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EESSÕNA 
 
Setomaa ühtse taastuvenergia kasutamise strateegia (edaspidi Setomaa energiastrateegia) 
eesmärgiks on Setomaa kui peamiselt taastuvaid energiaallikaid kasutava pilootpiirkonna 
väljaarendamine. Setomaa energiastrateegia koostamise algatas Setomaa Valdade Liit 
koostöös MTÜ Piiriäärne Energiaarendus (MTÜ PEA) ja see on koostatud jätkuna Setomaa 
arengukavale 2009-2013. 
Kuna Setomaa arengukava on koostatud aastateks 2009-2013 visiooniga aastani 2015 ning 
käesolev Setomaa energiastrateegia on koostatud aastateks 2009–2019 siis starteregiale 
järgneb tegevuskava aastani 2015. 
Setomaa energiastrateegia sisenditena on kasutatud riiklikke, regionaalseid ja kohalike 
omavalitsuste strateegiadokumente, millest olulisemad on riiklik struktuurivahendite 
kasutamise strateegia 2007–2013, Elukeskkonna arendamise rakenduskava, Eesti 
Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020; Biomassi ja bioenergia kasutamise 
edendamise arengukava aastateks 2007-2013; Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013; Võru 
maakonna planeering; Võrumaa arengustrateegia 2009-2013 (eelnõu); Põlvamaa arengukava 
2006-2010; Setomaa arengukava 2009-2013, Visiooniga 2015. 
Samuti on käesoleva Setomaa energiastrateegia sisendina kasutatud mitmeid Tallinna 
Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi poolt koostatud uuringuid. 
Setomaa energiastrateegia koostas SA Tartu Teaduspark. 
Setomaa energiastrateegia koostamise protsessi koordineeris MTÜ PEA juhatuse liige Martin 
Kikas. 
Energiastrateegia koostamises osalesid aktiivselt kõikide Setomaa valdade vallavalitsuste ja 
vallavolikogude esindajad samuti erinevate huvigruppide (ettevõtjad; Seto Käsitöökogu; 
metsa- ja maaomanikud; korrusmajade korteriomanikud jne) esindajad. Konsultantidena olid 
kaasatud Marek Muiste (Eesti Maaülikool / SA Tartu Teaduspark), Ülo Kask ja Livia Kask 
(Tallinna Tehnikaülikool) ja Elmu Potter (AS AF-Estivo) ning Setomaa Asjatundjate 
Komisjoni energeetika töörühm. 
 
Käesolev Setomaa ühtne taastuvenergiakasutamise kava on koostatud Setomaa 
arenguprogrammi toetusel. 
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 1.1 EL regulatsioonid ja strateegiad ning kavad 
 
Euroopa Ülemkogu võttis 2007. aasta märtsis vastu Euroopa Liidu Energiapoliitika 
tegevuskava 2007-2009 (edaspidi Energiapoliitika tegevuskava), mille eesmärkideks on: 
-tõsta energia varustuskindlust, 
-tagada Euroopas konkurentsivõimeline ja taskukohane energia, 
-soodustada keskkonna jätkusuutlikkust ja võidelda kliimamuutustega. 
EL Energiapoliitika tegevuskavaga soovitakse tõsta energia varustuskindlust ning tagada 
Euroopa konkurentsivõimeline ja taskukohane energia ja võidelda kliimamuutustega 
saavutamaks keskkonna jätkusuutlikkus. Energiapoliitika tegevuskavas nimetatud eesmärkide 
tagamiseks on Euroopa Liit oma 23.01.2008 ettepanekus (COM (2008)), mis on tuntud nn 
kliimapaketi nime all, seadnud sihtväärtused energia efektiivsusele, taastuvate energiaallikate 
ja biokütuste laiemale kasutuselevõtmisele (sealhulgas süsinikdioksiidi kogumise ja 
ladustamise) kohta aastaks 2020: 
• vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20% võrra võrreldes baasaastaga 
1990 (2005. aastaks oli vähendatud 6%); 
• tõsta taastuvenergia osakaal 20%-ni primaarenergia lõpptarbimisest (2005. aastal oli EL 
keskmiseks osakaaluks 8,5%); 
• saavutada 20% efektiivsem energia kasutamine primaarenergia lõpptarbimises; 
• suurendada biokütuste osakaalu transpordikütustes 10%-ni eeldusel, et õnnestub välja 
töötada teise põlvkonna biokütused. 
Euroopa Energiapoliitika tegevuskavas 2007-2009 määratletud eesmärkide saavutamiseks 
pandi Euroopa Komisjonile kohustuse koostada Euroopa strateegiline energiatehnoloogia 
kava (European Strategic Energy Technology Plan -SET-Plan), eesmärgiga viia Euroopa üle 
kõrge energiaefektiivsuse ja madala süsinikusisaldusega energiatehnoloogiatega majandusele. 
Komisjon avaldas teatise Euroopa energiatehnoloogia strateegilise plaani kohta 22. novembril 
2007. Komisjon on koostöös liikmesriikidega määratlenud strateegia 6 prioriteetset 
valdkonda, millega on kavas kiirendatult edasi liikuda: 
• tuuleenergia initsiatiiv, 
• päikeseenergia initsiatiiv, 
• bioenergia initsiatiiv, 
• CO2 sekvesteerimise initsiatiiv, 
• Euroopa elektrivõrgu initsiatiiv ja 
• tuumaenergia initsiatiiv. 
 
Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava alusel on seatud väljakutseteks arendada 
jätkusuutlikke teise põlvkonna biokütuste, CO2 kogumise, transpordi ja ladustamise 
tehnoloogiaid ning kahekordistada suurimate tuuleturbiinide tootmisvõimsust, tutvustada 
suuremahulise fotoelektrilise energia ja kontsentreeritud päikeseenergia lahendusi, luua ühtne 
ja arukas Euroopa elektrivõrk (taastuvatel allikatel põhineva ja hajutatud tootmise 
integreerimiseks), tuua turule tõhusamad seadmed (soojuspumbad, kütuseelemendid) ja 
säilitada konkurentsivõime tuumatehnoloogia vallas, leides lahendused jäätmekäitlusele. 
Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava eesmärgid on järgmised: 
a) energia uurimus- ja innovatsioonisüsteemi juhtimise muutmine kõigi sidusrühmade 
ühtsesse programmi kaasamise ja ülesannete kindlaksmääramisega; 
b) strateegiline planeerimine uurimus- ja innovatsioonialaste jõupingutuste suunamiseks 
nende tehnoloogiate ja meetmete poole, mis suudavad kõige tõenäolisemalt täita Euroopa 
energiapoliitika eesmärke; 
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c) kõigi meetmete tõhusam rakendamine, täideviimine ja haldamine kogu 
innovatsiooniprotsessi raames; 
d) vahendite eraldamine ja suurendamine majandusliku tõhususe ja tulemustele orienteerituse 
põhimõtete alusel. 
 

