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Sissejuhatus
Käesoleva uurimistöö „ Misso valla taastuvenergia ressursside kasutusvõimaluste uuring“ on
läbi viinud ÅF-Estivo AS Misso Vallavalitsuse tellimisel. Töö teostamist on rahastanud
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Töös käsitletakse Misso valla tasemel praegust
energiakasutust erinevate allikate lõikes, kohalike energiaressurssidega varustatust ja nende
paiknemist, kasutamise laiendamise eeldusi ja tehnilis-majanduslikke võimalusi ning sellega
kaasnevaid olulisemaid keskkonnamõjusid. Töös ei ole antud konkreetseid juhiseid iga
olemasoleva taastuvenergia ressursi kasutamise laiendamiseks ja kasutusele võtmiseks
üksikute objektide kaupa.
Aruanne koosneb kaheksast peatükist, millest esimeses on antud lühiülevaade taastuvate
energiaallikate kasutamist otseselt või kaudsemalt puudutavatest Euroopa Liidu ja Eesti
õigusaktidest. Teises ja kolmandas peatükis on esitatud valla lühiiseloomustus ja välja
toodud valla senine energiakasutus ja energiakasutuse keskkonnamõjud.
Neljandas peatükis käsitletud olulisemaid kohalikke taastuvad energiaressursse. Viiendas
peatükis on antud ülevaade energiaressursside paikemisest Misso valla territooriumil.
Kuuendas peatükis on hinnatud tehnilis-majanduslikke võimalusi kohalike taastuvate
energiaressursside kasutamiseks ja kasutuspotentsiaali suurendamise alternatiivseid
võimalusi ning ressursside energeetilist potentsiaali. Seitsmendas peatükis on käsitletud
agro-energeetilisi ahelaid. Kaheksandas peatükis on hinnatud taastuvate energiaallikate
kasutuselevõtmise mõjusid ja riske. Viimasena on esitatud töö lühikokkuvõte.
Käesoleva töö aruanne on vormistatud 60 lehel. Aruanne sisaldab 22 joonist ja 31 tabelit.
Käesoleva töö tegid ÅF-Estivo AS konsultant Elmu Potter ja keskkonnaspetsialistid Katrin
Keis ja Marek Laht.
ÅF-Estivo AS tänab kõiki koostööpartnereid, kes olid töö tegemisel suureks abiks ja
esitasid vajalikke andmeid. Eriti hinnatava panuse koostööks andsid:
Lembit Sikk
Martin Kikas
Anti Allas, Tõnu Laos

Misso vallavalitsus
MTÜ Piiriäärne Energiaarendus
Võru Maavalitsus
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1.

Ülevaade taastuvate energiaallikatega seonduvatest Euroopa
Liidu ja Eesti õigusaktidest

1.1 Taastuvate energiaallikatega seonduvad Euroopa Liidu õigusaktid
Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade taastuvate energiaallikate kasutamist otseselt või
kaudsemalt puudutavatest aspektidest EL energia-poliitika tähtsamates dokumentides.
EL taastuvate energiaressursside kasutamise ühtse strateegia väljatöötamise esimeseks
sammuks oli vastav Roheline raamat (COM(96)576). Kogu strateegia koos väljapakutud
meetmetega keskendati eesmärgile, et 2010. aastaks moodustaks taastuvate energiaallikate
osatähtsus ELs 12 %, mis oleks kaks korda suurem lähteseisust (1995. a). 12 % osatähtsuse
saavutamine 2010. aastaks on ambitsioonikas, kuid realistlikuks peetav siht, mis on seatud
poliitilise, mitte juriidilise kohustusena.
Taastuvenergia direktiivi eelnõu eesmärgiks on seada ühtne raamistik taastuvate
energiaallikate kasutamise suurendamiseks. Üks olulisemaid elemente direktiivis on
riiklikud taastuvenergia eesmärgid, mis määravad iga liikmesriigi poolt saavutatava
taastuvenergia tarbimise protsendi aastaks 2020, eesmärgiga tõsta taastuvenergia osakaal
kogu EL-s 20%-i tasemele aastaks 2020.
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 hulgas 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.
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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 Taastuvate energiaallikatega seonduvad Eesti õigusaktid
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 seadus jõustumiskuupäev 01.04.1995, seadus
sätestab säästva arengu rahvusliku strateegia alused, sätestab 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 energiakultuuride kasvatamiseks,
toetatakse investeeringuid, mis on suunatud bioenergia ja biomassi tootmisele peamiselt oma
tarbeks aga ka kus toodetud energia turustatakse. Samuti on võimalik toetust saada uute
8
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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“ tingimused1 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 toetatav järgmine tegevus:
1) taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamine
koos
tootmisseadmete
võrguühenduseks
vajaliku
infrastruktuuriga;
2) taastuvenergiale üleminek katlamajade taastuvenergiaallikate kasutamiseks
ümberehitamise kaudu;
3) energiasääst kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu, sh vajalike
täiendavate ühenduste rajamine.
Meetme raames ei toetata:
1) suurema kui 2 MW installeeritud summaarse elektrivõimsusega elektri ja soojuse
koostootmisjaama rajamist või rekonstrueerimist asukohaga väljaspool Eesti saari;
2) suurema kui 4 MW installeeritud summaarse võimsusega kaugkütte katlamaja rajamist
või rekonstrueerimist;
3) suurinvesteeringuid (projekt kogueelarvega üle 50 miljoni euro).

1

Riigiteataja Lisa, 31, 400, 2009.
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2. Misso valla lühiiseloomustus
Misso vald paikneb Võru maakonna kõige kagupoolsemas nurgas (vt. joonis 2.1). Vald
piirneb põhjas Vastseliina vallaga, idas Vene Föderatsiooni Pihka oblastiga, lõunas Läti
Vabariigi Aluksne rajooniga ja läänes Haanja vallaga. Valla territooriumile jääb Riia-Pihkva
maanteel asuv Eesti-Vene tollipiiripunkt Luhamaa. Vallakeskuse, Misso aleviku kaugus
Tallinnast on 305 km, Võrust 45 km ja Riiast ca 220 km.
Misso valla üldpindala on 189,35 km². Seisuga 31.05.2008.a. oli maakatastris registreeritud
katastriüksuste pindala Maaameti andmetel 17283,3 ha, mis moodustab 91,3% valla
üldpindalast. Seega registreerimata maa osakaal on 8,7% ehk 1652 ha. Maakatastris
registreeritud katastriüksuste kõlvikuline koosseis on näidatud tabeli 2.1 ja joonisel 2.2.

Joonis 2.1. Võru maakonna omavalitsused

Tabel 2.1.
vallas
Katastriüksuste
kõlvikute
arv
1 317

Maakatastris registreeritud katastriüksuste kõlvikuline koosseis Misso
Haritav
maa

Looduslik
rohumaa

Metsamaa

Õuemaa

Muu maa

Veekogud

2317,3

1421,4

10942,8

122,4

1938,1

541,1
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Muu maa
11%

Har.maa
13%

Vesi
3%
Õuemaa
1%

Rohumaa
8%

Kõlvikute pindala, ha
Har.maa -2317,3
Rohumaa - 1421,4
Metsamaa - 10942,8
Õuemaa - 122,4
Vesi - 541,1
Muu maa - 1939,3

Metsamaa
64%

Joonis 2.2. Maakatastris registreeritud Misso valla katastriüksuste kõlvikute struktuur

Silmapaistvalt suur on metsamaa osatähtsus (64%), mis on üle Võru maakonna keskmise näitaja.
Seevastu haritava maa osakaal on alla maakonna keskmist (13 %), põllumaa keskmine boniteet
on 34,72, mis on samuti alla maakonna keskmist.

Misso valla elanike arv oli 2008. aasta 31. detsembri seisuga 786 inimest, mis teeb
asustustiheduseks 4,2 inimest ühe ruutkilomeetri kohta, olles Võrumaa kõige hõredamini
asustatud vald. Valla elanike arv on aastate lõikes pidevalt vähenenud. Misso valla
koosseisu kuuluvad Misso alevik ja 54 küla. Rahvaarvult suurimad külad on Määsi, Kärina,
Tsiistre.
Misso vallas kaugküttesüsteemid puuduvad. Hoonete soojusvarustus baseerub lokaal- ja
kohtküttel. Lokaalkatlamajades kasutatakse katlakütusena valdavalt küttepuid,
puidujäätmeid, hakkpuitu, kerget kütteõli ja maagaasi. Valda läbib maagaasitrass.

2

Võru maakonna planeering, Võru Maavalitsus, 2002
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3. Misso valla kütuse ja energiakasutus
3.1 Kütuste tarbimine
Ülevaate saamiseks kütuste tarbimisest Misso vallas koguti andmeid kütuste tarbimise kohta
vähemalt 2008. aastal järgmiste tarbijagruppide lõikes: ühepere-elamud ja talud,
korterelamud, ettevõtted (tööstus ja põllumajandus), munitsipaalhooned ja riigiasutused.
Otseselt mõõdetud kütuse tarbimise andmeid oli võimalik saada AS Eesti Gaas maagaasi
tarbimise kohta. Teiste kütuste osas oli võimalik saada suuremal või vähemal määral
aastakeskmisi hinnangulisi andmeid, eriti puitkütuste kasutamise osas. Ühepere-elamutes ja
taludes kasutatakse kütusena peamiselt küttepuid. Küttepuude kogutarbimist hinnati
ühepere-elamute ja talude arvu (Statistikaameti andmetel 2007.a. – 360) ja keskmise aastase
tarbimise (13 tm üksikmajapidamise kohta3) põhjal. Mootorikütuste kohta polnud võimalik
andmeid saada. Mootorikütuste tarbimist on hinnatud keskmise tarbimise alusel elaniku
kohta, kasutades Statistikaameti andmeid, Eestis tervikuna ja Võrumaal. Hinnanguliseks
autobensiini tarbimiseks on valitud 210 l elaniku kohta ja diislikütuse tarbimiseks
transpordivahendites samuti 210 l elaniku kohta. Põllumajanduses tarbitava diislikütuse
kogust on hinnatud keskmise tarbimise alusel liitrites põllumajandustoetusega toetatud maa
ühe ha kohta, antud juhul siis 125 l/ha.
Kütuste aastane tarbimine soojuse tootmiseks, mootorikütusena ja kodumajapidamises
kogutud andmete ja hinnangute järgi naturaalsetes kogustes on toodud tabelis 3.1 ja neid
andmeid võiks tinglikult lugeda 2008. a. tarbimisandmeteks.
Tabel 3.1. Kütuste keskmine aastane tarbimine naturaalühikutes Misso vallas
Küttepuu, Hake, saepuru
Kerge
tm
ja muud
kütteõli, t
puidujäätmed, tm
5508
188
*teraviljajäätmed

79

Maagaas, Kivisüsi
AutoDiislim3
ja muud, t bensiin, t kütus, t
146953

18*

135

282

Kütuste tarbimise analüüsimiseks on tabelis 3.2 kütuste tarbimine esitatud energiaühikutes
(TJ ja MWh). Kütuste tarbimise osatähtsused katlakütuste lõikes kui ka kõikide tarbitud
kütuste lõikes on näidatud joonistel 3.1 ja 3.2.
Tabel 3.2. Kütuste keskmine aastane tarbimine energiaühikutes Misso vallas
Ühik

TJ
MWh

Puitkütus

41,0
11391

Kerge
kütteõli

3,4
932

Maagaas

4,9
1374

Muud
kütused

0,3
83

Katlakütused Mootorikokku
kütused

49,6
13780

Kütused
kokku

17,8
4944

67,4
18724

3

Kask, Ü., Muiste P. Puitkütuste osatähtsus üksikmajapidamiste soojusvarustuses. TEUK konverentsi
kogumik, Tartu 2000.
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Muud - 0,6%
Maagaas - 10%

Kerge kütteõli - 7%

Kütuste tarbimine, TJ
Puitkütus - 41,0
Kerge kütteõli - 3,4
Maagaas - 4,9
Muud - 0,3

Puitkütus - 83%

Joonis 3.1. Katlakütuste keskmine aastane tarbimine energiaühikutes Misso vallas

Mootorikütused - 26%

Kütuste tarbimine, TJ
Puitkütus - 41,0
Kerge kütteõli - 3,4
Maagaas - 4,9
Muud - 1%

Muud - 0,3
Mootorikütused - 17,8

Maagaas - 7%

Kerge kütteõli - 5%

Puitkütus 61%

Joonis 3.2. Kõikide kütuste keskmine aastane tarbimine energiaühikutes Misso vallas
Katlakütustena (siin lokaal- ja kohtküttesüsteemides kasutatavad kütused) kasutatakse
valdavalt kohapeal hangitud puitkütuseid, nende osatähtsus on 83% (vt joonis 3.1).
Tunduvalt väiksema osatähtsusega on maagaasi ja kerge kütteõli kasutamine, vastavalt 10%
ja 7%. Katlakütusena kasutatakse Nopri talu lokaalkatlamajas ka teraviljajäätmeid. Kõikide
kütuste kogutarbimises on suurimate osatähtsustega puitkütuste ja mootorikütuste tarbimine,
13
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vastavalt 61% ja 26% (vt joonis 3.2). Mootorikütuste tarbimine kogu kütuste tarbimises on
keskmiselt 26%, mis on umbes sama tarbimise tase nagu Põlva maakonnas4. Importkütuste
(katla- ja mootorikütused) tarbimise osatähtsus kogu kütuste tarbimises ligikaudu 39% ja
ainult katlakütuste osas 17%.
Tabelis 3.2 esitatud katlakütuste tarbimise andmete alusel on arvutatud katlakütuste
eritarbimine GJ-des elaniku kohta. Kütuste eritarbimine Misso vallas kokku on olnud 63,1
GJ/elanik (17,5 MWh/elanik), mis on ligilähedane Põlva maakonna vastavale näitajale.
Kohalike kütuste eritarbimine Misso vallas on suurem Eesti keskmisest eritarbimisest,
importkütuste eritarbimine aga madalam Eesti keskmisest eritarbimisest. Kütuste tarbimist
saab veel iseloomustada kütuste tarbimise intensiivsuse näitajaga s.o. tarbimine GJ-des (või
MWh-des) valla pindala kohta km2. Misso valla katlakütuste kasutamise keskmine
intensiivsus on olnud 262 GJ/km2 ( 73 MWh/km2), mis on mõnevõrra väiksem Põlvamaa
valdade väikseimast näitajast.
Joonisel 3.3 on näidatud katlakütuste tarbimine Misso vallas järgmiste tarbijagruppide
kaupa:
• munitsipaal- ja ühiskondlikud hooned;
• ettevõtted;
• elanikkond – ühepere- ja korterelamud;
• muud – valdavalt riigiasutused.
Suurima osatähtsusega tarbijagrupp vallas kütuste kogu tarbimises on elanikkond (76%),
järgnevad ettevõtted (9 %) ja Munitsipaalhooned (8 %). Munitsipaalhoonete
soojusvarustuseks kasutatakse valdavalt puitkütust (küttepuud), osatähtsusega 90% nende
hoonete kütuste tarbimises.
Muud 7%

