinni valmistajafirma, siis peale
garantiiaja lõppu maksab tehnilisest seisakust põhjustatud rahavoo puudujäägi kinni
kindlustusfirma.
1 MW võimsusega tuulik toodaks selles piirkonnas ligi 1 500 000 kWh elektrit,
tuuliku maksumuseks orienteeruvalt 12 mln. EEK, tasuvusaeg 7,5 aastat.
9.5. Hüdroenergia kasutamine
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 ulatsulikku analüüsi. Samas kujutavad nende
analüüside tulemused ärisaladust, on üldjuhul konfidentsiaalsed ega avalikkusele
mitte kättesaadavad.
Võimalike hüdroelektrijaamade erikapitalikulud moodustavad konfidentsiaalsete
eksperthinnangute kohaselt üldiselt 15 000...35 000 EEK/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.
Lühidalt tehnoloogiast. Regiooni lamedast pinnamoest tulenevalt on tegemist
madalrõhujaamadega. Nendes on kasutamiseks lihtsaimad ja odavaimad
propellerturbiinid, efektiivsemad on aga pöördlaba- (e Kaplani) turbiinid.
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. Kuni 10 kW võimsusega mikrojaamades on
üheks odavaks lahenduseks reversiivsete pumpturbiinide kasutamine.
Generaatoritena on sobivamateks 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 Setumaa minihüdrojaamad ilma reguleerimisvõimaluseta otsevoolujaamad, v.a Obinitsa paisjärve
väljavoolule (Tuhkvitsa oja) potentsiaalselt paigaldatav turbiin.
Hüdroturbiin Meremäe valla Tuhkvitsa oja paisjärve väljavoolule.
Nõukogude perioodil rajati Tuhkvitsa ojale pais ja moodustus ümberkaudsete põldude
vihmutamiseks kavandatud paisjärv pindalaga ~20 ha (mahuga ~850 tuhat m3)
normaalse veeseisu ajal. Projektandmetest selgub, et maksimaalne vooluhulk võib
olla kuni 20 m3/s ja minimaalne 0,069 m3/s. Maksimaalne kõrguste vahe on 11,6 m.
Seega on Obinitsa paisjärve väljavoolutorule paigaldatav mikro-hüdroturbiini
paigaldamine lihtsustatud, sest pole vaja ehitada paisu. Taotleda tuleb ilmselt vee
erikasutusluba ja võib-olla tellida ka keskkonnamõjude hinnang. Põhiline probleem
seisneb sobiva turbiini ja sellele sobiva asukoha valikust. Projekti maksumus peaks
tulema väiksem võrreldes juhtumiga, kus oleks vaja rajada või taastada pais.
Aasta ringi reaalselt saadav vooluhulk oleks tänapäeval kohalike asjatundjate arvates
25 – 30 l/s, mis vastab tabeli 4.15 andmete järgi hüdroturbiinile võimsusega umbes 5
kW. Tabelites 4.16 ja 4.17 esitatakse teavet väikeste mikroturbiinide maksumuse
kohta.
Selgub, et 5 kW turbiini soetamine ja paigaldamine võib maksma minna kuni 0,3 mln
krooni. Ehitusmaksumust on raske hinnata enne projekti valmimist. Turbiini aastase
tööaja (8 000 töötundi) praeguse soodustariifiga elektrit müües kujuneks sellise
projekti tasuvuse ajaks 6 – 7 aastat.
9.6. Mootorikütuste tootmine

Energiakultuuride produktiivsus on üks olulisi näitajaid, mis iseloomustab energiakultuuride energeetilist potentsiaali, sõltuvalt kütuse või selle tooraine tootmise tehnoloogilistest eripäradest. Energiakultuuride produktiivsuse näitajaks valitakse sageli
biomassi, õli, etanooli või biogaasi saagikus vastava kütuse või selle tooraine tootmiseks vajaliku maapinnaühiku kohta (t/ha, l/ha). Erinevate energiakandjate energiasisalduse (MJ/kg) alusel on võimalik leida vaadeldava energiakultuuri energeetiline potentsiaal (GJ/ha).
Biomassi puhul määrab selle kasvukiirus ja kasvutsükli pikkus. Rohttaimede puhul
on kasvutsükli pikkus tavaliselt 1 aasta, kiirekasvuliste puuliikide puhul aga kuni 25
aastat. Alljärgnevalt on kirjeldatud erinevate energiakultuuride teoreetilist energeetilist potentsiaali sõltuvalt toodetavast energiakandjast.

Tabel 9.8. Energiakultuuride minimaalne saagikus toetuse saamiseks
Kultuur
Raps
Rüps
Oder
Nisu
Kaer
Rukis
Tritikale
Päideroog
Ida-kitsehernes
Kanep (varred)
Paju

Kogused, kg/ha
1200
1200
2000
2000
1700
1700
2000
3000
3500
5000
6000

9.6.1. Tooraine biodiisli tootmiseks
Biodiislit toodetakse õlikultuuridest, mille õlirikastest seemnetest pressitud õli kasutatakse toorainena biodiislikütuse tootmiseks. Meie kliimas kasvatatakse peamiselt
suvirapsi, vähem suvirüpsi ja talirapsi ning –rüpsi.
Alternatiivsete õlikultuuridena võiks Eestis kasvatada veel õlilina, ja -kanepit. Senini
neid kultuure ei ole Regioonis energiakultuuridena kasvatatud.
Andmed õlikultuuride energeetilise potentsiaali kohta on esitatud tabelis 9.9.
Tabel 9.9. Õlitootmiseks sobivad kultuurid ja neist saadav energia