 1.2 Eesti regulatsioonid ja strateegiad ning arengukavad 
 
a. Eesti energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020. 
Tulenevalt Eesti energiasektori probleemidest ning lähtudes energiasektori poliitika 
missioonist ja visioonist, on Eesti energiamajanduse riikliku arengukava eesmärgid ja 
rakendusmeetmed järgmised: 
1. Eesmärk: Eesti elanikkonnale on tagatud pidev energiavarustus 
Meetmed: 
1. 1. Energiavarustuse mitmekesistamine läbi uute ühenduste ehitamise ja energiabilansis 
energiaallikate ühtlasema jaotuse, 
1.2. Varustuskindluse-alase seadusandluse täiendamine, 
1.3. Kohalike omavalitsuste energeetika-poliitika elluviimise koordineerimine, 
1.4. Koostöö teiste EL liikmesriikidega ühtse energeetika välispoliitika arendamise eesmärgil, 
1.5. Kütusevarude loomine ja säilitamine, 
2. Eesmärk: Eesti energiavarustus ja –tarbimine on säästlikum 
Meetmed: 
2.1. Energiasäästu arendamine, 
2.2. Põlevkivi kasutamise tõhustamine, 
2.3. Energiatehnoloogiate arendamine, 
2.4. Taastuvenergia tegevuskava koostamine ja elluviimine, 
2.5. Soojusmajanduse riikliku arengukava koostamine ja elluviimine, 
2.6. Euroopa Liidu uute säästva energeetika-alaste regulatsioonide rakendamine, 
3. Eesmärk: Tarbijatele on tagatud põhjendatud hinnaga energiavarustus 
Meetmed: 
3.1. Energiaturu konkurentsihälvete ja turumoonutuste kõrvaldamine, 
3.2. Optimaalse organisatsioonilise korralduse väljatöötamine energiasektori arendamiseks ja 
heitmekaubandusega tegelemiseks, 
3.3. Tuumaenergeetika-alase teadmuse loomine ja vastava seadusandluse ettevalmistamine 
ning jõustumine, 
3.4. Energiasektori maksustamise alternatiivide analüüsimine, 
3.5. Energeetika valdkonna õppe- ja teadustöö edendamine.  
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b. Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007–2013 
Arengukava peamine eesmärk on luua kodumaise biomassi ja bioenergia tootmise arenguks 
soodsad tingimused, et vähendada Eesti sõltuvust imporditavatest ressurssidest ja fossiilsetest 
kütustest, vähendada survet looduskeskkonnale, kasutada maaressurssi efektiivselt ja 
jätkusuutlikult ning soodustada tööhõivet maapiirkondades. 
EESMÄRK 1 
Tagada biomassi ja bioenergia kasutamise edendamiseks vajalik teadus- ja arendustegevus 
EESMÄRK 2 
Tõsta tarbijate, investorite, ettevõtjate ja turgu reguleerivate poliitika kujundajate teadlikkust 
EESMÄRK 3 
Tagada turu korraldamiseks vajalike instrumentide rakendamine 
 
c. Energiasäästu sihtprogramm 2007- 2013 
Energiasäästu sihtprogrammis sõnastatakse Eesti kütuste ja energia kokkuhoiu poliitika sihid 
aastateks 2007-2013 ning määrab nende saavutamiseks vajalikud meetmed. Programmi 
eesmärgiks on tagada kütuste ja energia tõhusam kasutamine Eestis, mis on olulise tähtsusega 
energiamajanduse arengukava eesmärkide täitmiseks energiasäästu ja energiatõhususe 
valdkondades. 
 
d. Elukeskkonna arendamise rakenduskava (CCI number: 2007EE161PO002 21.juuni 2007) 
Elukeskkonna arendamise rakenduskava suunab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja 
Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahendite kasutamist keskkonnakaitse, energeetika, kohaliku ja 
regionaalse arengu, hariduse ning tervishoiu ja hoolekande arendamise valdkonnas. 
Elukeskkonna arendamise rakenduskava sisaldab järgmisi prioriteetseid suundi: 
1. Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine, 
2. Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine, 
3. Energiamajanduse arendamine, 
4. Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng, 
5. Hariduse infrastruktuuri arendamine, 
6. Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine, 
7. Tehniline abi, 
8. Horisontaalne tehniline abi. 
Energiamajanduse arendamine taotleb energiakasutuse muutmisele efektiivsemaks ja 
keskkonnasäästlikumaks. Ühelt poolt toetatakse taastuvenergiaallikate laialdasemat 
kasutuselevõtmist ja välisõhu kaitset, teiselt poolt edendatakse energiasäästu jaotusvõrkudes 
ja lõpptarbijate juures, sh elamumajanduses. Seda prioriteetset suunda kaas-rahastatakse 
ERDF-st kogumahus 87 175 488 eurot. 
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 1.3 Maakondlikud kavad 
 
a. Võru maakonna planeering, ptk 3.3.4. Energeetika 
 
Üldised eesmärgid 
Kaugemas perspektiivis kasutatakse energia tootmisel maksimaalselt maakonna taastuvaid 
loodusressursse. 
Lähemad eesmärgid 
Leitud rakendus puidujäätmete kasutamiseks soojuse tootmisel (saepuru ja puidukoor), 
säilitatud olemasolevad kaugküttesüsteemid, leitud optimaalne kütteliik munitsipaalettevõtete 
kütmiseks, alternatiivenergeetika propageerimine ja kasutuselevõtt. 
 
b. Võrumaa arengustrateegia 2009-2010 (eelnõu) 
3. Eesmärgid 
Saada ülevaade maakonnas kasutatavast ja toodetavast energiahulgast, potentsiaalsest 
energiaressursist ning koostada maakonna energeetika arengukava. Kasutada maksimaalselt 
kohalikku energiaressursi ja suurendada kohapeal toodetava energia mahtu. Seeläbi saavutada 
Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2020: 
20% kasutatavast energiast toodetakse taastuvatest energiaallikatest (Eestil on vastav eesmärk 
25%). Arendada soojavõrkusid. Luua eeldused energiamahukate (eelkõige soojamahukate) 
ettevõtete tulekuks piirkonda. Parandada elektrivarustust. Tagada pidev ja põhjalik 
infovahetus elektritarbimise vajaduse kohta (arendaja, avalik sektor, võrguhaldaja). Teavitada 
elanikke ja ettevõtteid energiasäästumeetmetest ja nende rakendamisest 
 
c. Põlvamaa arengukava 2006- 2010 
4.5.5.1. Tehniline infrastruktuur 
Eesmärk 1: Kvaliteetne ning optimaalsete hindadega kütuse ja energiaga varustatus 
Alaeesmärk 1: Biokütuste tootmise kasv ja suurenev kasutamine energiatootmises 
Lahendused 
Uuring-projekt “Põlvamaa – energeetiliselt isemajandav piirkond”, 
Biokütusel töötavate katlamajade ehitus, 
Õlil töötavate lokaalkatlamajade üleviimine biokütustele. 
Alaeesmärk 2: Efektiivsem energiakasutus 
Lahendused 
Energiasäästumeetmete propageerimine ja rakendamine. 
Eesmärk 4: Kvaliteetne ja töökindel elektriga varustatus 
Alaeesmärk 2: Aastaks 2010 katab maakonnas taastuvatest kütustest toodetud elekter 10% 
piirkonna vajadusest. 
Lahendus 
Taastuv- ja bioenergeetika arendamine. 
4.6. Maaelu mitmekesistamine 
4.6.5. Eesmärgid 
Alaeesmärk 4: Bioenergeetika laialdane kasutus. 
Lahendused 
Biokütuste ressursi (puit, teravili, turvas) kaardistamine maakonnas Projekti „Põlvamaa – 
energeetiliselt isemajandav ja jätkusuutlik piirkond” väljatöötamine. Katlamajade üleviimine 
biokütusele (Ruusa ja Krootuse asula; Orava, Viluste ja Mikitamäe põhikool; Laheda 
külakeskus jne). Energeetikaks sobiva biomassi tootmisvõimaluste ja -tehnoloogia 
arendamine. Uute alternatiivsete energeetiliste ressursside tehnoloogiate uuringud. 
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Ajalooline Setomaa on praegu administratiivselt jagatud kolmeks: üks osa jääb Võrumaale, 
teine Põlvamaale, kolmas aga Petseri rajooni Venemaa territooriumil. 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 (seto)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  
 
Tabel 1. Setomaa valdade pindalad ja rahvastiku tihedus 
Vald Pindala, km2 Rahvastiku tihedus, in/ km2 

Mikitamäe vald 101,832 9,9 
Värska vald 187,733 7,4 
Meremäe vald 168,918 9 
Misso vald 189,075 4,3 
Setomaa kokku 647,558 6,7 
Allikas: Statistikaamet 
 
Suuremad asulad on: 
 
Meremäe vallas- vallakeskuseks on Meremäe küla 
Obinitsa küla   200 elanikku ( 01.01.2007) 
Meremäe küla  177  
Miikse küla  55 
Uusvada   37 
 
Mikitamäe vallas- vallakeskuseks Mikitamäe küla 
Mikitamäe küla 346 elanikku ( 01.07.2008) 
Võõpsu küla  98 
Lüübnitsa küla 91 
Toomasmäe küla 76 
Karisilla küla  67 
 
Misso vallas- vallakeskuseks Misso 
Misso    280 elanikku ( 01.01.2008)  
Määsi küla  50   
Kärinä   27  
Tsiistre  25  
 
Värska vallas- vallakeskuseks on Värska alev 
Värska   563 elanikku ( 01.01.2007) 
Treski   118 
Väiko- Rõsna  96 
Saatse   89 
Lobotka küla  75 
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Setomaa ettevõtted (ettevõtjad ) 
Setomaa ettevõtluses on domineerivaks teenindussektor ja põllumajandus. Tööhõive 
seisukohalt on oluline osa avalikul sektoril. „Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Vastseliina 
ja Värska valla 2005. aasta ettevõtlikkuse ja tööturu uuringu analüüsis“ (OÜ Irbis, 2005) toodi 
välja, et kuues vallas on hõivatute arv kõige suurem põllumajandussektoris, millele järgneb 
avaliku sektori ja koolide ning tööstuse ja kaubanduse hõive. 
 