Munitsipaal- ja
ühiskondlikud hooned - 8%

Ettevõtted 9%

Katlakütuste tarbimine, TJ
Munitsipaal- ja ühiskondlikud hooned - 3,82
Elanikkond - 37,63
Ettevõtted - 4,49
Muud - 3,67

Elanikkond - 76%

Joonis 3.3. Katlakütuste tarbimine Misso vallas tarbijagruppide kaupa

4

Põlva maakonna taastuvad energiaressursid ja nende kasutamise võimalused. TTÜ STI, Põlva-Tallinn, 2006.
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3.1.1 Maagaasi tarbimine
Maagaasi tarbimist Misso vallas aastatel 2006…2008 iseloomustavad tabelis 3.3 esitatud
andmed. Maagaasi tarbimise muutumised on kujutatud graafiliselt joonisel 3.4.
Tabel 3.3. Maagaasi tarbimine Misso vallas aastatel 2006...2008
3

Maagaasi tarbimine, tuh. Nm
Elanikkond
Kommerts
Tööstus
Tarbimine kokku

2006
95,7
2,0
44,1
141,8

Aastad
2007
93,1
6,8
55,4
155,2

2008
82,7
16,5
47,7
147,0

Allikas: Eesti Gaas

Maagaasi kogutarbimises ei ole olnud kindlat trendi, nii elanikkonna tarbimises kui ka
tööstuse tarbimises. Kommertstarbijate hulka kuulavad mõned juuriidilised isikud ja uus
koolihoone. Selle tarbijagrupi tarbimine on olnud kasvu trendiga, seoses uue koolihoone
käikuandmisega. Elanikkonna tarbimise osatähtsus üldises tarbimises on olnud vahemikus
56…68% ja tööstuse tarbimise osatähtsus vahemikus 31…36%. Uusi suuremaid maagaasi
tarbijaid lähitulevikus tõenäoliselt ei lisandu.
180,0
155,2

160,0

147

Maagaasi aastane tarbimine, tuh Nm3

141,8

140,0
55,4

44,1

47,7

120,0
100,0

6,8
16,5

80,0
95,7

93,1

82,7

2006

2007

2008

60,0
40,0
20,0
0,0

Elanikkond

Kommerts

Tööstus

Joonis 3.4. Maagaasi tarbimine tarbijagruppide lõikes aastatel 2006…2008
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3.2 Energia tarbimine
3.2.1

Soojuse tarbimine

Soojuse tarbimist on hinnatud arvutuslikult kütuste tarbimisandmete (kütuste tarbimine
energiaühikutes, vt. tabel 3.2) ja soojuse tootmise keskmise kasuteguri alusel iga kütuseliigi
kohta. Lokaal-ja kohtküttesüsteemide korral on eeldatud, et soojuse jaotuskaod on
minimaalsed. Tabelis 3.4 on esitatud soojuse tarbimised ja joonisel 3.5 tarbimise
osatähtsused kõikide kasutatud katlakütuste lõikes.

Tabel 3.4. Soojuse keskmine aastane tarbimine kasutatud kütuste kaupa
Ühik

MWh

Puitkütus
6460

Kerge kütteõli
792

Maagaas
1209

Muud kütused
66

Kokku
8527

Soojuse tarbimises moodustab valdava osa puitkütuste baasil toodetud soojus (76%),
maagaasi ja kerge kütteõli baasil toodetud soojuse tarbimised vastavalt osatähtsustega 14%
ja 9%.

Muud 1%
Maagaas - 14%

Kerge kütteõli - 9%
Soojuse tarbimine, MWh
Puitkütus - 6460
Kerge kütteõli - 792
Maagaas - 1209
Muud - 66

Puitkütus - 76%

Joonis 3.5. Soojuse tarbimise osatähtsused kasutatud kütuste kaupa
3.2.2 Elektri tarbimine
Elektri kogutarbimist Misso vallas aastatel 2006…2008 iseloomustavad tabelis 3.5 esitatud
tarbimisandmed. Elektri tarbimise muutumised on kujutatud graafiliselt joonisel 3.6.
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Tabel 3.5. Misso valla elektri tarbimine aastatel 2006...2008
Elektri tarbimine, MWh
Elanikkond
Ettevõtted (juriidilised isikud)
Tarbimine kokku

Aastad
2007
673,1
1400,2
2073,3

2006
586,4
1372,6
1959,0

2008
655,5
1432,2
2087,7

Allikas: Eesti Energia

Elektri kogutarbimine olnud väikse kasvu trendiga. Kui võrrelda elektri tarbimist kahe
peamise tarbijagrupi põhjal (elanikkonna tarbimine ja juriidiliste isikute tarbimine), siis
juriidiliste isikute tarbimine on olnud väikse kasvu trendiga, eratarbijate puhul kindlat
kasvutrendi ei saa eristada. Elanikkonna tarbimise osatähtsus üldisest tarbimisest on jäänud
vahemikku 29-33%. Elektri tarbimist oluliselt mõjutavaid suuri
töötus- ja
põllumajandusobjekte ei ole Misso valda viimastel aastatel ehitatud. Lähiaastatel elektri
tarbimine tõenäoliselt suureneb, seoses tollipiiripunkti ja transiiti teenindavate ettevõtete
rajamisega.
2 250,0
2 000,0

Elektri aastane tarbimine, MWh

1 750,0
2073,3

1959

2087,7

1 500,0
1 250,0
1400,2

1372,6

1432,2

1 000,0
750,0
500,0

655,5

673,1

586,4

250,0
0,0
2006

2007
Eratarbijad

Äritarbijad

2008
Kokku

Joonis 3.6. Elektri tarbimine tarbijagruppide lõikes aastatel 2006…2008
Elektri tarbimise erinäitajana on vaadeldud elektri tarbimist üle elaniku kohta aastas, mis
iseloomustab kaudselt ka Misso valla ettevõtluse kui ka üldist arengust. Mida kõrgemad on
elektritarbimise erinäitajad, seda arenenumaks loetakse piirkonna ettevõtlust ja seda
jõukamaks sealset elanikkonda. Elektri tarbimine ühe elaniku kohta on olnud 2008. a. 2,7
MWh/el., olles 1,9 korda väiksem kui Eestis keskmiselt, mis viitab ka keskmisest
madalamale üldise arengu tasemele. Samas aga ei ole valla nimetatud elektri eritarbimine
oluliselt erinev piirkonna omavalitsuste vastavast näitajast.
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3.3 Kütuste ja elektri kogutarbimine
Kütuste tarbimist Misso vallas on käsitletud punktis 3.1. Kütuste (katla- ja mootorikütused)
aastaseks tarbimiseks energiaühikutes on hinnatud 18724 MWh, lisades sellele aastase
elektri tarbimise 2088 MWh, saame kütuste ja elektri kogutarbimiseks 20812 MWh.
Joonisel 3.7 on näidatud kütuste ja elektri tarbimise osatähtsused kogu tarbimises. Suurima
osatähtsusega (66%) on katlakütuste tarbimine, millest 83 % moodustavad puitkütused.
Mootorikütuste ja elektri tarbimise osatähtsused on vastavalt 24% ja 10%.

Elekter - 10%

Mootorikütused - 24%

Kütuste ja elektri tarbimine, MWh
Katlakütused - 13780
Mootorikütused - 4944
Elekter - 2088

Katlakütused - 66%

Joonis 3.7. Kütuste ja elektri tarbimise osatähtsused Misso vallas

3.4 Energiakasutuse keskkonnamõjud
Energiakasutus on seotud paljude väiksema, piirkondlike kui ka globaalsete
keskkonnamõjudega. Fossiilsete kütteainete (sh mootorikütused) ohtra kasutamise tõttu
suurenevat CO2 kui kasvuhoonegaasi paiskamist atmosfääri loetakse üheks kliima
soojenemist soodustavaks teguriks. Taastuvate kütuste põletamisel tekkivat CO2 ei arvestata
kasvuhoonegaaside hulka, sest biomassi kasvamisel seotakse õhus sisalduvat süsihappegaasi
taimede koostisesse samas koguses kui eraldub tema põlemisel. Seega biomassi põletamine
juurdekasvu ulatuses ei mõjuta atmosfääri süsihappegaasisisaldust.
Energiakasutuse keskkonnamõju Misso vallas on alljärgnevalt käsitletud lähtuvalt CO2
heitkogustest. CO2 heitkoguste allikateks Misso vallas otseselt on fossiilsete katlakütuste ja
mootorikütuste põletamine ja kaudselt tarbitud elektrienergia tootmisel valdavalt Narva
Elektrijaamades tekkiv CO2. Punktis 3.3 esitatud andmete alusel on fossiilsete katlakütuste
põlemisel tekkiva CO2 aastane heitkogus 515 t/a ja mootorikütuste kasutamisel umbes 1280
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t/a. Vallas tarbitava elektrienergia tootmisel eralduva CO2 aastane kogus on umbes 2710 t/a.
Valla kogu energiakasutusega seonduv aastane (kahe viimase aasta tarbimisandmete alusel)
CO 2 heitkogus on seega umbes 4500 t/a, millest valdava osa (60%) moodustab
elektrienergia kasutamisega seotud CO2 heitkogus. Katlakütuste põlemisel tekkiva CO2
heitkoguse osatähtsus on ainult 11% ja seda heitkogust on vallal võimalik otseselt mõjutada
(vähendada), propageerides taastuvate katlakütuste (nt puitkütuse) kasutamist.

Joonis 3.8. Misso valla CO2 heitkogused elaniku kohta aastas kütuste ja elektri
kasutamisel
CO2 heitkoguseid iseloomustatakse sageli mitme erinäitajate alusel, üheks nendest on CO2
heitkogus tonnides elaniku kohta aastas (tCO2/elanik/a). Joonisel 3.8 on CO2 need
eritarbimised esitatud Misso valla kohta katla- ja mootorikütuste ning elektrienergia
tarbimisel. 2007.a. tarbimisandmete alusel on CO2 heitkogus kokku valla elaniku kohta
aastas 5,7 tonni, mis on üle kahe korra väiksem kui vastav Eesti näitaja. CO2 eriheide on
suures osas sõltuv teguritest, mida vald otseselt mõjutada ei saa (nt CO2 heitmed elektri
tootmisel).
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4. Ülevaade Misso valla energiaressurssidest
4.1 Puidu biomass
Metsakorralduse andmetel5 on Võrumaa metsade pindala 111,1 tuh. ha (metsasus 48,2%) ja
kasvava metsa tagavaraga 26,1 milj. tm ehk keskmise hektari tagavaraga 235 tm.
Maakatastrisse kantud metsamaast moodustab 44,5 % riigimetsamaa. Võrumaa metsade
keskmine biomassi toodang on uuringu6 põhjal 5,8 tm/a (ilma kändudeta ja kogu metsamaa
kohta), millest küttepuude ja okste osatähtsus on 21%. Majandatava metsamaa
(kogumetsamaa miinus hoiumetsamaa) puhul on keskmine biomassi toodang 6,1 tm/a. Sama
uuringu andmetel on metsade biomassi toodangu struktuur näidatud joonisel 4.1. Metsaraie
maht7 Võrumaal 2007. a. on olnud 525 tuh. tm ehk 4,7 tm/ha (metsamaa pindala kohta),
millest raie osatähtsus riigimetsamaal on olnud 32,6 % ja erametsamaal 67,3%.
Kännud - 7%

Oksad ja ladvad - 13%

Metsa biomassi toodang, tm
Tarbepuit - 515300
Küttepuit - 40490
Küttepuit - 6%

Oksad ja ladvad - 93330
Kännud - 50970

Tarbepuit - 74%

Joonis 4.1. Võrumaa metsade keskmine biomassi toodang

Maaameti andmetel oli seisuga 31.05.2008.a. maakatastris registreeritud metsamaa pindala
Misso vallas 10942,8 ha. Eeldusel, et registreerimata maadel on metsamaade osatähtsus
sama, mis registreeritud maadel, saame täiendavaks metsmaade pindalaks 1046 ha ja valla
metsamaa pindalaks 11988,8 ha. See on metsamaa hinnanguline pindala, kuna metsamaa
pindala kohta on ka muid andmeid8 (nt 12846,3 ha). Seega erinevate allikate andmetes on
5

Aastaraamat Mets 2007, Tartu
Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-tarbimise tekkiva biomassi ressursi hindamine.
MES uuringu lõpparuanne, Tartu 2007
7
Aastaraamat Mets 2007, Tartu
8
Raising Awareness on Renewable Energy. Developing Agro-Energetic Chain Models. RADAR Project phase
II report „Biomass potential of model regionn (Värska, Mikitamäe, Meremäe, Misso and Vastseliina
communes)“, composed by Tallinn University of Technology, 2008.
6
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lahknevusi. Metsamaa majandamist mõjutavad kehtestatud piirangud, seos nt metsamaade
kaitse alla võtmisega. Riikliku Looduskaitsekeskuse andmetel on Misso vallas loodus-ja
maastikukaitsealasid 2466,5 ha, mis valdavalt jäävad metsamaadele ehk 2116 ha ulatuses.
Nendel metsamaadel on rangelt kaitstud metsad. Peale selle on veel kaitsepiirangutega
metsad ehk kaitsemetsad pindalaga 10125 ha. Nende metsade majandamisele seatud
piirangud. Misso valla metsamaa pindala jagunemine metsakategooriate järgi on näidatud
tabelis 4.1 joonisel 4.2. Majandatava metsa pindala on 9873 (metsamaa pindala ilma
hoiumetsade pindalata) ha ning see mets on ka peamine puitkütuse allikas.