Kultuur
Seemnesaak, t/ha
Suviraps
1,8 – 4,5
Taliraps
1,5 – 5,4
Suvirüps
1,4 – 2,5
Talirüps
1,6 – 3,3
Õlituder
1,5 – 2,6
Õlilina
1,0 – 2,8
* - õli kütteväärtus 9,7 MWh/t

Õlisisaldus, %
44 – 52
47 – 54
44 – 50
41 – 50
37 – 43
44 – 46

Energeetiline potentsiaal*
GJ/ha
MWh/ha
30,2 – 74,9
8,4 – 20,8
26,6 – 95,8
7,4 – 26,6
23,0 – 41,0
6,4 – 11,4
26,6 – 54,7
7,4 – 15,2
20,9 – 36,4
5,8 – 10,1
16,2 – 45,0
4,5 – 12,5

Õlikultuuride koristamise kõrvalsaaduseks on põhk, mida saab kasutada põletamiseks
või biogaasi tootmiseks. Rapsi- ja rüpsiseemnetest õli pressimisel tekib õlikook, mida
kasutatakse loomasöödana, võimalik ka põletada. Tabeli 9.9 andmed ei sisalda põhu
ja õlikoogi energeetilist potentsiaali.
9.6.2. Tooraine bioetanooli tootmiseks
Bioetanooli tootmiseks sobivateks etanoolikultuurideks on suhkru- ja tärkliserikkad
põllukultuurid (nt suhkrupeet, kartul, mais, teraviljad).
Teraviljadest kasutatakse bioetanooli tootmiseks peamiselt nisu, rukist, otra, tritikut.
Regioonis ei ole etanoolikultuure energiakultuuridena käesoleva ajani kasvatatud.
Teravilja kasutatakse loomasöödana ja toiduteraviljana, seega ei saa teravilja antud
juhul lugeda energeetiliseks ressursiks.
Andmed erinevate etanoolikultuuride energeetilise potentsiaali kohta on esitatud tabelis 9.9, võttes aluseks Regiooni keskmise saagikuse. Intensiivse maaviljeluse korral
võib saagikus olla 3 – 5 korda kõrgem. Teraviljade koristamise kõrvalsaaduseks on
põhk, mida saab kasutada põletamiseks või ka biogaasi tootmiseks. Teraviljapiirituse
tootmisjääke saab kasutada ka biogaasi tootmiseks. Tabeli 9.10. andmed ei sisalda
põhu ja teraviljapiirituse tootmisjääkide energeetilist potentsiaali.
Tabel 9.10. Etanooli tootmiseks sobivatest kultuuridest etanooli tootmisel saadav
energia.
Põllukultuur
Rukis
Nisu
Oder
Tritik
Suhkrupeet
Kartul

Saagikus,
t/ha

Etanooli
saagis, t/ha

2,2
2,6
2,5
2,5
30
15,7

370
400
380
400
93
168

* - metanooli kütteväärtus 21,3 MJ/l

Etanooli
saagikus,
l/ha
814
1036
961
1000
2790
2634

Energeetiline
potentsiaal*
GJ/ha
MWh/ha
17,3
4,8
22,1
6,1
20,5
5,7
21,3
5,9
59,4
16,5
56,1
15,6

Ettepanekud
1. Väljatöötada ja rakendada munitsipaalomandis olevate objektide energiasäästu
programm.
2. Munitsipaalomandis olevate objektide soojavarustamine viia üle fossiilsetelt
kütustelt taastuvate energiaallikate kasutamisele (Misso kultuurikeskus,
Obinitsa kool, Ape kool jne).
3. Kasutamata põllumaadel alustada energiametsade (kiirekasvulised puuliigid,
energiavõsa) rajamist.
4. Munitsipaalhoonete sooja tarbeveega varustamisel rakendada
päiksekollektoritel töötavad süsteemid.
5. Organiseerida kasutamata metsaressursside (raiejäätmed, kännud jne) kasutuselele võtmist kohalikes katlamajades.
6. Ape territooriumi läbival Vaidava jõel taastada vähemalt üks
minihüdroelektrijaam.
7. Kaaluda biogaasijaamade ehitamist suuremate loomafarmide juurde (Nopri
talu)

Biogaasi tootmise agro-tehnoloogline ahel
Biomassi tootmine/
kogumine
Biomassi tüüp:

Biomass

Biomassi transport

Biomassi hoidmine

Tüüp:
Kogus, t/aastas:
Asukoht:
Maksumus:

Transpordi vahend:
Kaugus:
Maksumus:
Tööliste arv:

Tehnoloogilised
seadmed:
Asukoht:
Tööliste arv:

Biomassi töötlemine

Biomassi transport

Tehnoloogia:
Asukoht:
Investeering:
Tööliste arv:

Transpordi vahend:
Kaugus:
Maksumus:
Tööliste arv:

Kääritusjääk

Biogaas

Tüüp:
Kogus:

Kogus:

Energia toodang

Tahke fraktsioon

Tahke fraktsioon

Tüüp:
Kogus:
Asukoht:

Tüüp:
Kogus:
Asukoht:

Tüüp:
Kogus:
Maksumus:

Elekter

Soojus

Kasutamine:
Kogus:
Maksumus:

Kasutamine:
Kogus:
Maksumus:
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