Tabel 2 Setomaa ettevõtted juriidilise vormi järgi ( 2006- 2008) 

    Kokku FIE OÜ AS MTÜ SA 

Kohaliku 
omavalitsuse 
üksus 

2006 Mikitamäe vald 51 25 10 0 9 0 7 
  Värska vald 106 48 22 4 22 0 10 
  Meremäe vald 95 59 10 0 18 2 6 
  Misso vald 55 23 16 0 8 0 8 
2007 Mikitamäe vald 60 32 11 0 10 0 7 
  Värska vald 111 57 20 3 21 0 10 
  Meremäe vald 100 58 14 0 20 2 6 
  Misso vald 53 22 14 0 9 0 8 
2008 Mikitamäe vald 59 29 14 0 10 0 6 
  Värska vald 109 48 26 3 23 0 9 
  Meremäe vald 104 58 15 0 23 2 6 
  Misso vald 57 24 14 0 11 0 8 
  KOKKU 2008 329 159 69 3 67 2 29 
Allikas: statistikaamet (FIE – äriregistrisse registreeritud majanduslikult aktiivsed FIE-d va ainult 
maksukohuslaste registris registreeritud FIEd) 
 
 
Tabel 3 Setomaa äriühingud töötajate arvu järgi ( 2008 a) 

omavalitsus Kokku Vähem kui 10 10-49 50-249 250 ja enam 
Mikitamäe vald 43 43 0 0 0 

Värska vald 77 71 5 1 0 

Meremäe vald 73 73 0 0 0 

Misso vald 38 38 0 0 0 
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Diagramm 1 kuni 10- ne töötajaga ettveõtete arv setomaal 

 
 
 

 


 
Setomaa energiamajanduses toodetakse vaid soojust. Kogu tootmine on lokaalne, sest üheski 
asulas ei ole kaugküttevõrke.  
Värskas tegutseb soojusettevõtja Värska Calor ( 100% Värska valla omanduses), kes toodab 
sooja mitmele valla allasutusele ja elamule läbi lokaalse, objektipõhise küttesüsteemi. 
  
Tabel 4 Värska calor OÜ soojatootmine 2006 aastal 
2006 allikas ettevõtted elanikkond 
Värska Calor maagaas 2030 MWh 1309 MWh 
 
 Elektrienergiat ja mootorikütuseid Setomaal ei toodeta. 
 
Soojatootmisel on oluliseks energiaallikaks küttepuu ( halupuu) – seda era- ja avalikus 
sektoris. Teiseks oluliseks soojatootmise allikaks on gaas. Gaasi võrk on arendatud Värska 
alevis ja Missos.  
 
Tabel 5 Gaasi tarbimine Setomaal (m3) 2006 ja 2007 aastal 
Misso vald:   2006 2007 
                Elanikkond      95 683 93 076 
                Kommerts        2 030 6 777 
                Tööstus         44 122 55 361 
                        Kokku: 141 853 155 214 
 Värska vald:         
                Elanikkond   30 360 31 236 
                Kommerts       691 971 733 112 
                Tööstus          47 414 41 083 
                        Kokku: 769 745 805 431 
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Puidu ja mööblitööstusettevõtted kasutavad omatarbeks soojatootmisel oma toodangu jääke. 
 
Setomaal territooriumil tegutsevad kaks piirkonna suurimat hakkepuiduettevõtet  H-Central 
OÜ ( Haanja vald Võrumaa) ja OÜ Hakkepuit ( Orava vald) kes osatavad töötlemiseks puidu 
sektori tootmisjääke ja küttepuud ning raiejäätmeid. See tähendab toorme väärindamist ja 
realiseerimist väljaspool Setomaad. 
 
Küttepuu kasutamine soojatootmisel on traditsiooniliselt kasutusel enamustes  
eramajapidamistes ja samuti avaliku sektori hoonete kütmisel ( Meremäe kool, Misso 
vallavalitsus ja kultuurikeskus jne. ) 
 
Elektrienergia toodetakse väljaspool Setomaad. Elektriga varustab piirkonda Eesti Energia. 
 
Tabel 6 elektrienergia tarbimine setomaal valdade lõikes kWh / aastas 

 
 
 
Tabel 7   Setomaal 2007 aastal ( kWh ) 

 
 
Tabel 8 Juriidiliste isikute elektrienergia tarbimin2007 aastal sektorite kaupa (kWh ) 

 
 

Omavalitsus / Aasta 2 006 2007 
Mikitamäe vald 1244480 1341329 
Värska vald 3532721 4006383 
Meremäe vald 1657066 1926970 
Misso vald 1959043 2073298 
    
kokku 8 393 310 9 347 980 
   

 eratarbija juriidilised isikud 
Mikitamäe vald 786 873 552 423 
Värska vald 1 040 243 2 966 140 
Meremäe vald 974 910 952 060 
Misso  vald 673 086 1 400 212 
   
KOKKU (kWh) 3 475 112 5 870 835 

  põllumajandussektor tööstussektor avalik sektor 
Meremäe vald 170 300 20 500 761 260 
Mikitamäe vald 92 300 90 100 370 023 
Misso vald 210 300 129 700 1 060 212 
Värska vald 40 200 659 300 2 266 640 
     
Kokku (kWh) 513 100 899 600 4 458 135 
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TTÜ STI poolt teostatud uuringu käigus teostatud kütuste kasutamise küsitluse 
eramajapidamistes tulemused on tabelis 9 
 
Tabel 9 eramajapidamiste energiakasutus 
Parameeter Ühik Meremäe Mikitamäe Misso Värska 
Elamute keskmine kubatuur m3 258.9 182.0 206.9 161.0 
Elamute suletud neto pind m2 102.5 72.8 82.1 64.4 
Keskmine elanike arv 
majapidamise kohta inimene 2.3 2.1 2 1.8 
Keskmine kütuseenergia 
tarbimine majapidamise kohta MWh/a 24.7 25.6 24.4 19.7 
Tarbitava kütuseenergia kulu 
suletud neto pinna kohta kWh/m2 279.3 375.5 302.26 363.51 
Tarbitava kütuseenergia kulu 
kubatuuri kohta kWh/m3 95.4 140.7 117.9 122.4 
Küttepuidu tarbimine 
majapidamise kohta rm/a 16.8 18.3 17.5 14.1 
Puidu primaarenergia 
majapidamise kohta MWh/a 24.7 25.6 24.4 19.7 
Ühepereelamute majapidamiste 
arv vallas tk 506 515 369 574 
Majapidamiste kütuse 
energiatarbimine (vallas kokku) MWh/a 12 498.2 13 184.0 9 003.6 11 307.8 
Puitkütuse tarbimine aastas 
(valla kohta kokku) m3/a 5 944.6 6 590.6 4 515.7 5 659.7 
      
m3 - tihumeeter; 1 tm = 1,43 rm      

 
Setomaal kasutatakse kütuseid peamiselt hoonete kütteks, sooja tarbevee tootmiseks ja 
toiduvalmistamiseks. Enamuses kasutuses puitkütus, Misso ja Värska valda läbib 
maagaasitorustik ja Värskas vallas ongi maagaas tähtsuselt teine energiaallikas. Kütuste ja 
elektri tarbimisel arvestati ka ühepere-elamute ja talude energiakasutus. Andmete saamiseks 
viidi läbi vastav küsitlus ( vaata eelnev tabel ) Elektri ja maagaasi tarbimise andmed on 
saadud vastavalt AS ist Eesti Energia ja AS-ist Eesti Gaas. 
 