Tabel 4.1. Misso valla metsamaa pindala (ha) jagunemine metsakategooriate järgi
Tulundusmetsad
8848

Kaitsemetsad
1025

Hoiumetsad
2116

Kokku

Majandatav mets

11989

9873

Hoiumetsad - 18%

Metsamaa pindalad, ha
Tulundusmetsad - 8848
Kaitsemetsad - 8%

Kaitsemetsad - 1025
Hoiumetsad - 2166

Tulundusmetsad - 74%

Joonis 4.2. Misso valla metsamaa pindaala jagunemine metsakategooriate järgi

Metsa biomassi toodangu hindamiseks on aluseks võetud majandatava metsa pindaala,
statistilised andmed Võrumaa metsade keskmise biomassi toodangu kohta ühel majandatava
metsamaa hektaril, antud töös 5,8 tm/ha ilma kändudeta. Tabelis 4.2 on arvutatud Misso
valla metsade aastane biomassi toodang, arvestades piirangutega.
Tabeli 4.2 andmed näitavad, et Misso valla metsade aastane toodang (kaubanduslik puit) on
49030 tm, millest nn traditsioonile küttepuu osa on 3570 tm. Küttepuu arvutuslik tarbimine
(5500 tm/a) on suurem ning tõenäoliselt kasutatakse küttepuudena mingit kogust ka
tarbepuidust. Käesoleval ajal on valdavalt kasutamata raiejäätmed, peamiselt ladvad ja
oksad. Teoreetiliselt on raiejäätmete saadaolev kogus 8230 tm. Lisaks sellele potentsiaalile
ei kasutata ka kände. Kändude ressursi arvutustes on eeldatud ainult lõppraie kändude
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kogumine. Kändude mahuks on hinnatud Võrumaa metsade statistiliste andmete9 alusel 99,5% kaubandusliku puidu mahust, seega oleks kändude teoreetiliseks mahuks 4500 tm.

Tabel 4.2. Misso valla metsade keskmine aastane toodang, arvestades piirangutega, tm
Tarbepuit Küttepuit
45458

3572

Oksad ja ladvad Kokku
8233

Kännud

57263

4511

Kokku
61774

Metsa biomassi toodangust kasutatakse tavaliselt kütusena küttepuid, millele lisanduks veel
raiejäätmete ja kändude kasutamine. Kütusena kasutatava metsa biomassi teoreetiline
energeetiline ressurss on tabeli 4.2. andmete alusel 31,4 GWh. Tegelik kättesaadav ja
kasutatav ressurss on väiksem. Energeetilise aastakeskmise ressurssi jagunemise ressursi
liikide kaupa on näidatud joonisel 4.3.

Kännud - 29%

Küttepuit - 23%

Energiasisaldus, GWh
Küttepuit - 7,1
Oksad ja ladvad - 15,2
Kännud - 9

Oksad ja ladvad - 48%

Joonis 4.3. Misso valla metsade aastane energeetiline ressurss

9

Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-tarbimise tekkiva biomassi ressursi hindamine.
MES uuringu lõpparuanne, Tartu 2007
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4.1.1 Mittemetsamaadelt saadav biomass
Puitkütuste energeetilise potentsiaali hindamisel on lisaks metsast saadavatele puitkütustele
arvesse võtta ka mittemetsamaadelt raiutav biomass. Käesolevas töös on hinnatud
elektriliinide trassidelt raiutava võsa ja ka loodusliku võsa energeetilist potentsiaali.
4.1.1.1 Elektriliinide trassidelt saadav võsa
Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetilist potentsiaali on hinnatud eelnevalt
teostatud uuringute10 tulemustele tuginedes. Energeetilise potentsiaali arvutamise aluseks
on võetud AS Eesti Energia andmed elektriliinide pikkuste kohta ja võsa biomassi keskmine
toodang liinikoridori pindala kohta. Misso vallas on madalpinge liinid ja keskpinge liinid.
Madalpinge liinide pikkus on umbes 60 km, millest metsamaadele jääb 29 km, keskpinge
liinide puhul on need pikkused vastavalt 53 km ja 22,5 km. Tabelis 4.3 on esitatud andmed
Misso vallas asuvate elektriliinide trassidelt saadava võsa teoreetilise potentsiaali kohta. 5aastase perioodi jooksul on võimalik kogu valla metsamaadel asuvate elektriliinide alt
koguda ligikaudu 526 tonni 50%-lise niiskusega võsa kui madalpinge liinide aluse võsa
aastakeskmine biomassi tootlikkus hektari kohta on 1,8 tonni ja keskpinge liinide puhul 1,53
tonni. Liinialuse võsa hinnanguline energeetiline potentsiaal on sellisel juhul 1,21 GWh.
Taandades antud energiasisalduse aastasele perioodile, saame tulemuseks 0,24 GWh ehk
elektriliinide trassidelt saadava võsa aastaseks energeetiliseks ressursiks.

Tabel 4.3. Misso vallas asuvate elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline
potentsiaal
50%-lise
Koridori
Pikkus,
Pindala,
Energiasisaldus,
Liini tüüp
niiskusega võsa
laius, m
km
ha
GWh
mass, t
Madalpinge
Keskpinge
Kokku

7
20

29
22,5
51,5

20,3
45,0
65,3

182,4
343,9
526,2

0,42
0,79
1,21

Antud ressursi praktiline kasutamine on käesoleval ajal probleemne, kuna raiutav võsa
paikneb suhteliselt väikestes kogustes hajutatult või ka raskesti ligipääsetavates kohtades
ning raiejäätmete
kogumiseks ning töötlemiseks on vaja kasutada kalleid
erikonstruktsiooniga masinaid, mis muudab hakke tootmise majanduslikult mittetasuvaks.
4.1.1.2 Looduslik võsa
Loodusliku võsaga kaetud maade pindala kohta Misso vallas usaldusväärsed andmed
puuduvad. Hinnangulise pindala leidmiseks Põhikaardi andmete alusel on võimalik
võsastunud alade pindalaks hinnata umbes 100 ha. Selliselt pindalalt oleks aastakeskmise
saagikusega 4 - 6 t/ha (kuivaine järgi) võimalik iga 6-7 aasta tagant koguda võsa biomassi
10

Mitt, R., Muiste P., Ivandi R. Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal. TEUK VIII&IX
konverentsi kogumik, Tartu 2007.
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vähemalt 2800 t/a või kui jagada see aastate peale, siis umbes 400 tonni aastas energeetilise
potentsiaaliga 2,2 GWh/a. Raiutud võsa on soovitav laduda virnadesse ja hoida seal kuni
niiskusesisaldus on langenud 20-30%-ni ning seejärel kasutamiseks hakkida. Selle ressursi
praktilise kasutamisega on tõenäoliselt samad probleemid, mis elektriliinide trassidelt
saadava võsa kasutamisega.
4.1.2 Puidutööstuse jäätmed
Misso vallas on käesoleval ajal kaks puidutöötlemisega tegelevat väikeettevõtet. Puidu
töötlemise käigus tekkivad jäätmed on tükkjäätmed ja peenjäätmed. Tükkjäätmeid tekib
hinnanguliselt 30 tm aastas, peenjäätmeid aga ühes ettevõttes umbes 600 m3 (puistes).
Tekkivate puidujäätmete energeetiline ressurss on 1,73 TJ (0,48 GWh). Tükkjäätmed
kasutatakse ettevõtetes katlakütusena. Peenjäätmed realiseeritakse valdavalt katlakütusena
vallas asuvasse ainsasse hakkpuidul töötavasse katlamajja. Seega puidujäätmete vaba
ressurss praktiliselt puudub.

4.2

Põllumajandusliku biomassi ressurss

4.2.1 Põllukultuurid
Põllumajanduses tekkiva biomassi põhiliikideks on üldiselt põllumajandustootmisjäägid (nt
põhk, sõnnik, läga), energiakultuurid (nt raps/rüps, teravili, heintaimed, lina) kui ka
rohumaadelt niidetav biomass. Seega määrab põllumajanduses tekkiva biomassi ressurssi
suuruse põllumajanduslik maaressursi kasutus.
Ülevaate saamiseks Misso valla
põllumajandusliku maaressursist ja selle tegelikust kasutusest on kasutatud Maaameti ja
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmeid. PRIA andmed Misso
valla põllumajanduslike maade kohta on esitatud tabelis 4.4.

Tabel 4.4. Misso valla põllumajanduslikud maad (ha) PRIA andmetel
Aastad
Pindala liik
2006
2007
Toetusõiguslik pind
2 971,5
3 111,6
Taotletud pind
1 270,8
1 183,9
Pind, millele toetust ei taotletud
1 700,8
1 927,7

Ühtse pindalatoetuse taotlustega oli 2007. aastal kaetud 1184 hektarit põllumajandusmaad
ehk umbes 7% vähem kui 2006.a. Need maad on põllumajanduslikult aktiivses käibes
olevad maad. Kuid samas osadel maadel toimub ainult maa hooldamine (niitmine) toetuse
saamise eesmärgil ja biomassi toodang jääb valdavalt kasutamata. Põllumajanduslikult
aktiivses käibes olevate maade kasutusstruktuur on PRIA andmete alusel näidatud tabelis
4.5. Suurima osatähtsusega on põllukultuuride alla olev pind, nt 56% 2007. aastal.
Ülejäänud pinna moodustavad valdavalt rohumaad.
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Tabel 4.5. Pindalatoetusega kaetud põllumajandusmaade kasutusstruktuur, ha
Taotlemise aasta
Maakasutus
2006
2007
Looduslik rohumaa
132,5
71,3
Muu maa
0,9
1,4
Pikaajaline rohumaa
444,9
447,2
Põllukultuurid
689,9
662,6
Püsikultuurid
2,7
1,5
Kokku
1270,8
1183,9
Maad, mille kohta puudub PRIA-le esitatud avaldus ühtse pindalatoetuse saamiseks,
loetakse kasutamata maadeks. PRIA toetusõiguslikel põllumassiividel on olnud
toetustaotlusteta maad Misso vallas aastatel 2006 ja 2007 vastavalt 1770 ja 1928 ha.
Põllumajandusmaid paikneb ka väljaspool PRIA massiive. Potentsiaalse põllumajandusmaa
pinna määramise aluseks on võetud haritava maa ja rohumaa kategooriate summa, mis on
saadud Maaameti katastriüksuste kõlvikute statistikast, seisuga 31.05.2008. Kasutamata
põllumajandusmaa on umbes 2500 ha, mis moodustab umbes 67% potentsiaalsest
põllumajandusmaa pinnast. Kasutamata põllumajandusmaade kasutusele võtmine
suurendaks biomassi tootmise potentsiaali.
Põllukultuuride kasvupinnast moodustab tera- ja kaunviljade kasvupind 40…50%. Tabelis
4.6 on esitatud tera- ja kaunviljade ning kartuli kasvupinnad aastatel 2006 ja 2007.
Peamisteks kasvatatavateks teraviljadeks on olnud oder ja kaer. Tabelis 4.6 märgitud
kaunviljade pinna alla kuuluvad herne ja hernest sisaldava segavilja pinnad. Energeetilistel
eesmärkidel ei ole senini põllukultuure kasvatatud.