Kogu Setomaa energiatarbimine. Eramajapidamiste puhul on kasutatud küsitluse andmeid 
 
Tabel 10. Energia tarbimine Setomaal ( sooja- ja elektrienergia) valdade lõikes 2006 a ( 
MWh) 

Vald Küttepuu ja 
hakkpuit 

Kerge kütte- ja 
põlevkiviõli Maagaas Elekter Kütused 

kokku Kokku 

Meremäe 16 745 528 0 1 657 17 273 18 930 

Mikitamäe 16 928 600 0 1 244 17 528 18 772 

Misso 10 771 1 400 1 324 1 959 13 495 15 454 
Värska 11 381 0 7 187 3 533 18 568 22 101 

Kokku 55 825 2 528 8 511 8393 66864 75 257 
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Diagramm 2 energia tarbimine Setomaal kütuse liikide lõikes  MWh / aastas  
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Käesolevas peatükis  on vaadeldud taastuvatest allikatest eelkõige biomassi  kui olulisimat 
taastuvat allikat Setomaal 
 
TTÜ STI poolt tehtud uuringu tulemusena on suurim potentsiaalne energiaallikas Setomaal 
biomass (mets, rohtne biomass, raiejäätmed, põllumajandusjäätmed). 
Biomassi all käsitleme käesolevas strateegias metsa, raiejäätmeid, rohtset biomassi ja 
põllumajandusjäätmeid. Toidujäätmed, mis on samuti potentsiaalne allikas energiatootmisel, 
ei oma olulist rolli Setomaal, sest enamus jäätmetest käideldakse ära kodumajapidamistes 
komposteerimisel. Samas ei ole täpsemalt uuritud toidujäätmete koguseid ega ka 
kalkuleeritud nende kogumise maksumust.  
Biomassi toodang  on seotud maakasutusega. Setomaal keskmiselt on registreeritud ca 90 % 
maast. 
 
Tabel 11  maakatastris registreeritud maa valdade lõikes ( 31.05.2008 ) 
Omavalitsuse 
nimi 

Pindala Registreeritud   maa Reg.-ta maad 

  arv pindala % pindala % 
Meremäe 13 196,7 2 172 11 912,4 90,3 1 284,3 9,7 
Mikitamäe 10 441,2 1 534 7 196,8 68,9 3 244,4 31,1 
Misso 18 935,3 1 317 17 283,3 91,3 1 652,0 8,7 
Värska 18 782,2 2 578 16 453,6 87,6 2 328,6 12,4 
Allikas: Maaamet ( katastri andmetöötlusbüroo) 
 
Registreeritud maade jaotus on toodud alljärgnevas tabelis 
 
Tabel 12. Maakatastris registreeritud kõlvikud (31.05.2008) 
Omavalitsus Arv Kogupind Har.maa Rohumaa Metsamaa Õuemaa Vesi Muu 

maa 
Meremäe 
vald 

2 
172 

11 912,4 4 814,1 1 274,3 5 049,2 123,4 76,8 574,6 

Mikitamäe 
vald 

1 
534 

7 196,8 2 420,5 598,4 3 164,1 74,9 89,2 849,7 

Misso vald 1 
317 

17 283,3 2 317,3 1 421,4 10 942,8 122,4 541,1 1 
938,3 

         
Värska vald 2 

578 
16 453,6 1 644,2 1 057,0 10 754,1 71,6 229,5 2 

697,2 
Allikas: Maaamet (katastri andmetöötlusbüroo) 
 
Vastavalt TTÜ STI poolt teostatud uuringule on esitatud alljärgnevad andmed: 
Tegelik ja potentsiaalne biomassi tootmine põllumajanduses hinnati peamiselt tuginedes 
regionaalsele statistikale ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) 
andmebaasile. Arvud tegeliku põllumajandusliku maa kasutusest tuletati PRIA andmebaasist. 
Kogu kasutatud põllumajandusmaad on pilootalas 7 168 ha (tabel 2.6). Maad, mille kohta 
puudub PRIAle esitatud avaldus ühtse pindalatoetuse saamiseks, loetakse kasutamata 
maadeks (ei kuulu toetatavate maade hulka - covered with single area payment scheme). 
Potentsiaalne põllumajandusmaa võrdsustati haritava maa ja karjamaa kategooriate summaga, 
mis tuletati Eesti Baaskaardilt ja Põhikaardilt. 
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Tabel 13. Kasutatud põllumajanduslik maa Setomaa valdades 2007, ha 

Vald 
Kasutatud põllumajanduslik maa, ha 
Põllukultuuride 
all olev maa Püsirohumaa Looduslik 

rohumaa Muu Kokku 

Meremäe 2 669 542 143 40 3 394 
Mikitamäe 1 675 143 51 4 1 873 
Misso 663 447 71 3 1 184 
Värska 498 165 48 6 717 
Kokku 5 504 1 298 313 53 7 168 

 
 
Peamine teravili on Setomaal oder ja kaer. Rapsi kasvatati 508 hektaril. 
 
Tabel 14. Teravilja tootmine Setumaal 2007, ha 
Vald Nisu Oder Rukis Kaer Raps Kaunviljad Kartul 
Meremäe 319 510 232 301 107 74 48 
Mikitamäe 321 216 20 225 289 15 20 
Misso 28 33 4 35 34 171 19 
Värska 16 21 8 81 0.3 3 23 
Kokku 684 780 265 642 429 263 111 

Allikas: PRIA  
Viljapõldude ja rohumaade tootlikus on saadud regionaalsest statistikast. Tänu väetiste 
mitteküllaldasele kasutusele on peamiste põllukultuuride toodang suhteliselt madal. See on 
eriti ilmne Setumaal. Rohumaade toodangu potentsiaalist kasutatakse Eestis ainult 20-25%. 
Teravilja ja kartuli puhul kasutatakse toodangu potentsiaalist umbes 40%. 
 
Tabel 15. Setomaa teravilja ja rapsi toodang, tonni KA/aastas 
Vald Nisu Oder Rukis Kaer Kaunviljad Raps 
Meremäe 642 945 425 505 61 136 
Mikitamäe 646 400 37 378 12 366 
Misso 57 62 8 59 140 43 
Vastseliina 143 290 24 515 12 100 
Värska 32 38 16 137 2 0.4 
Kokku 1376 1444 485 1078 215 545 

 
Tabelis 15 on arvutatud kogu Setumaa vilja toodang sõltuvalt haritud maast ning keskmisest 
vilja saagikusest. Odra, nisu ja kaera toodang on üle 1 500 tonni KA aastas. Seda vilja 
kasutatakse loomasöödana ning ei loeta bioenergia allikaks 
Rapsi kasvatatakse 545 tKA/aastas ning kogu rapsi põhu toodang kõikides valdades on 
väiksem kui 1000 tonni KA/aastas. Kõige rohkem kasvatatakse rapsi Mikitamäe vallas 
 
Põllumajandusjäätmeid ehk sõnnikut ja läga saab kasutada biogaasi tootmisel 
Kogu Setumaa valdade veisesõnniku toodang on umbes 7 100 tonni . Läga süsteemi 
kasutatakse ainult ühes Misso valla piimafarmis 8258 t/aastas samas tekib aastas umbes 1 800 
tonni vadakut, mida saab samuti kasutada biogaasi tootmisel. 
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Biomass metsast  
Tabel 16 Maakatastris registreeritud katastriüksused (metsamaa>0,0 ha omandivormide 
lõikes) 

Maakond Omavalitsus Omand Katastriüksuste 
arv 

Katastriüksuste 
pindala 

s.h. 
metsamaa 

Põlvamaa Mikitamäe 
vald Eraomand 689 4 832,0 2 590,7 

Põlvamaa Mikitamäe 
vald Riigiomand 24 635,2 573,4 

 Mikitamäe 
vald  713 5 467,2 3 164,1 

Põlvamaa Värska vald Eraomand 1 592 10 177,0 7 242,1 
Põlvamaa Värska vald Munitsipaalomand 20 40,1 16,6 
Põlvamaa Värska vald Riigiomand 93 4 756,3 3 495,3 
 Värska vald  1 705 14 973,3 10 754,1 
Võrumaa Meremäe vald Eraomand 1 286 8 768,7 4 828,9 
Võrumaa Meremäe vald Munitsipaalomand 1 2,2 2,1 
Võrumaa Meremäe vald Riigiomand 47 375,4 218,2 
 Meremäe vald  1 334 9 146,3 5 049,2 
Võrumaa Misso vald Eraomand 1 001 11 095,4 6 386,1 
Võrumaa Misso vald Riigiomand 26 5 671,1 4 556,8 
 Misso vald  1 027 16 766,5 10 942,8 
 