Tabel 4.6. Teravilja, kaunviljade ja kartuli kasvupinnad (ha) PRIA andmetel
Aastad
Põllukultuuri nimetus
2006
2007
nisu
20,6
28,1
oder
62,3
33,2
rukis
3,8
4,2
kaer
58,0
34,9
raps
33,5
kaunviljad
129,7
170,7
kartul
19,7
18,7

Teravilja kogusaaki on hinnatud kasupindade ja Võrumaa keskmise saagikuse alusel.
Viljapõldude ja ka rohumaade keskmine saagikus on saadud Statistikaameti andmete alusel.
Saagikuse andmed on esitatud tabelis 4.7. Tänu väetiste mitteküllaldasele kasutusele on
teravilja ja teiste põllukultuuride saagikus suhteliselt madal. Misso vallas Võrumaa
keskmisest tõenäoliselt madalam.
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Tabel 4.7. Põllukultuuride keskmine saagikus Võrumaal aastatel 2005 - 2007
Põllukultuur
Rukis
Nisu
Oder
Kaer
Kaunviljad (hernes)
Raps
Kartul
Kultuurrohumaa
Looduslik rohumaa

Saagikus, t/ha
2,2
2,6
2,5
2,3
1,6
1,7
15,7
10,8
10,5

Allikas: Statistikaamet

Rukki, nisu, odra ja kaera kogusaak on varieerunud 250-350 tonni piires. Teravilja
kasutatakse loomasöödana ja seega ei saa teravilja antud juhul lugeda bioenergia allikaks.
Teraviljatoomise kõrvalproduktiks on põhk. Kui 1 ha teravilja kasvupinna põhutoodanguks
(laokuiv põhk, niiskusesisaldus 14-15%) hinnata 2 tonni11, siis oleks 2006-2007 aastate
keskmine põhutoodang 580 tonni (kasvupinnad sisaldavad ka segavilja ja rapsi kasvupindu).
Kogu põhk kasutatakse enamasti põllumajanduses loomadele allapanuks ja väetisena,
peenestades põhu teravilja koristamise ajal. Põhu olulisi ülejääke ei ole täheldatud. Misso
valla põllumaad ei ole viljakad, põllumaade keskmine boniteet 34-35. Seetõttu on põhu
kasutamine väetisena siin vajalik. Headel teraviljasaagi aastatel või ka teraviljakasvatuse
intensiivistamisel võib tekkida põhu ülejääk, mida oleks võimalik kasutada katlakütusena.
Kui eeldada potentsiaalseks põhu ülejäägiks sellisel juhul 10% praegusest toodangust ehk
umbes 60 tonni, siis oleks põhu energeetiline ressurss 240 MWh (põhu alumisel
kütteväärtusel 4 MWh/t, niiskusesisaldus 15%). Biokütuse ressursina põhku lähiaastatel
siiski arvesse võtta ei saaks, kuna põhk on praegusel ajal üheks olulisemaks mulda
tagastatavaks orgaanilise aine allikaks huumuse taastootmisel.
4.2.2

Rohumaade rohtne biomass

Arvestav bioenergia ressurss põllumajanduses on ka rohtne biomass kasutamata maadelt.
PRIA toetusõiguslikel põllumassiividel on olnud 2007. a. andemetel toetustaotlusteta ehk
tinglikult kasutamata maad 1930 ha. Väljaspool PRIA massiive paiknevaid
põllumajandusmaid on ca 572 ha, võttes aluseks Maaameti andmed katastriüksuste kõlvikute
kohta. Valdavalt on need kasutamata maad väikse suurusega, sageli võsastunud looduslikud
rohumaad. Kasutuselolevate ja kasutamata rohumaade rohtse biomassi toodangud kuivaine
(KA) tonnides hektari kohta on esitatud tabelis 4.8. Rohtse biomassi toodangut on hinnatud
eeldusel, et aktiivset rohumaade viljelemist ei toimu. Kuivaine saagiks looduslikel
rohumaadel on hinnatud 2,1 t/ha ja haritud rohumaadel 3 t/ha. Kasutamata maade puhul on
eeldatud, et umbes pool nendest maadest võetakse kasutusele haritavate rohumaadena,
biomassi toodanguga 4 t KA/ha. Rohtse biomassi ressursina on arvesse võetud ainult
kasutamata maade rohtse biomassi ressurss. Osa haritavaid rohumaid niidetakse korra aastas
11

Põlva maakonna taastuvad energiaressursid ja nende kasutamise võimalused. TTÜ STI, Põlva-Tallinn, 2006.
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toetuse saamise eesmärgil, kuid rohtne biomass jääb kasutamata. See biomassi kogus oleks
täiendav rohtse biomassi ressurss. Rohumaade viljelemise intensiivistamisega (biomassi
toodangu tunduv suurenemine) saaks märkimisväärselt paremini kasutada maa ressurssi
biomassi kasvatamiseks ja bioenergia tootmiseks. Käesoleval ajal on rohtne biomass
bioenergia ressursina Misso vallas kasutamata.

Tabel 4.8. Rohumaade rohtse biomassi toodang, tonni KA/aastas
Kasutuselolevate maade rohtse
Kasutamata maade rohtse
biomassi toodang
biomassi potentsiaalne toodang
1496
7625
Kasutamata maade rohtse biomassi potentsiaalse toodangu 7625 t KA/a puhul oleks rohtse
biomassi energeetiline ressurss 128100 GJ (35583 MWh) biomassi kuivaine kütteväärtusel
16,8 GJ/t.
4.2.3

Sõnnik – biogaas

Misso vallas toodetava sõnniku kogused on arvutatud lähtudes loomade arvust ja loomühiku
kohta toodetavast sõnniku kogusest. Valdavalt 2007.a. loomade arvu (PRIA andmebaas)
alusel loomühikutes 33412 on sõnniku ja läga arvutuslik kogus 10752 t, millest tahesõnniku
kogus on 2494 t ja läga kogus 8258 t. Läga süsteemi kasutatakse ainult ühes Misso valla
piimafarmis. Muudel juhtudel on kasutusel kuivallapanusüsteem. Sõnnik on vajalik eelkõige
põldudel orgaanilise väetisena, eriti Misso valla väheviljakatele muldadele. Biogaasi
kogumine sõnnikust oleks mõeldav suurtes farmides, seega Misso valla ühe piimafarmi ja
ühe seafarmi baasil. Võttes arvesse nende farmide teadaoleva loomade arvu, piimafarmis
240 lüpsilehma ja 100 noorlooma ning seafarmis 300 siga ja looma kohta keskmiselt
toodetava sõnniku koguse13 (lüpsilehmad 20,1 t/a, noorloomad 2,1 t/a ja sead 1,9 t/a), on
arvutuslik sõnniku aastane kogus 5604 tonni. Saadava biogaasi kogus on arvutatud eeldusel,
et biogaasi väljatulek ühe tonni sõnniku kohta on 30 – 35 m3/t14 ehk aastane biogaasi kogus
oleks siis 172020 m3, mis energiaühikutes väljendatuna on 1032 MWh. Biogaasi tootmiseks
on võimalik kasutada piimafarmi meiereis tekkivat vadakut, umbes 1800 t aastas. Sellisest
vadaku kogusest on võimalik saada umbes 90000 m3 biogaasi, mille energeetiline väärtus
oleks 540 MWh. Seega on sõnnikust ja vadakust kääritava biogaasi energeetiline ressurss
Misso vallas 1572 MWh.

4.3 Turvas (aeglaselt taastav biomass)
Misso valla turbavarud paiknevad valdavalt moreenküngaste ja mõhnadevahelistes nõgudes
asuvates soodes. Künklik reljeef on põhjustanud soode välispiiri keerulise kuju ja arvukate

12

Raising Awareness on Renewable Energy. Developing Agro-Energetic Chain Models. RADAR Project
phase II report „Biomass potential of model regionn (Värska, Mikitamäe, Meremäe, Misso and Vastseliina
communes)“, composed by Tallinn University of Technology, 2008
13
ASAE D384.1 FEB03. Manure Production and Characteristics, ASAE standard 2003.
14
Käsiraamat. Biogaasi tootmine ja kasutamine (tõlge saksa keelest), Eesti Põllumeeste Keskliit, 2008.
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mineraalmaasaarte esinemise. Maardlate registri andmetel15;16 asub
Misso valla
territooriumil 6 turbamaardlat. Turbamaardlate andmed on esitatud tabelis 4.9. Turbavarud
on arvele võetud aktiivse või passiivse reservvaruna.
Lisaks registrisse kantud turbamaardlatele on Misso valla territooriumil veel 6 kinnitamata
reservvaruga turba leiukohta. Turba leiukohtade andmed on esitatud tabelis 4.10. Turba
leiukohtades on peamiselt hästilagunenud turvas.
Enamus Misso valla turbavarudest paiknevad valla kesk- ja kaguosas (joonis 4.4).
Künklikust reljeefist tulenevalt on soodesse kujunenud turbalasundi paksus väga muutlik ja
maardlate tööstuslik lasund esineb tihti eraldiseisvate väikeste plokkidena, mis raskendab
turbamaardlate tööstuslikku kasutuselevõttu. Samuti asub osa turbavarusid kaitsealadel. On
soovitatud Misso valla turbasood jätta valdavalt looduslikku seisundisse. Seega ei ole
käesolevas töös turbavarusid käsitletud energeetilise ressursina.
Tabel 4.9. Misso valla turbamaardlad17

15

http://www.envir.ee/378549
Baaskaardi lehtede 4444 (Misso) ja 4533 (Laura) geoloogilise kaardikomplekti koostamine ning digitaalse
andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskuse aruanne, Tartu 2003
17
Baaskaardi lehtede 4444 (Misso) ja 4533 (Laura) geoloogilise kaardikomplekti koostamine ning digitaalse
andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskuse aruanne, Tartu 2003
16
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Tabel 4.10. Misso valla turba leiukohad18

*Pari leiukoht asub Vastseliina valla territooriumil

Joonis 4.4. Turbamaardlate ja –leiukohtade paiknemine Misso valla territooriumil19
18

Baaskaardi lehtede 4444 (Misso) ja 4533 (Laura) geoloogilise kaardikomplekti koostamine ning digitaalse
andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskuse aruanne, Tartu 2003
19
Baaskaardi lehtede 4444 (Misso) ja 4533 (Laura) geoloogilise kaardikomplekti koostamine ning digitaalse
andmebaasi loomine. Eesti Geoloogiakeskuse aruanne, Tartu 2003
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4.4 Misso valla kasutamata biomassi ressursid
Misso valla biomassi ressurssidest on osaliselt kasutusel ainult puidupõhise biomassi
ressurss küttepuude ja puidujäätmete näol 7,58 GWh. Siin vaba ressurss praktiliselt puudub.
Kasutamata biomassienergia on aga kokku 63,79 GWh/a (vt. tabel 4.11). Bioenergia
tarbimist vallas on võimalik märgatavalt suurendada seni kasutamata raiejäätmete ja
rohumaade ning tulevikus ka kändude kasutuselevõtmisega. Lisaks sellele on Misso vallas
mõeldav sõnnikust ja piimafarmi meieris tekkivast vadakust biogaasi kääritamine. Misso
valla aastane energiatarve on hinnanguliselt 20,7 GWh (katlakütused, elekter ja
mootorikütused). Võttes arvesse ka muundamistegurid elektri ja mootorikütuse saamiseks
oleks vajalik bioenergia ressurss umbes 30 GWh. Seega on vallas piisav arvutuslik biomassi
ressurss, et katta teoreetiliselt kogu valla aastane energiatarbimine katlakütuste, elektri ja
mootorikütuste osas. Piisav biomassi ressurss loob eelduse selleks, et täielikult vallas
loobuda vähemalt fossiilsete katlakütuste kasutamisest.

Tabel 4.11. Kasutamata biomassi energeetiline ressurss Misso vallas, GWh/a
Raiejäätmed

Võsa
(looduslik ja
elektriliinide
alune)

Kännud

Kasutamata
rohumaad

Biogaas

Kokku

15,2

2,44

9

35,58

1,57

63,79
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5. Ressursside paiknemine
Eelmises peatükis esitatud Misso valla energiaressursside ülevaatest tuleneb, et peamisteks
kasutatavateks biomassi ressurssideks on puidupõhine biomass ja rohtne biomass. Biomassi
ressursi varu ja paiknemine sõltuvad otseselt looduslikest
looduslikest tingimustest ja maakasutusest.
Metsamaa osatähtsus valla pindalast on 64% ning haritava maa osakaal ainult 13%. Peale
haritava maa on rohtse biomassi allikaks veel rohumaad

5.1 Puidupõhine
dupõhine biomass
Metsamaade paiknemine Misso vallas on näidatud joonisel 5.1. Valla territoorium on
metsamaadega suhteliselt ühtlaselt kaetud. Samal joonisel on näidatud ka kaitsealade ja
muude kasutuspiirangutega alad, mis suures osas asuvad metsamaadel.
tsamaadel. Metsamaade
jagunemine
mine metsaliikude kaupa on näidatud joonisel 5.2. Valdavateks metsaliikideks on
oksas metsad ja segametsad, hinnanguliselt on siiski segametsade osatähtsus suurim.
Lehtmetsade osatähtsus on suhteliselt väike. Metsaliikide osatähtsuse arvväärtusi ei ole
käesolevas
äesolevas töös määratud.

.1. Metsamaade paiknemine Misso valla
vall
Joonis 5.1.
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Joonis 5.2. Misso valla metsamaade jagunemine metsaliikide järgi

Joonis 5.3. Fragment Misso valla metsamaade metsaeraldiste kaardist
Allikas: www.metsad.ee
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Joonisel 5.2. on tähistatud ka riigimetsamaade paiknemine. Riigimetsamaad paiknevad
suuremate massiividena valdavalt valla kesk-, kagu- ja edela osades. Ülejäänud metsamaad
on erametsamaad, mis paikenad valla territooriumil suhteliselt ühtlaselt.
Peatükis 4 on Misso vallas asuvate metsamaade tagavara ja juurdekasvu esialgselt hinnatud
peamiselt Võrumaa metsade keskmiste näitajate alusel, mis tõenäoliselt tekitab erinevusi,
võrreldes Misso valla metsade tegeliku olukorraga. Korraldatud metsamaade kohta
kogutakse andmeid (nt valdavad puuliigid, puude keskmine vanus ja kõrgus) metsaregistri
andmebaasi20 metsaeraldiste kaupa. Üldiselt on korraldatud riigimetsamaad, osaliselt on
korraldatud aga erametsamaad. Seega metsaeraldistega ei ole kaetud kõik valla metsamaad.
Metsaeraldiste kaardi näide on esitatud joonisel 5.3. Metsamaade tagavara ja juurdekasvu ei
ole käeolevas töös metsaeraldiste andmete alusel käesolevas töös määratud.