 
Diagramm 3 Setomaa metsamaa omandivormi järgi (ha) 
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Tabel 17 Setomaa ja Vastseliina metsade pikaajaline keskmine toodang arvestades 
piirangutega, t KA 

Vald 
Kaubanduslik puit Kasutamata puidu biomass 
Palgid, 
paberipuu Küttepuu Kokku Palgid, 

paberipuu Küttepuu Kokku 

Meremäe 14 423,1 739,1 15 162,2 2 713,1 1 350,0 4 063,1 
Mikitamäe 7 298,6 471,4 7 770,0 1 396,1 694,4 2 090,5 
Misso vald 17 563,3 1 435,6 18 998,9 3 586,7 1 759,5 5 346,2 
Vastseliina 27 431,4 1 771,6 29 203,0 5 342,6 2 640,0 7 982,6 
Värska 21 844,5 1 019,5 22 864,0 3 946,0 2 074,8 6 020,8 
Kokku 88 560,8 5 437,3 93 998,1 16 984,4 8 518,8 25 503,2 
       
       

 
 
andmed näitavad, et Setomaa metsade aastane toodang on 154 000 m3 (64 800 tonni KA- 
kuivainet) ning traditsioonile küttepuu osa 13 000 m3 (5,4 000 tonni KA). Küttepuu tegelik 
tarbimine on suurem ning arvatavasti kasutatakse küttepuudena mingit kogust 
kaubanduslikust (müüdavast) puidust. Tänapäeval on suures ulatuses kasutamata raiejäätmed, 
peamiselt ladvad ja oksad. Teoreetiliselt on selle saadaolev kogus 36 000 m3 (17 000 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 20 000 m3 (25 500 tonni KA) aga tänu keskkonna 
piirangutele on saadaolevad kogused reaalsuses väiksemad 
 
Olulise ressursina saab vaadelda kasutamata maade kasutuselvõttu energiakultuuride 
kasvatamisel rohtse biomassi, metsa sh kiirekasvulise metsa või energiavõsana.   
Kasutamata põllumaa moodustab rohkem kui 9 000 ha (tabel 3). Kõige kõrgem kasutamata 
põllumaade osa on Värska vallas. Kasutamata põllumaade kasutusele võtmine suurendaks 
biomassi tootmise potentsiaali.  
 
Tabel 18 Kasutamata põllumajanduslik maa,( ha) 

Vald 
Kasutamata 
põllumajanduslik maa 
ha % 

Meremäe 2 675 44 
Mikitamäe 2 057 52 
Misso 2 248 66 
Värska 2 094 74 
Kokku 9074 59 
   

 
Suurim bioenergia potentsiaal põllumajanduses tuleb kasutamata maadelt. Potentsiaalne 
energiakultuuride (energiaheina) toodang kasutamata maadelt võib olla suhteliselt ulatuslik, 
rohkem kui 38 000 tonni KA/aastas (tabel 19). Osa haritavaid rohumaid niidetakse korra 
aastas, et saada toetust, kuid biomass jääb kasutamata. Eestis on ainult 6% intensiivselt 
kasutuses olevaid rohumaid. Seega rohumaade harimise efektiivsuse suurendamisega saaks 
märkimisväärselt paremini kasutada maa ressurssi biomassi kasvatamiseks ja bioenergia 
tootmiseks. 
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Tabel 19. Tegelik ja potentsiaalne taimetoodang, tonni KA/aastas 

Vald Haritava maa taimetoodang a, 
tonni KA/aastas 

Kasutamata maade potentsiaalne 
taimetoodang b, tonni KA/aastas 

Meremäe 4 188 8 159 
Mikitamäe 1 815 6 274 
Misso 2 036 6 856 
Vastseliina 4 577 10 824 
Värska 1 326 6 387 
Kokku 13 942 38 500 

a KA saak 2,1 t/ha looduslikel rohumaadel ja 2,4 t/ha haritud rohumaadel 
b 50% kasutamata maid loeti looduslikeks rohumaadeks (2,1 t KA/ha) and 50% 
taaskasutuselevõetud rohumaadeks (4,0 t KA/ha) 
 
Vaadeldud valdade kasutamata biomassi primaarenergia on kokku 193 728 MWh/a (tabel 20). 
Sealset energeetilist ressurssi saaks märgatavalt suurendada seni kasutamata rohumaade ja 
raiejäätmete ning tulevikus ka kändude kasutuselevõtmisega Sellele lisandub Värska ja 
Mikitamäe valla pilliroog ning Meremäe ja Misso vallas sõnnik. Biogaasi kääritamine 
sõnnikust oleks mõeldav Mikitamäe ja Misso vallas (suurtes farmides). Misso valla 
piimafarmis tekib aastas umbes 1 800 t vadakut, mida saab samuti kasutada biogaasi 
tootmisel. Väikefarmide sõnniku kokkuvedu ei ole otstarbekas. Tabelisse on koondatud 
majanduslikult olulisemad biomassi ressursid ja valdavalt need, mille kasutuselevõtmine 
oleks mõeldav kõigis Setomaa omavalitsustes (v.a sõnnik). 
 
Tabel 20. Kasutamata biomassi energia setomaal, MWh/a. 

Vald Raiejäätmed Kännud Kasutamata 
rohumaad Biogaas Kokku 

Meremäe 11 655 6 439 32 636 2 570 53 300 

Mikitamäe 6 064 3 315 25 096 - 34 476 

Misso 15 183 8 353 27 424 1 962 52 922 
Värska 17 518 9 964 25 548 - 53 030 
Kokku 50420 28071 110704 4 532 193 728 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

 
 
Misso vald 
Misso vallas on olulisemaks kütuseks gaas ( Misso alevis ) ja puitkütused mujal vallas 
Luhamaa piiripunkt kasutab õli.  
Kogu soojaenergia toodetakse lokaalselt (objektikeskselt) 
 
Lahendamist vajavad ülesanded: 
Energia säästlikum kasutamine avaliku sektori hoonetes ja tänavavalgustuses 
Alternatiivse küttesüsteemi otsimine  Misso vallakeskusele, ( ühes hoones vallamaja, kultuuri 
ja – spordikeskus, raamatukogu ) 
Leida alternatiivsed võimalused põllumajandusjäätmete kasutamisel biogaasi tootmisel 
Energiatõhususe järgimine arengukavades ja planeeringutes 
Kohalike taastuvate kütuste kasutamise edendamine 
Energiatõhusa ja keskkonnasõbraliku ehituse edendamine 
 
Meremäe vald 
Olulisemaks kütuseks on puitkütused.  
Kaugküttevõrgustik on amortiseerunud. Endised tarbijad on leidnud lokaalsed lahendused. 
Vallamajas uuendatud küttesüsteem. Endine ahiküte on asendatud maasoojusküttega. 
 
Lahendamist vajavad ülesanded: 
Energia tõhusam kasutus avaliku sektori hoonetes ja objektides,  
Kaaluda Meremäel ja Obinitsas kaugküttevõrgu taastamist 
Energiatõhususe järgimine arengukavades ja planeeringutes 
Kohalike taastuvate kütuste kasutamise edendamine 
Energiatõhusa ja keskkonnasõbraliku ehituse edendamine 
 
 
Mikitamäe vald 
Olulisemad kütused on puit ja õli. Vallamaja kasutab õlikütet. Koolimaja ja lasteaed on 
üleviidud õliküttelt maasoojusküttele ( 2007) 
 
Lahendamist vajavad ülesanded 
Energiasääst avaliku sektori objektidel 
Vallamaja üleviimine alternatiivsele küttesüsteemile  
Energiatõhususe järgimine arengukavades ja planeeringutes 
Kohalike taastuvate kütuste kasutamise edendamine 
Energiatõhusa ja keskkonnasõbraliku ehituse edendamine 
 
Värska vald 
Olulisemad kütused on gaas ja puitkütused. Värska alevis enamlevinud kütuseks gaas. Mujal 
vallas puitkütused. Puudub kaugküttesüsteem. Värskas tegutseb soojatootmisega OÜ Värska 
calor. Soojatootmine toimub objektipõhiselt. 
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Lahendamist vajavad ülesanded: 
Energiatõhususe kasv avaliku sektori hoonetes ja objektidel 
kaaluda võib ka Värskas kaugküttevõrgu moodustamist ( potentsiaal olemas Värska calori 
näol olemas) 
Energiatõhususe järgimine arengukavades ja planeeringutes 
Kohalike taastuvate kütuste kasutamise edendamine 
Energiatõhusa ja keskkonnasõbraliku ehituse edendamine 
 
 

 
 
Setomaal asub 56 kortermaja 526 korteriga ning ca 1 900 individuaalelamut (eramut ja  
taluelamut 
 
Tabel 21 majade arv setomaal valdade lõikes 
Asula kortermajade arv Eramute arv 
Misso vald 369 
Misso 8  
Luhamaa 1  
Mauri  1  
Vungi 1  
Mikitamäe vald 515 
Mikitamäe  9  
Meremäe vald 506 
Meremäe 5  
Obinitsa 9  
Võmmorski 2  
Värska vald 574 
Värska 14  
Saatse  3  
Matsuri 2  
Väike- Rõsna 1  
KOKKU 56 1964 
 
 
Lahendamist vajavad ülesanded: 
Energiatõhususalase teadlikkuse  suurendamine 
Kortermajade analüüs ( energiamärgis, energiaarvutused, energiaauditid, ehitusalane 
ekspertiis) 
 

 
 
Setomaa suurimad energiakasutajad kes kasutavad energiat ka tootmisprotsessis on: 
Värska Veekeskus ja Sanatoorium – kütuseks gaas,  
Misso Savi OÜ- kütuseks gaas 
Värska Vesi As- - kütuseks gaas. 
Nopri Talumeierei – kütuseks puit. 
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Nopri Talumeierei on väga energiatõhusa tootmissüsteemiga ettevõte. Kasutades ettevõttes 
hakkepuidukatlaga toodetud sooja ning kasutades ära tootmisest vabaneva ja 
ventilatsioonisüsteemist saadava sooja läbi soojatagastusseadmete. 
Mitmed viljakuivatid mis kasutavad kütustena elektrit või õli 
 
Põllumajandusettevõtetel tekkinud põllumajandusjäägid annavad võimaluse biogaasi 
tootmiseks Läbi biogaasi on võimalik käivitada elektri ja sooja koostootmine. Lisaks 
põllumajandusjääkidele  peab biogaasi tootmisel arvestama veel maaomanikelt saadava rohtse 
biomassiga 
 
Lahendamist vajavad ülesanded: 
Üldise energiatõhusa tootmise teadlikkuse tõstmine 
Erinevate tootmisjääkide kasutamine energiatootmises 
tootmisprotsessides ülejääva sooja kasutuselevõtmine 
Biogaasi tootmise võimaluste arendamine Misso ja Meremäe valdades 
puiduhakke ja pelleti tootmise võimaluste otsimine Setomaal 
rohtse biomassi laialdasem kasutamine energiatootmises 
 

 
 
Setomaal on kokku 4779 katastriüksust sihtotstarbega metsamaa 
Alla 0,5 ha metsamaa katastriüksuseid on 730 katastriüksust  ja valdade lõikes:  
Mikitamäel 98 
Värskas 329 
Meremäel 160 
Missos 143 
 
Tabel 22 Maakatastris registreeritud üksus kus kõlvik „metsamaa“  

Maakond Omavalitsus Katastriüksuste 
arv 

Katastriüksuste 
pindala (ha) 

s.h. 
metsamaa 
(ha) 

Põlvamaa Mikitamäe vald 713 5 467,2 3 164,1 
Põlvamaa Värska vald 1 705 14 973,3 10 754,1 
Võrumaa Meremäe vald 1 334 9 146,3 5 049,2 
Võrumaa Misso vald 1 027 16 766,5 10 942,8 
KOKKU 
Setomaal  4779   

 
Erametsade keskmine suurus  kui arvestada kõlvikuid üle 0,5 ha  on keskmiselt 4,6 ha 
Tabel 23 erametsade keskmine suurus ( ha ) 
omavalitsus Katastriüksuste 

arv 
Metsamaa pindala 
(ha) 

Keskmine 
metsamaa 
suurus (ha) 

Meremäe vald 1286 4828,9 3,75 
Mikitamäe 689 2590,7 3,76 
Misso 1001 6386,1 6,38 
Värska 1592 7242,1 4,55 
Setomaa kokku 4568 21047,8 4,6 
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Lahendamist vajavad ülesanded: 
Metsomanike võrgustumise edendamine 
Raiejäätmete parem kasutuselevõtt energiatoomisel 
Metsaomanike suurem kaasatus energeetilistesse ahelatesse 
Huvi ja motivatsiooni suurendamine koostööks energeetilistes ahelates 
 
 

 
 
Setomaal kõigi nelja valla peale kokku on registreeritud maakatastris 7601 kõlvikut.  
Millest metsamaa on 4779 ja põllumajanduslik ning muu maa  2822 kõlvikud.  
 
Setomaal on  keskmiselt aktiivselt põllumajanduslikult kasutamata 59%   põllumajanduslikust 
maast ( TTÜ STI uuring ) 
 
Tabel 23 kasutamata põllumajanduslik maa valdade lõikes 

Vald 
Kasutamata 
põllumajanduslik maa 
ha % 

Meremäe 2 675 44 
Mikitamäe 2 057 52 
Misso 2 248 66 
Värska 2 094 74 
Kokku 9074 59 

 
Kasutamata maade teoreetiline taimetoodang potentsiaal on toodud ära tabelis 19 
 
Lahendamist vajavad ülesanded: 
Maaomanike parem võrgustumine 
Maaomanike kaasahaaramine agro-energeetilistesse ahelatesse 
Energiakultuuride kasvatamise edendamine 
Huvi ja motivatsiooni tõstmine  osalemiseks energiatootmises 
 
 

 
 
MTÜ Setomaa valdade Liit on loodud nelja Setomaa valla poolt eesmärgiga säilitada, 
edendada ja tutvustada  Seto etnilise kultuuri, väärtustada kultuuripärandit; toetada Setomaa 
sotsiaalset ja majandusliku arengut ning parendada ühiskondliku heaolu; väärtustada Setomaa 
majandusliku arengut ja elukeskkonda; ülesetumaalise koostöö arendamine ja Setomaa 
esindamine 
Energiamajanduse kui ühe sotsiaalmajandusliku arengusuuna edendamiseks on MTÜ SVL 
poolt ellukutsutud MTÜ Piiriäärne energiaarendus ( MTÜ PEA) 
Ühise tegevuse korras osaletakse projektis RADAR ,  MTÜ SVL juhib töögrupi tööd. 
Koostöös toimub ka taastuvallikate laialdasema kasutuselevõtu ning energiasäästu alane 
teavitustöö kogukonnas ja vastav arendustöö 
 



23 
 

MTÜ Piiriäärne Energiaarendus (MTÜ PEA)  
on ellukutsutud Setomaa valdade Liidu ja valdade initsiatiivil eemärgiga liikmete tegevusega 
kaasa aidata taastuvenergia juurutamisele ja arendamisele ning säästva arengu tagamisele 
Kagu- Eesti kohalikes omavalitsusüksustes ja regiooni ettevõtetes, mis on üheks eelduseks 
regiooni energeetiliseks isemajandamiseks, keskkonnasaaste vähendamiseks, infrastruktuuri 
arendamiseks, uute töökohtade loomiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks 
 
Ühingu ülesanneteks on taastuvenergia laialdasema kasutuselevõtu edendamine setomaal läbi 
erinevate tegevuste. 
MTÜ PEA on organiseerinud taastuvenergiaalase foorumi, mitmeid ümarlaudu erinevatel 
teemadel, viinud läbi energiasäästualaseid koolitusi, avaldanud mitmeid artikleid, algatanud ja 
juhtinud mitmeid energiamajanduse teematilisi projekte, tutvustanud Setomaa 
energiamajandust mitmetel üritustel, nõustanud ja konsulteerinud piirkonna asutusi ning 
ettevõtteid. 
MTÜ PEA tegeleb energiavaldkonnas koostööga erinevate asutustega erinevatest riikidest.  
MTÜ Pea osutab erinevaid tugiteenuseid piirkonna erinevatele huvipooltele. 
MTÜ PEA peab kujunema kompetentsikeskuseks setomaal ja lähipiirkonnas. 
 