5.2 Põllumajanduslik biomass
Põllumajandusliku maaressursi paiknemine Misso valla territooriumil on näidatud joonisel
5.4 järgmiste põllumajanduslike kõlvikutena: 1) niisutuseta haritav maa; ) karjamaa; 3)
kompleksmaaviljelus; 4) põllumajanduslik maa loodusliku taimkatte osalusega; 5)
looduslikud karjamaad.
Domineeriv kõlvik on põllumajanduslik maa loodusliku taimkatte osalusega. Need kõlvikud
paiknevad enamasti Riia – Pihkva maanteest põhja pool. Haritav maa paiknev valla
territooriumil hajutatult peamiselt järgmistes valla piirkondades: 1) Missoküla; 2) VäikoTiilige, Saagrimäe; 3) Muraski; 4) Hino, Rammuka; 5) Tsiistre, Hürsi. Põllumassiivide
kohta kogutakse andmeid põllumassiivide registrisse vastavalt põllumassiivide registri
pidamise põhimäärusele21. Põllumassiivide registri haldamise ja kaasajastamisega tegeleb
PRIA22. Põllumassiivide registrisse on kantud need põllumassiivid, milliste kohta on
taotletud toetust. Näide Misso valla põllumassiivide kaardist on esitatud joonisel 5.5, kus
põllumassiivid on tähistatud pruuni alana. Kogu valla territooriumi ulatuses ei ole
põllumassiivid nähtavad. Jooniselt 5.5 selgub, et põllumassiivide ja katastriüksuste piirid ei
kattu. Üks põllumassiiv võib paikneda mitmel katastriüksusel. Seega sõltub põllumassiivide
kasutus erinevate omanike soovist, mis võib niigi suhteliselt väikseid põllumassiive veelgi
killustada.

20

www.metsad.ee
RTL, 2004, 52, 891
22
www.pria.ee
21
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Joonis 5.4. Põllumajanduslike kõlvikute paiknemine Misso valla territooriumil

Joonis 5.5. Fragment Misso valla põllumassiivide kaardist
Allikas: www.pria.ee
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6. Ressursside kasutuselevõtu alternatiivsed võimalused
ressursside kaupa
6.1 Ressursside kasutuselevõtu tehnoloogiad
Misso valla peamisteks biomassi ressurssideks on puidu biomass ja rohtne biomass
(rohttaimed) ja täielikult on käesoleval ajal ära kasutatud puidu biomassi osas küttepuude
ressurss. Täielikult on kasutamata rohtse biomassi ressurss, samuti pole senini vallas
kasvatatud põllukultuure energeetilise kasutamise eesmärgil (energiakultuurid). Puidu ja
rohtsest biomassist energia saamiseks on mitmeid tehnoloogilisi võimalusi:
•
•

•
•
•

tahke biomassi (puit, õled, energiahein jne) põletamine soojuse või soojuse ja elektri
koostootmiseks;
märjast rohtsest biomassist biogaasi tootmine. Märga rohtset biomassi on võimalik
biogaasi tootmiseks säilitada silona. Sõltuvalt reaktori tüübist võib biomassi
kääritada eraldi või segus sõnniku või mitmesuguste orgaaniliste jäätmetega.
Kääritatud biomass on kasutatav väetisena;
etanooli ja metanooli tootmine;
pürolüüs;
gaasistamine.

Nimetatud tehnoloogilistest võimalustest on käesoleval ajal Misso vallas kasutusel ainult
tahke biomassi (halupuude ja puidujäätmete) põletamine soojuse tootmiseks. Biomassi
pürolüüsi ja gaasistamise tehnoloogiad on esialgu veel kallid ja ei ole senini massiliselt
kasutusel. Biomassi ressursi energeetilise kasutamise laiendamiseks on lähitulevikus
sobivaimateks tehnoloogilisteks lahendusteks tahke biomassi põletamine ja biomassist
biogaasi tootmine.
6.1.1

Tahke biomassi põletamine

Kütuste omadused mõjutavad mistahes kütuse korral põletustehnoloogia valikut. Tahke
biomassi omadused on muutuvad väga laias diapasoonis nii erinevate biomassi liikide puhul
kui ka ühe liigi piires: muutuvad on niiskuse- ja tuhasisaldus, tuha omadused,
kütuseosakeste kuju ja suurused ning samuti ka muud omadused. Enamik biomassi
põletustehnoloogiad on välja töötatud teatud omadustega kütuste jaoks. Kasutatavate kütuste
omaduste suured kõrvalekalded tekitavad otseseid häireid seadmete töös. Kütuste omadused
mõjutavad praktiliselt kogu katlamaja juurde kuuluva seadmestiku tööd (eriti
väikekatlamajade puhul) ja esitavad nõudeid konstruktsioonilistele lahendustele, nt rohtne
biomass nõuab teistsuguseid etteandeseadmeid kui hakkpuit, kõrge niiskusesisaldusega
kütust tuleb hoida talvel külmumise ja paakumise eest, kütuse kloori ja väävlisisaldus
mõjutavad katla küttepindade ja suitsukanalite materjalide valikut jne. Sageli on
probleemide allikaks asjaolu, et rohtset biomassi püütakse põletada puitkütuste põletamiseks
ettenähtud põletusseadmetes, kuna spetsiaalselt põllumajandusliku biomassi põletamiseks
kavandatud seadmed praktiliselt puuduvad. Tahkel kütusel töötavate väikekatelde (nt.
võimsusega all 100 kW) puhul on väga oluline ka kasutatava kütuse kvaliteet. Selliste
katelde kütus peab olema ühtlase ja stabiilse koostisega, siis on katelde tööd lihtsam
automatiseerida. Ebaühtlase kvaliteedi tõttu ei ole väikekateldes põletamiseks kõige
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sobivamaks kütuseks raiejäätmetest valmistatud hake. Üldreeglina nõuavad väikeseadmed
kvaliteetsemat kütust kui suuremad ja keerukama tehnoloogilise skeemiga seadmed. Seega
iga katlamaja ja põletusseadme ehitamisel ja komplekteerimisel on vajalik arvestada teatud
kütuste kasutamisega.
Eestis on pikad puidu kütusena kasutamise traditsioonid. Suur osa puitkütustest kasutatakse
väikemajapidamistes ehk ahjude, pliitide, kaminate, väikekatelde ja saunaahjude kütteks.
Analoogselt on senini ka Misso vallas puitkütuseid (küttepuid) kasutatud. Rohtse päritoluga
kütustest on Eestis vähesel määral kasutusel eelkõige teraviljapõhk.
Puitkütuste tootmine, transport, töötlemine ja põletamine ning põhu põletamine on leidnud
põhjalikku käsitlust eestikeelses biokütuste käsiraamatus23. Kuna see käsiraamat on vabalt
saadav
internetist
BASREC-i
koduleheküljelt
(http://www.cbss.st/basrec/documents/bioenergy/dbaFile10430.html), ei ole neid teemasid
käesolevas töös eraldi käsitletud.
6.1.1.1 Puidu biomass
Puidupõhine biomass kujutab endast puudest või põõsastest pärinevat biomassi, kusjuures
biomass võib olla saadud otse metsast või istandusest (nn energiametsast), puidutööstuse
jääkidest jne. Puitkütustena on üldiselt kasutusel halupuit, hakkpuit, puidujäätmed,
vääristatud puitkütus (puitbriketti, puidupelletid).
Metsast saadavat puitkütust kui ja lisandeid mittesisaldavaid puidujäätmeid võib pidada
loodussõbralikeks kütusteks. Selliste puitkütuste põletamist loetakse CO2 heitkoguste
suhtes looduskeskkonnale neutraalseks. Samas on keskkonnasõbraliku põletusprotsessi
eelduseks põlemisprotsessi kõrge kasutegur, reguleerimis- ning juhtimisvõimalused.
Näiteks halupuudega kütmine vajaliku kontrolli saavutamist põlemisprotsessi üle ei
võimalda, seega ei saa seda liiki kütmist pidada keskkonnasõbralikuks eriti
põlemisprotsessi madala kasuteguri puhul. Halgudega kütmine on ka ebamugav ja ekstra
tööjõudu nõudev tegevus. Seega tuleks puitkütustega kütmisel eelistada automatiseeritud
kütmisviisi, valides selleks sobiva puitkütuse liigi.
Puitkütuse omadusi mõjutab suurel määral selle niiskusesisaldus. Kasvava puu
niiskusesisaldus on tavaliselt vahemikus 40 – 60%. Puidu kuivamisel saavutab puit sõltuvalt
kuivamistingimustest küllastusolukorra, st püsiva niiskuse taseme. Väljas kuivanu
halupuude niiskusesisaldus on umbes 20 – 25%. Puidu niiskusesisalduse vähenedes
suureneb puidu kütteväärtus lineaarse sõltuvusena. Kuiva puidu kütteväärtus sõltub
puuliigist suhteliselt 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 6.1 on esitatud näitena õhukuivade halupuude kütteväärtused
sõltuvalt puuliigist massi- ja mahuühikutes.

23

Vares, V., Kask, Ü., Muiste, P., Pihu, T., Soosaar, S. Biokütuse kasutaja käsiraamat. Tallinn, 2006.
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Tabel 6.1. Halupuude kütteväärtused sõltuvalt puuliigist niiskusesisaldusel 25%
Tarbimisaine alumine kütteväärtus

Puuliik
Kask
Kuusk
Mänd
Lepp
Haab
Keskmine

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

kWh/kg
3,79
3,81
3,77
3,69
3,58
3,77

MWh/tm
2,58
1,87
2,07
2,10
1,93
2,15

MWh/rm
1,80
1,29
1,45
1,47
1,36
1,51

Puitkütustest on levinud ka nn. märja puitkütuse (niiskusesisaldusega üle 30%) põletamine.
Märg puitkütus on nt. hakkpuit, mis võib olla saadud saeveskite puidujäätmetest või
raiejäätmetest. Hakkpuidu iseloomulikke andmeid kirjeldab tabel 6.2.
Tabel 6.2. Hakkpuidu iseloomulikud andmed
Parameeter
Väärtus
Keskmine kütteväärtus,
0,7 – 0,9
• MWh/m3
2,8 – 3,2
• MWh/t
Keskmine niiskusesisaldus, %
40 -50
3
Tihedus puistes, kg/m
250 – 300
Tuhasisaldus kuivaines, %
0,5 – 2,0
Väävlisisaldus kuivaines, %
< 0,05
Hakkpuidu ja muu peenefraktsioonilise puitkütuse puistekuupmeetri
kütteväärtuse
niiskusesisaldusest sõltuvuse graafikud on esitatud joonisel 6.1. Saepuru ja höövlilaastu
fraktsiooniline koostis on üsna homogeenne ja joonisel esitatud kütteväärtused nende
puitkütuste kohta on ilma oluliste kõrvalekalleteta praktikas kasutatavad. Hakkpuit aga
sisaldab praktikas tihti olulisel määral saepuru ja ka muid puidu peenfraktsioone ning seega
on katlamajadesse tarnitava hakkpuidu kütteväärtus puistekuupmeetri kohta väiksem kui
joonisel 6.1 esitatud. Praktiline kogemus on näidanud, et niiskusesisalduse juures 40…45%
võib tegeliku hakkpuidu kütteväärtuseks lugeda 0,69…0,7 MWh/m3
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Joonis 6.1. Puitkütuse puistekuupmeetri kütteväärtuse sõltuvus niiskusesisaldusest

6.1.1.2 Rohtne biomass
Puidupõhiste kütuste kõrval on teiseks katlakütusena kasutamist leidvaks tahkete biokütuste
rühmaks teraviljapõhk ja energiahein. Teraviljapõhk on teraviljakasvatuse kõrvalsaadus.
Kõikide 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 (nn. kollased õled)
kloorisisaldus on kuni neli korda kõrgem kui hilja koristatud teraviljal. Põhu kütteväärtus ja
muud omadused seismisel paranevad (nt väheneb kloorisisaldus), siis oleks otstarbekas
kasutada üleeelmise aasta põhku. See eeldab aga aastas tarbitava põhukoguse ladustamist,
lisaks veel samal aastal tarbitavale põhu kogusele.
Energiaheina puhul varieeruvad füüsikalised ja keemilised omadused vastavalt sordile,
koristusajale ning kasvutingimustele. Energeetilistel eesmärkidel kasvatatakse ka
spetsiaalseid kiirekasvulisi ning heade energeetiliste omadustega liike.
Tabelis 6.3 on toodud ülevaade teraviljapõhu ja energiaheina omaduste kohta. Rohtse
biomassi kuivaine kütteväärtus on vahemikus 15-18 MJ/kg, kuid samas sõltub kütteväärtus
kütuses sisalduvast niiskusest (mida suurem niiskussisaldus seda väiksem kütteväärtus).
Rohtse biomassi põletamine nende spetsiifilise koostise tõttu on tavalise puidupõletiga
raskendatud. Ebasobivate ainete (lämmastik, kaalium, kloor) kõrge sisaldus ja mõjutab
põletamist negatiivselt. Samuti raskendab põletamist (nõuab lisainvesteeringut) rohtse
biomassi kõrge tuhasus võrreldes puiduga. Rohtse biomassi tuhasus võib ulatuda kuni 7%ni, samas puidu tüveosal kuni 0,7%-ni.
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Tabel 6.3. Teraviljapõhu, energiaheina omadused
Kuivaine kütteväärtus [MJ/kg]
Niiskus [%]
Tuhasus [%]
Lämmastiku sisaldus [%]
Kaaliumi sisaldus [%]
Kloori sisaldus [%]
Väävli sisaldus [%]