 
Jätkusuutliku energiamajandusega maakogukonna töögrupp (R_SEC- Rural 
Sustainable community) ( ka taastuvenergia aktiivgrupp) – moodustatud projekti RADAR 
käigus, aktiivgruppi kuulub igast setomaa ja Vastseliina vallast erinevate sektorite esindajaid. 
Hetkel kuulub aktiivgruppi 28 liiget.  
R-SEC eesmärgiks on projekti RADAR tegevuste ja tulemuste edastamine kogukonnas. 
Töögrupp koostas agro- energeetilised ahelad ja arendas biogaasiahelat. 
 
Setomaa Asjatundjate Komisjoni töögrupp "Setumaa ja temaga külgnevate valdade 
väljaarendamine pilootpiirkonnana kohalikul ressursil põhineva taastuvenergia kasutusele 
võtuks 
 Töögrupp moodustatud eesmärgiga teha koostööd valdkonnas oluliste  riigi- ja 
teadusasutustega, et tagada kompetents Setomaa arengutes ja taastuvenergia laialdasema 
kasutuselevõtu edendamisel. 
Töögruppi kuuluvad:  
 Põllumajandusministeerium 
Jaanus HAKK OÜ Hakkepuit 
Rein KALLE Põlvamaa Keskkonnateenistus 
Martin KIKAS MTÜ Piiriäärne Energiaarendus 
Mait KLAASSEN Eesti Maaülikool 
Merike KUUSMAA Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 
Madis LAANISTE Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 
Mikk MEHILANE Põlöva Maavalitsus 
Argo NORMAK Eestio Maaülikooli 

Taastuvenergia Keskus 
Elmu POTTER SA Regionaalsed 

Energiakeskused 
Anti ALLAS / Rein 
RUSCH 

Võru Maavalitsus 

Margus TIMMO Setomaa Valdade Liit 
Kaja TULLUS Setomaa Valdade Liit 
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Villu VARES Tallinna Tehnikaülikooli 
Soojustehnika Instituut 

 
 
 

 
 
Energeetiliselt isemajandava piirkonna aspektist lähtudes peaksid Setomaa taastuvad 
energiaallikad ja muu kohalik energiaressurss (nt vähene turvas) olema piisav piirkonna 
energiavajaduse rahuldamiseks, kuid siis, kui 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). 
 
Setomaal on olemas ressurss mida peaks kasutama, on olemas ka erinevad huvipooled- seega 
jääb üle leida meetodid kuidas võtta ressurss kasutusele huvipoolte huvides. 
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TUGEVUSED 
Ressursse energiatootmiseks on rohkem kui täna energiat kasutatakse  
Kogukonna poolt tajutud vajadus energiavaldkonnaga tegelemiseks, 
Soodne lähtepositsioon, 
Tugev identiteet ja koostöövalmidus regioonis, 
Energia ekspordi (Setomaalt väljapoole) võimalus. 
 
 
NÕRKUSED 
Spetsialistide, arendajate ja raha nappus kogukonnas, 
Inimeste teadlikkus väike, 
Konservatiivsus uute tehnoloogiate rakendamisel, 
Kaasaegse energiakava puudumine, 
 Investeeringud suhteliselt kallid, 
Kogukonna kaasatus väike, 
Nõrk koostöö energeetiliste ahelate erinevate lülide vahel. 
 
 
OHUD 
Tänane majanduse madalseis, 
Riiklik energia- ja regionaalpoliitika (tuumaenergia, riiklikud valikud), 
Ääremaa, tööjõu väljavool, 
Tehnoloogiate aeglane ja kallis arendamine väikesemastaabiliseks energiatootmiseks, 
Koostoomisel tasuvus küsitav – kuhu panna soojus, 
Ressurss viiakse välja vääristamata või mitte Setomaa ettevõtjate poolt. 
 
 
VÕIMALUSED 
Kogukonna väiksus (tehtud asi/tegu jõuab inimesteni, tähelepanu on suurem), 
Regiooni eriline staatus ELi idapiiril – piiriülene koostöö (Venemaa, Läti), 
Taastuvenergeetika olulisuse tõus EL, Eesti, 
Fossiilenergia hinnatõus, 
Edu energiavaldkonnas suurendab piirkonna atraktiivsust, 
Värskas, Missos on olemas maagaasitrassid, 
Energiahinna tõus (hakatakse rohkem mõtlema alternatiivsetele lahendustel ja 
energiasäästule), 
Turu leidmine väljaspool Eestit, 
Elektrituru avanemine annab võimaluse toota ja müüa elektrit. 
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a. Suurendada motivatsiooni ja huvi erinevate huvipoolte vahel moodustamaks 
energiatootmise ahelaid 

b. Koostöös erinevate ahela lülidega suurendada energia „eksporti“ piirkonnast välja 
c. Kogukonna vajadusest lähtuvalt parandada ja aktiviseerida teavitustööd 
d. Suurendada kogukonna kaasatust 
e. Oluliselt parem kasutamine EL või muu välisraha investeeringute tegemisel 
f. Alternatiivsete lahendust loomine taastuvate kütuste baasil et tasandada fossiilenergia 

kasutamisel tekkivat ebastabiilsust ja hinnatõusu 
 
 
 

 
 
Avalik sektor: energiatõhususalase teadlikkuse tõstmine 

avalike hoonete energiamärgised, energiaauditid 
investeeringute vajadus kaasaegsetesse lahendustesse 
efektiivsete, kaasaegsete energiatootmise, - tarbimise lahenduste elluviimine 
taastuvate allikate laialdasem kasutamine 
energiatõhususe nõuete järgimine planeeringutes ja arengukavades 

Elanikkond: elamute energiamärgised, auditid 
energiatõhususalase teadlikkuse tõstmine 
investeeringute toetused energiasäästu tagamiseks 

Ettevõtted: alternatiivsete lahenduste otsimine fossiilküttele 
energiatõhususe tõstmine 

  Uute innovaatiliste energialahenduste väljatöötamine, kasutuselvõtmine 
  Uute võimaluste loomine ettevõtluseks 
  Energeetiliste ressurssi olulisem väärindamine kohapeal 
Organisatsioonid: üldise taastuvenergiaalase ja energiasäästualase teadlikkuse tõstmine 
  Setomaale sobivate uute lahenduste väljatöötamine 
  Koostöö teadusasutustega 
   
MTÜ PEA kujunemine energeetikavaldkonna kompetentsikeskuseks Setomaal 
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Ahelapõhine lähenemine 
 
Strateegia rakendamisel tuleb kasutada ahelapõhist lähenemist. Mis täheldab erinevate 
energeetiliste tootmisahelate koostamist. Ahel kirjeldab ressursi jõudmist läbi väärindamise 
turule. Turuks tuleb võtta nii Setomaa kui ka „välisturg“ ( lähivallad, maakonnad, Eesti ja 
välisturg) Ahelaressurssi ja väärindamise ning müügi lülide täitmist võimalikult Setomaa 
ettevõtjate poolt. See annab võimaluse tagada tööhõivet ja teenistus Setomaa ettevõtjaile. 
 
Skeem: võimalikud (agro)-energeetilised ahelad Setomaal 

 
 
Olulisem taastuvressurss millest saab toota energiat on biomass, maasoojus ja päike 
Päikesest ja maasoojusest toodetav energia on lokaalne – eelkõige ühe objekti tarbeks. 
Biomassi väärindamisel saadav energiat on võimalik tarnsportida erinevatele turgudele 
 
 
Setomaal võimalikud biomassi energiaahelad: 
 

A. Kõige levinum energeetiline ahel on mets – halupuu- soojus ahel. Kasutuses 
traditsiooniliselt enamuses eramajapidamistes nii setomaal kui Eestis. 