Teraviljapõhk
17,4
Koristamisel 30-60%
5,0-6,5
0,5-0,8
0,9-1,4
0,1-0,4
< 0,1

Energiahein
15
Olenevalt
koristusajast
5,0-7,0
0,8-1,4
1,0-2,0
0,3-0,7
> 0,1

Puistes oleva põhu ja ka heina tihedus on suhteliselt väike, umbes 20 – 50 kg/m3. Väikse
mahukaalu tõttu transporditakse ja kasutatakse põhku ja heina tavaliselt pressituna silindrivõi risttahukakujulistesse pallidesse. Pressitud põhu mahukaal on piirides 110 – 165 kg/m3,
seega 1 m3 pallitud põhku on energeetiliselt võrdne 8 m3 puistes oleva põhuga.
Põhu põletamiseks vajatakse üldreeglina spetsiaalse konstruktsiooniga põletusseadmeid24,
mis arvestavad põhu iseärasusi. Üheks lihtsamaks võimaluseks on tervete põhupallide
põletamine, selleks sobivates põletusseadmetes. Selline põletusseade töötab tsükliliselt.
Tsüklilise põlemise tõttu on põlemisõhu doseerimine ja põlemise kõrge efektiivsuse
saavutamine keeruline. Põhu peenestamisel enne koldesse andmist on võimalik kütuse
automaatse söötmine koldesse, mis lihtsustab põlemisrežiimi seadistamist. Põhupalle on
võimalik koldesse sööta ka järjestikku, ilma peenestamata (nn. „sigar“ tüüpi põletusviis).
Eelpoolnimetatud põhu põletamise tehnoloogiliste lahenduste puhul on põletusseadmete
võimus valdavalt suurem kui 200 – 300 kW. Sellise soojuskoormusega objekte on Misso
vallas ainult mõned. Valmistatakse ka väiksema võimsusega põhu põletamise katlaid,
nominaalvõimsusega alates 25 kW25. Nende katelde kütmiseks kasutatakse
väiksemamõõtmelisi põhupalle, kaaluga umbes 20 kg. Põhuga köetavad väikekatlad oleksid
juba sobivamad kasutamiseks mõnes Misso valla tootmistalus.
Üheks võimaluseks on teraviljapõhu ja energiaheina kasutamise laiendamiseks on nendest
väärindatud biokütuste tootmine ehk pelletite ja briketi tootmine. Erinevalt enamikust
töötlemata biomassipõhistest kütustest on nii pelletite kui brikettide põhiliseks eeliseks
nende kasutamine suhteliselt standardsetes kütteseadmetes, näiteks kaminates, ahjudes,
väikekateldes, jne, samuti nende väärindatud kütuste mugav ja otstarbekas transportimine
ning ladustamine. Pelletite korral on eeliseks veel koldesse etteandmise ja põletusprotsessi
automatiseeritavus, mis annab kasutajale suure mugavuse ja võimaluse lihtsalt üle minna
näiteks kergelt vedelkütuselt pelletite põletamisele katla sobivuse puhul.
Rohtsest biomassist pelletite tootmisel on enamlevinud toorainena olnud kasutusel
teraviljapõhk. Põhupallidest ja -pakkidest põhupelletite tootmistehnoloogia on suures osas
analoogne puidupelletite tootmistehnoloogiaga. Joonisel 6.2 on näidatud nisupõhust pelletite
valmistamine koos siduvainete ja lisaainete lisamisega.

24
25

Vares, V., Kask, Ü., Muiste, P., Pihu, T., Soosaar, S. Biokütuse kasutaja käsiraamat. Tallinn, 2006.
www.metalerg.pl
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Tooraineks tarnitud põhupallid või -pakid asetatakse transportöörlindile, kus need lõigatakse
lahti ja suunatakse veskisse purustamisele. Seejärel liigub purustatud materjal edasi
haamerveskisse, kus toimub purustatud tooraine lõplik jahvatamine. Peale jahvatamist
juhitakse materjal tigukonveieriga pelletipressi, kus suure rõhu all spetsiaalsetes
matriitspressides pressitakse pelletid. Peale pressi on pelletite temperatuur ca 70 ˚C, mistõttu
suunatakse pelletid jahutusse, kus nende temperatuuri alandatakse umbes 30 ˚C-ni. Seejärel
toimub pelletite sõelumine ja vajadusel pakkimine.

Joonis 6.2. Rohtsest biomassist pelletite tootmise etapid
Kuigi põhupelleteid on võimalik toota ilma side- ja lisaaineteta, saab mõningate ainete
lisamisega nende kvaliteeti tõsta. Sõltuvalt pelletite tooraine päritolust, kasvatamisel
kasutatud väetistest võib kõrrelistes sisalduda rohkem lämmastikku, väävlit, kloori ja
kaaliumi kui puidus, mis avaldub saasteainete suuremas heitkoguses. Kütuse põletamisel
tekkivad saasteainete emissioonid on vajalik hoida võimalikult madalal tasemel ning seda
on võimalik mingil määral saavutada ka pelletite tootmise käigus lisaainete lisamisega.
Lisandite eesmärgiks on muuta ka pelletid transpordil stabiilsemaks ja vähendada heitmeid
ning parendada tuha omadusi. Side- ja lisaainete lisamine vähendab presside tööiga kuni
20%.
Rohtsest biomassist valmistatud pelletite kvaliteet sõltub tooraine koristusajast (nt. teravilja
varane või hiline koristus), tooraine jääkniiskusest ja sordist. Töötlemata rohtse biomassi
energiasisaldus mahuühiku kohta ei ole eriti kõrge. Pressides kõrgel rõhul ja temperatuuril
rohtse biomassi kokku suureneb biomassi kütteväärtus mahuühiku kohta (kuna pressimise
käigus keemilisi protsesse ei toimu, siis pressimise tulemusena saadava väärindatud kütuse
kütteväärtus kaaluühiku kohta ei suurene). Näiteks kulub 1 m3 põhupelletite valmistamiseks
umbes 15 m3 põhku puistes.
Väärindatud kütuste väikese niiskusesisalduse ja kõrge
kütteväärtuse tõttu saab neid transportida ja ladustada odavamalt kui töötlemata rohtset
biomassi. Samuti ei hakka kuiv kütus seente ja mikroorganismide mõjul bioloogiliselt
lagunema, mistõttu on võimalik teda säilitada pikka aega. Pressitud kütus on ühtlase
kvaliteediga, mis võimaldab täpsemini reguleerida põletusrežiimi koldes, kindlustades
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sellega kõrgema katla kasuteguri. Tabelis 6.4 on toodud heina- , puidu- ja põhupelletite
omaduste võrdlus.
Tabel 6.4. Heina-, puidu- ja põhupelletite omadused
Parameeter
Heinapelletid Puidupelletid
Läbimõõt [mm]
Tooraine tihedus [kg/dm3]
Veesisaldus [%]
Tuhasus [%]
Kütteväärtus [MJ/kg]
Lenduvad ühendid [%]
Tihedus [kg/m3]

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

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

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

Nagu ülaltoodud tabelist näha, on suurim erinevus rohtsest biomassist toodetud pelletite ja
puidupelletite vahel tuhasuse osas. Rohtsest biomassist toodetud pelletite miinuseks on
kõrge tuhasisaldus ning samuti kloorisisaldus (põhjustab korrosiooni). Kõrge tuhasusega
kütuste põletamiseks tuleb põletusseadmele paigaldada tuhaärastussüsteem, mis nõuab lisainvesteeringut võrreldes puidupelletite põletamisega.
Misso valla kasutamata maadelt saadavast rohtsest biomassist (vt. ptk 4) oleks võimalik
toota umbes 5000 – 7000 tonni rohtseid pelleteid või ka briketti. Selline kogus on suhteliselt
väike pelletite tootmise alustamiseks, arvestades asjaolu, et rohtne biomass paikneb vallas
hajutatult. Samas puuduvad kohapeal võimalused ja kogemus rohtsete pelletite
kasutamiseks. See eeldab aga tarbijate leidmist väljaspool valda. Üheks rohtsete pelletite
tarbijateks võiksid olla Eestis keevkihtkateldega koostootmisjaamad. Praktilistele
kogemustele tuginedes on väheuuritud rohtse biomassipõhise kütuse põletamine võimalik
suhteliselt probleemidevabalt suurtes, keevkihtkolletega kateldes, kusjuures tundmatu
biokütuse osatähtsus ei tohiks ületada 10% kütuse üldkogusest26. Misso vallast saadava
väärindatud biokütuse kogus on aga suhteliselt väike, arvestades olemasolevate
koostootmisjaamade katelde võimsust ja kütuse vajadust.
6.1.2 Biogaasi tootmine
Biogaasiks e käärimisgaasiks nimetatakse orgaanilise aine peamiselt anaeroobsel käärimisel
tekkivat gaaside segu, mille koostises on umbes kaks kolmandikku metaani (CH4) ja umbes
üks kolmandik süsihappegaasi. Vähesel määral on selles gaasisegus ka vesinikku,
väävelvesinikku, ammoniaaki ja teisi gaase. Põletatav osa gaasist on CH4, mille kütteväärtus
on kuni 10 kWh/m3. Protsessis moodustuv biogaas on seega segugaas kütteväärtusega 6 – 7
kWh/m3. Ülevaate biogaasi keskmisest koostisest saab tabelist 6.5.

26

Biomassi tehnoloogiauuringud ja tehnoloogiate rakendamine Eestis. TTÜ STI uuringu aruanne, Tallinn
2008.
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Tabel 6.5. Biogaasi keskmine mahuline koostis.
Koostisosa
Mahuprotsent
Metaan, CH4
50-75
Süsihappegaas, CO2
25-50
Lämmastik, N2
0-10*
Vesinik, H2
0-1
Väävelvesinik, H2S
0-3
Hapnik, O2
0-2*
* Sageli lisatakse 5% õhku mikrobioloogiliseks väävlivabastuseks.
Biogaasi saadakse mitmesugustest biolagunevatest materjalidest (biomass ja orgaanilised
jäätmed), millistest enamkasutatavad on:
1. Rohtne biomass (looduslikult kasvavad rohttaimed või spetsiaalselt kasvatatavad ja
sileeritavad nn energiataimed);
2. Biolagunevad põllumajandusjäätmed ja –jäägid taime-, looma- ja linnukasvatusest (nt
sõnnik, läga, vadak);
3. Tööstusettevõtete biolagunevad tootmisjäätmed ja –jäägid (alkoholi tootmine, suhkru
tootmine, tärklise tootmine);
4. Olmejäätmete biolagunev osa.
Biogaasi saagis sõltub põhiliselt lähtematerjalist. Üldiselt esineb lähtematerjalidel kvaliteedi
kõikumisi, mis mõjutab oluliselt ka biogaasi saagist. Andmed erinevate lähtematerjalide ja
biogaasi ligikaudse saagise kohta on esitatud tabelis 6.6.
Tabel 6.6. Erinevatest lähtematerjalidest saadava biogaasi ligikaudne saagis
Lähtematerjal
Kuivaine
Orgaaniline
Biogaasi saagis
3
sisaldus, % aine kuivaines, m
orgaanilise m3 värske massi
%
aine tonni kohta tonni kohta
Vedel veisesõnnik
6 – 11
68 – 85
200 – 260
20 - 30
Tahke veisesõnnik
11 – 25
65 – 85
200 – 300
40 - 50
Vedel seasõnnik
2,5 – 9,7
60 – 85
260 – 450
20 -35
Tahke seasõnnik
20 – 25
75 – 90
450
55 - 65
Linnusõnnik
10 – 29
75 – 77
200 – 400
Linnusõnnik kuiv
32 – 32,5
70 – 80
400
70 - 90
Lambasõnnik
25 – 30
80
240 – 500
Hobusesõnnik
28
75
200 – 400
Söödapõhk
34
86
350 – 390
Rohusilo
26 – 82
67 – 98
300 – 500
170 - 200
Hein
86 – 93
83 – 93
500
Ristikhein
20
80
300 – 500
Põhk
85 – 90
85- 89
180 – 600
Maisisilo
20 - 35
85 - 95
450 – 700
170 – 200
Aedviljajäätmed
5 – 20
76 – 90
350
Puuviljajäätmed
25 -45
90 - 95
550 - 660
250 - 280
Muruniide
≈ 12
83 - 92
550 - 680
150 - 200
Piimavadak
5,3 – 6,5
80 – 92
330
Õlleraba
20 - 25
70 - 80
580 - 750
105 - 130
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Biogaasi tootmiseks anaeroobse käärimise protsessis on mitmeid lahendusi ja režiime,
millest tüüpilisemaid on esitatud tabelis 6.7.
Tabel 6.7. Biogaasi tootmistehnoloogiad jaotatuna erinevate kriteeriumite alusel
Kriteerium
Tehnoloogia
Protsessi etappide arv

Protsessi temperatuur

Kääritusmahuti täitmisviis

Lähtematerjali kuivaine sisaldus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

üheetapiline
kaheetapiline
-kolmeetapiline
psührofiilne (10-25 ˚C)
mesofiilne (30-35 ˚C)
termotolerantne (40-45 ˚C)
termofiilne (50-60 ˚C)
perioodiline, tsükliline
pool-tsükliline
katkematu, pidev
märgkääritamine
kuivkääritamine

Olenemata käärimisprotsessi kasutatavast lahendusest on protsessi põhitingimuseks
orgaanilise aine ja vaba vee olemasolu. Protsessi erinevates staadiumites tegutsevad bakterid
omavad erinevaid morfoloogilisi ja füsioloogilisi omadusi, mis väljendub erinevas
paljunemiskiiruses, selle sõltuvuses keskkonna pH-st, hapnikusisaldusest jms. Enamik
põllumajanduslikest
biogaasijaamadest töötab
mesofiilses temperatuurivahemikus.
Kombineeritud mesofiilsete protsessiastmetega töötavad tihti ka termofiilses vahemikus
töötavad jaamad. Põllumajanduslikes biogaasijaamades kasutatakse laialdaselt
märgkääritamist.
Biogaasi tootmisel kasutatakse vastavalt toorainele ja kliimavöötmele
tehnoloogiaid. Biogaasi tootmistehnoloogiliste elementide hulka kuuluvad:
• Biomassihoidla
• Eeltöötlus- ja etteandeseadmed
• Biomassikääriti
• Biogaasihoidla
• Jääkidehoidla

sobilikke

Biogaasi tootmise põhiliselt kasutatava tehnoloogia põhimõtteskeem on toodud joonisel 6.3.
Lisaks skeemil näidatud elementidele võivad süsteemile olla lisatud veel gaasi
kuivatusseadmed, väävlieraldusseadmed ja võimaliku avarii korral gaasi atmosfääri
paiskumise vältimiseks gaasi avariipõletid. Olenevalt toorainetest võivad töötlemisel mõned
astmed vahele jääda või teisiti kulgeda. Biogaasi tootmistehnoloogiaid on detailselt
kirjeldatud biogaasi käsiraamatus.
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Tooraine
hoidlast

Purusti
/peenesti

Vahehoidla

Tarbija

Gaasi
puhastus

Pastöör

Kääriti

Hoidla

Järelkääriti

Joonis 6.3. Biogaasi tootmistehnoloogia plokkskeem

Tootmistehnoloogia valikul tuleks aluseks võtta substraadi ja kofermentide kogused ning
liik. Lisaks veel kliimatingimused, kääritusjäägi laotusajad jm. Arvestades Eestile
iseloomulikke kliimatingimusi, on mõttekas rajada armeeritud betoonist soojustatud püstseid
kääriteid tagamaks protsessi kulg ka talvel, mil gaasitarbimine on suurem. Kuna Eestis on
kättesaadavaimad substraadikomponendid läga ja silo, siis tuleks tehnoloogia valikul lähtuda
läga ja kofermentide koos kääritamise võimalusest. Kääritusjäägi hoidla rajamisel võiks
arvestada selle kinnikatmise võimalustega suurendamaks gaasiproduktsiooni. Eesti oludes
on võimalik laotada jääki umbes kuue kuu vältel, seetõttu peaks jäägihoidla mahutama
märkimisväärse koguse materjali27.
Biogaasijaam on soovitav rajada suurema sõnnikuhoidlaga piirkonda või piirkonda, kus
hoidlaid on rohkem. Rohtse biomassi ja toiduainete tööstuste jäätmete kasutamiseks on
vajalik esmalt hinnata antud jäätmete hulka ja kättesaadavust ning kaugust plaanitavast
biogaasijaamast. Põllumajandusjääkidest biogaasi saamisel on mõttekas rajada antud
tootmisüksus suurema jäätmete tekkimise asukoha lähedusse ja sinna vedada erinevaid
jäätmeid juurde, näiteks võib kääritada kombineeritult reovett ja rohtset biomassi ning
hiljem saadakse tulemuseks lisaks biogaasile väga hea toitainete sisaldusega väetis.
Biogaasijaamades toodetavat biogaasi on võimalik kasutada kas otse (eemaldatakse
kondensvesi) või puhastatuna (eemaldatakse CO2 ja kahjulikud komponendid, nt H2S) nii
energeetilise kütusena (k.a kodumajapidamine), mootorikütusena kui ka lähteainena
biovesiniku saamiseks ja keemiatööstuses. Energeetilisel eesmärgil põletatakse biogaasi
peamiselt sisepõlemismootorites, mis on ühendatud elektrigeneraatoriga. Elektri tootmiseks
on võimalik kasutada ka mikrogaasturbiine, kütuseelemente ja stirlingmootoreid. Biogaasi
on kasutatav katlakütusena selleks kohandatud põletitega kateldes. Puhastatud biogaasi on
võimalik kasutada transpordivahendite kütusena või suunata seda maagaasivõrku. Biogaasi
kasutamiskoha ja hulga määravad tehnilis-majanduslikud arvutused, turu nõudlus ja
riiklikud toetusskeemid.

27

J. Olt jt Biogaasi tootmistehnoloogiad.
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6.2 Biomassi ressursi kasutuspotentsiaali suurendamise alternatiivsed
võimalused
Lisaks olemasolevale biomassi ressursile on täiendava ressursi allikaks kasutusest väljas
olevate põllumajanduslike maade kasutusele võtmine energiakultuuride kasvatamiseks või
nimetatud maade metsastamine.
6.2.1

Energiakultuuride kasvatamine

Energiakultuurid on sellised kultuurid, mille peamine kasutuseesmärk on biogaasi,
transportkütuste, soojus- ja/või elektrienergia tootmine. Energiakultuure saab liigitada
nendest saadava energiakandja tüübi alusel28:
• õlikultuurid – õlirikkad taimed, millest saadud õlist toodetakse biodiislikütust;
• etanoolikultuurid – suhkru- või tärkliserikkad taimed, millest toodetakse
bioetanooli;
• biomassikultuurid – ligniini-tselluloosipõhised kultuurid, nii puit- kui ka
rohttaimed, millistest kasutatakse taimede maapealset rohtset või puitunud
biomassi energia tootmiseks (soojus, elekter).
Lisaks
põldudele saab toorainet energiakandjate tootmiseks ka looduslikelt
või
poollooduslikelt niitudelt. Nimetatud rohtse biomassi ressurss on ka Misso vallas olemas.
Õli- ega etanoolikultuure ei ole Misso vallas senini kasvatatud. Põllumaade kasutamise
prioriteediks on olnud vajadus põllumajandustoodangu järele (toit, loomasööt). Samuti ei ole
Misso vallas energiakultuuridena kasvatatud biomassikultuure, nt energiaheina.
´
Heina kasutusvõimalusi energia tootmiseks on maailmas uuritud mitmetes riikides. Eesti
tingimustesse on kohaldatavad Rootsi ja Soome kogemused. Nende kogemuste põhjal on
potentsiaalsete energiaheinaliikidena Eesti tingimustes nimetatud päideroogu, idakitsehernest ja roog-aruheina29.
Euroopa Liidus rakendatakse energiakultuuride kasvatamise toetusskeeme. Alates 2007. a.
toetatakse ka Eestis energiakultuuride kasvatamist, eemärgiga30:
•
•
•

süsinikdioksiidi asendamise läbi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid;
vähendada sõltuvust imporditud fossiilkütustest;
võtta kasutusele tootmisest kõrvale jäetud maad tehniliste kultuuride kasvatamiseks.

Toetust makstakse toetusõiguslike energiakultuuride kasvatamiseks, seejuures peab saagikus
ületama minimaalset saagikuse taset. Toetusõiguslikud energiakultuurid ja miinimumsaagid
on näidatud tabelis 6.8.

28

Jürgens, K., Heinsoo K. Energiakultuuride kasvatamine ja kasutamine Eestis. TEUK VII konverentsi
kogumik, Tartu 2006.
29
Kukk. L. Bioenergiakultuuride kasvatamise võimalused põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud maal
Ida-Viru, Järva ja Tartu maakondades. Noorteadlased taastuvenergiast, Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia,
Taru 2007
30
www.pria.ee

45

Misso valla taastuvenergia ressursside kasutusvõimaluste uuring
Tabel 6.8. Energiakultuuritoetuse kultuurid ja minimaalne saagikus
Kultuur
Kogused, kg/ha
Raps
1200
Rüps
1200
Oder
2000
Nisu
2000
Kaer
1700
Rukis
1700
Tritikale
2000
Päideroog
3000
Ida-kitsehernes
3500
Kanep (varred)
5000
Paju
6000
Energiakultuuri toetust on valdavalt taotletud rapsi kasvatamiseks, vähesel määral ka
päideroo, kaera ja paju kasvatamiseks. 2007. aastal kujunes energiakultuuri toetuse
ühikmääraks 495,25 kr/ha31.
Kui hinnata PRIA poolt välja pakutud energiakultuuri toetuseks kehtestatud minimaalseid
saagikuse tasemeid, siis on ilmne, et eeldatakse äärmiselt ekstensiivset tootmist, mis on aga
energeetiliselt kui ka majanduslikult küsitav32.
Energiakultuuride kasvatamise majanduslik tasuvus sõltub kultuuride saagikusest. Kõrge
saagikus eeldab aga viljakat põllumaad, intensiivset maaviljelust ja optimaalset väetiste
kasutamist. Misso valla põllumaad ei ole väga viljakad (põllumaade boniteet on alla
Võrumaa keskmise taseme).
Rohumaade madal saagikus seondub eelkõige ebapiisavast väetiste kasutamisest, sest tegelik
kõrreliste heintaimede energeetiline saagipotentsiaal küündib meie mullastik-klimaatilistes
tingimustes 180 GJ/ha kohta, tegelik saagipotentsiaal on aga umbes 30…50 GJ/ha (vt. p.
6.3). Käesoleval ajal kasutatakse rohumaade saagipotentsiaalist ära vaid umbes kolmandik.
Sageli on madalad saagid ka põllukultuuride kasvatamisel. Energiakultuuride kasvatamisel
on eriti oluline, et kultuuri tegelik energeetiline ressurss oleks tunduvalt suurem kui kultuuri
kasvatamiseks kulutatud energeetiline ressurss.
Eesti Maaülikool on "Rohtsete energiakultuuride uuringute"33 raames koostanud mitmete
energiakultuuride tehnoloogilised kaardid, et selgitada energiakultuuride kasvatamisega
seotud kulud ja hinnata tootmise tasuvust. Samuti on välja töötatud elektrooniline abivahend
põllumajandustootjatele
sobivate
energiakultuuride
valikuks
(saadaval:
http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1305 ). Energiakultuuride kasvatamiseks tehtavad
vajalikud kulutused eeldavad tulu saamiseks kõrgeid saake (vt p. 6.3, tabel 6.12). See
eeldab intensiivsemat maaviljelust, võrreldes hetke olukorraga Misso vallas.

31

Põllumajandussektori 2007. a. ülevaade. EV Põllumajandusministeerium, Tallinn 2008.
Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-tarbimise tekkiva biomassi ressursi hindamine.
MES uuringu lõpparuanne, Tartu 2007.
33
Rohtsete energiakultuuride uuringud. EMÜ uuringu aruanne, Tartu 2007.
32
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6.2.2 Põllumajandusmaa metsastamine
Põllumajandusliku tootmise vähenemise tõttu on teatud põllumajanduslikud maad kasutusest
väljas. Looduslike protsesside tulemusel hakkavad kasutamata maad mõne aasta jooksul
võsastuma. Halvemal juhul on seisma jäänud põllumaadel kasvamas lepp ja paju. Nendel
maadel, kus ei ole sobivaid tingimusi puuseemnete kasvamaminekuks hakkab lokkama
umbrohi.
Aja jooksul kattub selline kasutamata ala enamasti hõreda ning
madalakvaliteedilise puittaimestikuga. Paljudel juhtudel on selliselt metsastunud maalt
võimalik raiuda vaid küttepuu iseloomuga puitu ja sedagi vaid kuni 100 tm hektari kohta34.
Mida kauem seisab maa kasutuseta ja kattub madalakvaliteedilise puittaimestikuga, seda
kallimaks läheb maa uuesti kasutuselevõtmine. Seega on oluline õigel ajal sekkuda
kasutusest kõrvale jäänud põllumajandusmaade ulatuslikku metsastumise protsessi. Üks
võimalik kasutusviis on nende maade tehislik metsastamine.
Nendel pindadel oleks võimalik viljeleda energiametsandust, kus saaks kasvatada
kiirekasvulisi puittaimi. Sobilik on kasvatada liike, mis on samal ajal levinud looduses ning
seega ilmastikukindlad ja keskkonnale ohutud. Kiirekasvuliste ja lühikese raieringiga
majandatavate puuliikide kasvatamist võib vaadelda kui alternatiivset maakasutusviisi,
võrreldes tavapärase põlluharimise ja metsandusega. Tavametsandusega võrreldes on
raiering tunduvalt lühem (üldjuhul alla 30 aasta) ja metsa majandamine on orienteeritud
maksimaalse biomassi produktsiooni saavutamisele. Eestis oleksid sellisteks puuliikideks
paju, hübriidhaab, hall (valge) lepp, arukask. Kui paju on valdavalt kasutatav energeetilistel
eesmärkidel, siis teistel puuliikidel on ka muid kasutusalasid. Energiametsa energeetilist
potentsiaali on kirjeldatud punktis 6.3.
Vitspaju ja pikalehine paju on põhiliselt kasutatavad pajuliigid energiavõsade
kasvatamisel. Vitspaju on kitsaste lehtedega põõsas, mis ajab pikki sirgeid võsusid, sageli
kasutatakse seda punutiste valmistamisel. Pikalehine paju on samuti põõsaskujuline, kuid
suuremate ja laiemate lehtedega. Mõlemad liigid on eriti esimestel kasvuaastatel väga kiire
kasvuga. Pajuistanduse raiering on 4 – 6 aastat ja iga umbes 20…30 aastat35. Pajuistanduse
puidutoodang nelja-aastase kasvuperioodi lõpuks on keskmiselt 44 tonni kuiva puitu
hektarilt. Pajuistandikke rajatakse ka olmereovee puhastamiseks, see tõstab pajude
saagikust, vähendab kulusid väetistele ja parandab keskkonna seisundit.
Hall lepp on kiirekasvuline (kasvab siiski aeglasemalt kui pajud), kuid lühiealine puuliik.
Ta kasvab tavaliselt 15–20 meetrit kõrgeks, kuid Eestis on mõõdetud ka 28 meetri kõrguseid
ja keskmise palgi jämedusse jõudnud puid. Paljuneb nii seemneliselt kui ka vegetatiivselt
juure- ja kännuvõsudest. Hästi sobivad hallile lepale endised põllumaad, kus viljakas
künnikiht tagab leppade kiire ja lopsaka kasvu. Halli lepa raiering on pikem ( 10 – 15 aasta)
ja kuivaine saagikus madalam kui pajul (6,4 t/ha/a36). Lepa kasvatamise eeliseks on see, et ta
ei vaja lämmastikväetist (lepp on võimeline siduma õhulämmastikku).