 Halupuu hind on viimastel aastatel tõusnud ja seega halupuu müük on üsnagi tulutoov 
 Ahelas hõivatud setomaa ettevõtjad 

Näiteks lepahalud lahtiselt ca 550.- kr/rm , võrgus paikitult ca 1000.- kr/rm  
( märts 2009 allikas:Eesti konjunktuuriinstituut) 
Ressurssi ei väärindata kohapeal energiaks vaid müüakse välja kütusena ( halupuu) 
 

B. Mets- hake - soojuse ahel  
samuti levinud Setomaal. Tarbijateks suuremad lähipiirkonna ( Võru ja Põlva, Tartu 
maakonna) katlamajad. Tartusse ehitatava kootootmisjaama käikuminekuga suureneb 
nõudlus hake järele. 
Ahelas hõivatud ettevõtjad väljastpoolt Setomaad  (suurimad H-Central Haanja vallast 
ja OÜ Hakkepiut Orava vallast). 
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Seega setomaa ressurssi väärindavad ja müüvad ettevõtjad väljastpoolt. Hea võimalus 
Setomaa ettevõtetel turule tulla. Ressurssi väärindajaks võiksid olla setomaa ettevõtjad 
või metsaomanike ühistu(d) 

 
C. Mets- hake- pellet- soojus ahel 

Osa setomaa puiduressursist müüakse hakkepuidu tootjate poolt pelleti tootmiseks 
Pelleti turg kasvab nii Eestis kui välismaal 
Ahelas ainult ressurssi pool on setomaa ettevõtjate käes. Hakke tootmine ja müük ning 
pelletite tootmine toimub väljaspool setomaad. 
Hea võimalus setomaa ettevõtjaile 

 
D. Puidujäätmed- hake- pelletid- soojus ahel on põhimõtteliselt sama mis  B, C 

 
E. Biogaasi ahel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressurss olemas sõnniku ja rohtse biomassi ( silo ) näol, hetkel kasutamata  
Annab võimaluse kasutada ära täna aktiivsest kasutusest väljasolevad maad, sõnniku. 
Annab hõivet paljudele maaomanikele 
Saadav elekter müüakse võrku, soojus müüakse kaugküttevõrku või kasutatakse 
tootmises 

 
 

Rohtne biomass, 
sõnnik 

Kääritamine 
biogaasiks 

biogaasi puhastamine 

mootori- 
kütus 

olmegaas koostootmine 

Elekter-  
Müüakse võrkku 

Soojus- kasutatakse 
tootmises või kaugküttes 
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Setomaa kasutab energiamajanduses optimaalsel määral kohalikku taastuvat ressurssi, 
tagades positiivse energiabilansi ning toetades sellega piirkonna jätkusuutliku arengut 
 
 

 
 
Uuenduslike lahenduste kiirem rakendamine energiamajanduses teeb Setomaast 
pilootpiirkonna ja eestvedaja energia säästmises ning taastuvate energiaressursside 
kasutamises, kutsudes teisi piirkondi huvituma, kaasa elama ja osalema tulemuste 
saavutamisel. 
 

 
 
Prioriteedid: 
 
Setomaa tarbijate soojuse ja elektrienergia tõhusam kasutamine.- mis annab võimaluse tarbida 
energiat efektiivselt ja ekspluateerida energiaallikaid heaperemehelikult.  Teadlikkuse kasv ja 
majade monitoorimine ja parendamine. Edasine ehitus rangemate normide alusel.  
 
Kohalike taastuvate energiaallikate laialdasem kasutuselevõtmine kogu Setomaa 
territooriumil.- parima elukeskkonna tagamiseks  tuleb järk- järgult asendada fossiilkütus 
asendada taastuvaga. ressursi olemasolu annab selleks võimaluse. Sots- majanduslik tegevus, 
arendada välja terved ahelad piirkonna ettevõtete baasil. Väljaviidav raha tuleb jätta piirkonda 
 

 


 

 
 
MEETMED/ TEGEVUSED: 
 
1.1.1 Energiatõhususe teadlikkuse tõstmine kõigis sektorites, 
1.1.2 Tasuvusanalüüside, - arvutuste teostamine olemasolevate energiatarbimissüsteemide 
üleviimiseks kaasaegsematele lahendustele, 
1.1.3 Tehnilise projekteerimise läbiviimine, 
1.1.4 Olemasolevate energiatarbimissüsteemide üleviimine kaasaegsematele lahendustele, 
1.1.5 Valdade arengudokumentide täiendamine, 
1.1.6 Valdade ehitus- ja planeeringudokumentide täiendamine energiatõhususe nõuetega, 
1.1.7 Ehitusprojektide ja ruumilise planeerimise tööde ülevaatamine, et oleks tagatud 
energiasääst, 
1.1.8 Näidisobjektide rajamine, 
1.1.9 Kompetentsikeskuse rajamine. 
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INDIKAATORID 
 
I.1.1.a Energiamärgiste ja auditite arv avalikus sektoris, 
I.1.1.b Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavate avaliku sektori haldusalas olevate 
hoonete ja objektide arv, 
I.1.1.c Energiamärgiste ja auditite arv erasektoris, 
I.1.1.d Energiasäästualase teadlikkuse kasv: seminaride, osalejate arv ja ajakirjanduses 
avaldatud artiklite arv, 
I.1.1.e Ülevaadatud dokumentide (arengukavad, projektid jne) ja esitatud ettepanekute arv 
avalikus sektori objektide kohta, 
I.1.1.f Nn „Roheliste“ hangete arv. 
 
 

 


 
MEETMED/ TEGEVUSED: 
 
1.2.1 Majandusarvutuste ja tasuvusanalüüside tegemine uutele energiatootmissüsteemidele, 
1.2.2 erinevate energeetiliste ahelate tekke soodustamine, tasuvusanalüüsid 
1.2.3 Uute energiatootmissüsteemide rajamine,  
1.2.4 Tootmisjääkide kasutamine energiatootmisel, 
1.2.5 Uute, efektiivsemate tehnoloogiate ja seadmete kasutuselevõtmine, 
1.2.6 Koostootmisjaamade projekteerimine ja rajamine, 
1.2.7 Soojatootmissüsteemide ja/ või üleviimine taastuvatele allikatele, 
1.2.8 Soojussõlmede, soojustrasside rekonstrueerimine, 
1.2.9 Kaugküttevõrkude rajamine, 
 
 
INDIKAATORID: 
 
I.1.2.a Rekonstrueeritud katlamajade arv, 
I.1.2.b Rekonstrueeritud soojussõlmede arv, 
I.1.2.c Taastuvatel allikatel töötavate energiatootmissüsteemide arv, 
I.1.2.d Teostatavus/tasuvusanalüüside ja uuringute arv, 
I.1.2.e Kasutatav taastuv energiaressurss (tm, t, MWh), 
I.1.2.f Energeetilise (reaalselt kasutusse võetava) metsaressursi suurus (tm). 
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MEETMED/ TEGEVUSED: 
 
2.1.1 Erinevate alus- ja rakendusuuringute teostamine, 
2.1.2 Kohalike energiaressursside maksimaalne vääristamine Setomaal, 
2.1.3 Energeetiliste ahelate (tootmisest-tarbimiseni) väljaarendamine, 
2.1.4 Taastuvatel energiaressurssidel põhinevate tootmisüksuste planeerimine ja rajamine, 
2.1.5 Koostöö teadusasutustega uute tehnoloogiate uurimisel ja rakendamisel Setomaa 
ettevõtetes, 
2.1.6 Innovaatiliste lahenduste väljatöötamine ja kasutuselevõtmine energiamajanduses, 
2.1.7 Setomaa valdade energiamajanduse arengukavade koostamine või uuendamine, 
2.1.8 Energiamajanduse kajastamine Setomaa arengudokumentides, 
2.1.9 MTÜ Piiriäärne energiaarendus koordineerib, täiendab arengudokumente, teostab seiret 
energiamajanduse valdkonnas, 
2.1.10 Mõõdikute süsteemi väljatöötamine.  
 
 
INDIKAATORID: 
 
I.2.1.a Tasakaalus energiabilanss kohalike taastuvate ressursside baasil toodetud energia 
(tootmine/ kasutamine - MWh), 
I.2.1.b Kohalikul toormel toodetud energia osakaal kogu toodetud energias, %, 
I.2.1.c Loodud uute otseste töökohtade arv energiamajanduses, 
I.2.1.d Setomaal tegutsevate ettevõtjate poolt vääristatud kohalik energia ressurss (maht, kaal, 
kWh), 
I.2.1.e Energeetilises ahelas tegutsevate ettevõtete arv ja käive, 
I.2.1.f Energiamajandusega seonduvate uurimus-arendustööde arv, 
I.2.1.g Kohalikule ressursile üleviidud energiatootjate arv, 
I.2.1.h Investeeringute arv ja maht energiamajandusse 