34

http://www.metsad.ee/projekt/KIK_pos_7.pdf
Kukk. L. Bioenergiakultuuride kasvatamise võimalused põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud maal
Ida-Viru, Järva ja Tartu maakondades. Noorteadlased taastuvenergiast, Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia,
Taru 2007
36
Luud, A., Ani, M. Kohalike energiaallikate energeetiline potentsiaal. Keskkond ja põlevkivikaevandamine
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Hübriidhaab on hariliku ja ameerika haava ristand. Hübriidhaab on kiirekasvuline. Kiire
kasvu tõttu on hübriidhaava prognoositav optimaalne raiering 25…30 aastat.
Hübriidhaavapuistu 25 aastase raieringi korral on puistu kuiva puidu tagavara umbes 140
t/ha. Hübriidhaab on heaks toormaterjaliks tselluloosi- ja paberitööstusele. Hübriidhaava
puidukiud on oma mehhaaniliste omaduste poolest sobivad eliitpaberi tootmiseks.
Paberipuiduks kasutamisel saavutab hübriidhaab raieküpsuse 20…25-aastaselt. Seega võib
hübriidhaava kasutus energiapuiduna olla ainult osaline.

6.3 Energiakultuuride energeetiline potentsiaal
Energiakultuuride produktiivsus on üks olulisi näitajaid, mis iseloomustab energiakultuuride
energeetilist potentsiaali, sõltuvalt kütuse või selle tooraine tootmise tehnoloogilistest
eripäradest. Energiakultuuride produktiivsuse näitajaks valitakse sageli37 biomassi, õli,
etanooli või biogaasi saagikus vastava kütuse või selle tooraine tootmiseks vajaliku
maapinnaühiku kohta (nt. 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.
6.3.1 Õlikultuurid
Õlikultuurid on taimed, mille õlirikastest seemnest pressitud õli kasutatakse toorainena
biodiislikütuse tootmiseks. Eestis kasvatakse peamiselt suvirapsi, vähem suvirüpsi ja
talirapsi ning –rüpsi. Energiakultuuridena kasvataksegi Eestis peamiselt õlikultuure.
Alternatiivsete õlikultuuridena võiks Eestis kasvatada veel õlilina, -kanepit ja -tutra38. Senini
ei ole Misso vallas õlikultuure energiakultuuridena kasvatatud.
Andmed erinevate õlikultuuride energeetilise potentsiaali kohta on esitatud tabelis 6.9.
Õlikultuuride koristamise kõrvalsaaduseks on põhk, mida saab kasutada põletamiseks või
biogaasi tootmiseks. Rapsi- ja rüpsiseemnetest õli pressimisel tekib õlikook, mida
kasutatakse loomasöödana, kuid on võimalik ka põletada. Õlitudra puhul õlikooki ei peeta
loomasöödana sobivaks. Tabeli 6.9 andmed ei sisalda põhu ja õlikoogi energeetilist
potentsiaali.
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Tabel 6.9. Eestis õlitootmiseks sobivad kultuurid ja neist saadav energia
)
Seemne- Õlisisaldus, Energeetiline potentsiaal*
Kultuur
saak, t/ha
%
GJ/ha
MWh/ha
Suviraps
1,8…4,5
44…52
30,2…74,9
8,4…20,8
Taliraps
1,5…5,4
47…54
26,6…95,8
7,4…26,6
Suvirüps
1,4…2,5
44…50
23,0…41,0
6,4…11,4
Talirüps
1,6…3,3
41…54
26,6…54,7
7,4…15,2
Õlituder
1,5…2,6
37…43
20,9…36,4
5,8…10,1
Õlilina
1,0…2,8
44…46
16,2…45,0
4,5…12,5
*) – õli kütteväärtusel 9,7 MWh/t
6.3.2 Etanoolikultuurid
Etanoolikultuurid on suhkru- ja tärkliserikkaid põllukultuurid (nt suhkrupeet, kartul, mais,
teraviljad), millest toodetakse bioetanooli. Teraviljadest kasutatakse bioetanooli tootmiseks
peamiselt nisu, rukist, otra, tritikut. Misso vallas 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
6.10, võttes aluseks Võrumaa 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 6.10 andmed ei sisalda põhu ja teraviljapiirituse
tootmisjääke energeetilist potentsiaali.
Tabel 6.10. Eestis etanooli tootmiseks sobivatest kultuuridest etanooli tootmisel saadav
energia
Energeetiline potentsiaal*)
Saagikus, Etanooli
Etanooli
Põllukultuur
t/ha
saagis, l/t saagikus, l/ha GJ/ha
MWh/ha
Rukis
2,2
370
814
17,3
4,8
Nisu
2,6
400
1036
22,1
6,1
Oder
2,5
380
961
20,5
5,7
Tritik
2,5
400
1000
21,3
5,9
Suhkrupeet
30
93
2790
59,4
16,5
Kartul
15,7
168
2634
56,1
15,6
*) – etanooli kütteväärtus 21,3 MJ/l

6.3.3 Biomassikultuurid

Biomassikultuuride hulka kuuluvad rohttaimed ehk energiahein ja puittaimed ehk
energiavõsa (samuti kiirekasvulised puittaimed). Biomassikultuuride põhilised
kasutusvaldkonnad on biogaasi tootmine ja põletamine energia tootmiseks.
Levinum rohttaimede kasutusviis on biogaasi tootmine (nt Austria, Saksamaa). Biogaasi
tootmiseks on olemas pikaajalised praktilised kogemused ja suhteliselt töökindlad
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biogaasijaamade tehnoloogilised seadmed. Eestis on ainult mõned biogaasijaamad. Misso
vallas biogaasijaamu ei ole. Andmed erinevate rohttaimede energeetilise potentsiaali kohta
biogaasi tootmisel on esitatud tabelis 6.11.
Kuiva rohtset biomassi on võimalik kasutada katlakütusena. Levinum on teraviljapõhu
põletamine. Selleks otstarbeks on välja töötatud ka vastavad põletusseadmed. Probleemsem
on energiaheina põletamine tema keemilise koostise ja muude omaduste ning ka töökindlate
väikse ja keskmise võimsusega põletusseadmete vähesuse tõttu. Mõnevõrra lihtsam on
põletada väärindatud rohtset biomassi ehk sellest valmistatud pelleteid ja briketti. Andmed
erinevate rohttaimede energeetilise potentsiaali kohta nende põletamisel on esitatud tabelis
6.12.

Tabel 6.11. Eestis biogaasi tootmiseks sobivad rohttaimed ja neist biogaasi tootmisel
saadav energia
Orgaanilise Biogaasi Energeetiline potentsiaal*)
kuivaine
toodang,
GJ/ha
MWh/ha
Kultuur
saak, t/ha
m3/ha
Ida-kitsehernes
7…8
4550…5200 98,3…112,3
27,3…31,2
Päideroog
8…8,9
5200…5785 112,3…125,0
31,2…34,7
Ahtaleheline
lupiin
3,6…6,3
2340…4095 50,5…88,5
14,0…24,6
Põldtimut
7…8
4550…5200 98,3…112,3
27,3…31,2
Mais
11,0…13,5 7150…8775 154,4…189,5
42,9…52,7
Lutsern
5,5…7,0
3575…4550 77,2…98,3
21,5…27,3
Loodusliku
rohumaa hein
1,8…2,0
1170…1300 25,3…28,1
7,0…7,8
*) – biogaasi kütteväärtus 6 kWh/Nm3
Tabel 6.12. Rohtse biomassi põletamise energeetiline potentsiaal
Energeetiline potentsiaal
Kuivaine
Kultuur
saagikus, t/ha
GJ/ha
MWh/ha
Päideroog
10**)
168
47
Ida-kitsehernes
9**)
151
42
Kanep
10**)
168
47
Linavarred
4
67
19
Rukkipõhk
6
101
28
Triticale põhk
6
101
28
Rapsipõhk
2
34
9
Loodusliku rohumaa
hein
2
34
9
)
* – rohtse biomassi kuivaine keskmine kütteväärtus 16,8 MJ/kg
**) – bioloogiline saak ilma saagikadudeta
Puittaimede ehk energiavõsa ja kiirekasvuliste puuliikide kasutamise katlakütuseks on
analoogne hakkpuidu kasutamisega katlakütuseks. Hakkpuidu kasutamise osas on Eestis
pikaajaline praktiline kogemus. Misso vallas hakkpuitu katlakütusena praktiliselt ei
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kasutata. Ressursi olemasolu poolest on eeldused hakkpuidu ja energiavõsa kasutusele
võtmiseks. Andmed erinevate puiduliikide energeetilise potentsiaali kohta nende põletamisel
on esitatud tabelis 6.13. Rohttaimede võrreldes on kiirekasvuliste puittaimede
tootmistsükkel suhteliselt pikk, 5 – 30 aastat. Tabelis 6.13 on esitatud ka andmed aastase
energeetilise potentsiaali kohta, et seda saaks võrrelda rohttaimede ja energiakultuuride
energeetilise potentsiaaliga.
Tabel 6.13. Puitse biomassi põletamise energeetiline potentsiaal
Energeetiline potentsiaal
Puuliik,
TootmisKuivaine
Kokku,
Aastane,
GJ/ha
GJ/(ha*a)
puistu
tsükkel, a tagavara, t/ha
Paju39
24**)
106
2014,0
83,9
Halllepp
14
90
1710,0
40
Hübriidhaab
25
140
2660,0
Väheväärtuslik
mets
30
50
950,0
Põõsastik
5
20
380,0
*) – puitse biomassi kuivaine keskmine kütteväärtus 19,0 MJ/kg
*) - taimede eluig

122,1
106,4
31,7
76,0
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7. Agro-energeetilised ahelad
Biomass pärineb mitmesugustest allikatest: põllumajanduslik tootmine (taimse ja loomse
päritoluga ained), metsatööstus, mitmesuguste jäätmete ja jääkide biolagunev fraktsioon,
tööstus- ja olmejäätmete biolagunev fraktsioon. Agro-energeetiliste ahelate (biomass –
energia) puhul vaadeldakse toormeallikatena põllumajanduslikust tootmisest pärinevat
biomassi. Agro-energeetilised ahelad võivad suures ulatuses varieeruda sõltuvalt biokütuste
tootmise toorainest, geograafilisest asukohast, tootmise kaasproduktidest, tootmise
tehnoloogiast ja lõpptoodangu (biokütuse) kasutusviisist.
Agro-energeetilisi ahelaid hinnatakse ja analüüsitakse lähtudes
kohaliku piirkonna
olemasolevast potentsiaalsest biomassist ning see protsess koosneb üldiselt järgnevatest
etappidest: biomassi tootmine, biomassi transport, biomassi töötlemine, biokütuse laialivedu
ja biokütuse kasutamine. Mainitud etappidele võidakse lisada ka biomassi tootmiseks
vajalike väetiste, seemne ja pestitsiidide tootmise etapid.
Biokütuse tootmisprotsessi kõikidel etappidel on kaasatud erinevad tootjad. Biomass
toodetakse talunike poolt, selle transpordil võivad osaleda nii talunikud, logistikafirmad kui
ka biokütusetööstus. Biomassi kütuseks töötlev tööstus võib kuuluda talunikele või olla
iseseisev haru. Toodetud kütus jaotatakse laiali. Ahela viimaseks lüliks on biokütuse
tarbijad. Agro-energeetilise ahela toimimine sõltub majandusnäitajatest (biokütuse tootmise
kogukulud, energia müügitulu). Biokütuse tootmise kogukulud koosnevad biomassi
tootmiskuludest, biomassi transpordikuludest, biomassi töötlemiskuludest biokütuseks ja
kütuse laialiveo kuludest.
Tervikliku pildi saamiseks agro-energeetilisest ahelast tuleb analüüsimisel arvesse võtta
erinevaid etappe ja näitajaid:
• põllukultuuri tüüpi ja agrotehnilist protsessi;
• tootmispiirkonna geograafilisi ja klimaatilisi iseärasusi;
• kütuse tootmiseks kasutatavat tehnoloogiat;
• tootmise mahtu;
• tootmisel kasutatavat energiat ja selle päritolu;
• tootmise kõrvalproduktide kasutamist.
Lähtudes põllumajanduslikust tootmisest pärinevast biomassist on praktikas eritatavad
peamiselt järgmised agro-energeetilised ahelad:
•
•
•
•

Märja biomassi ja tootmise kõrvalsaaduste (nt sõnnik, läga) kasutamine biogaasi
tootmiseks;
Tootmise kuivade kõrvalsaaduste (nt põhk) kasutamine energiaks muundamiseks
põletamise teel;
Roht- (energiahein) ja puittaimede (energiavõsa) kasvatamine energiaks
muundamiseks põletamise teel;
Õli- ja etanoolikultuuride kasvatamine vedelate biokütuste tootmiseks (biodiisel, etanool).

Misso vallas ei ole ükski eelpoolnimetatud agro-energeetilistest ahelatest kasutusel.
Põllumajanduslikust tootmisest pärinevat biomassi energeetilistel eesmärkidel käesoleval
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ajal ei kasutata. Biomassi kasutusahelatest on vallas valdavalt toimiv küttepuude kasutamine
soojuse saamiseks peamiselt ühepereelamutes ja mõnedes lokaalkatlamajades.
Misso vallas on eeldusi vähemalt järgmiste agro-energeetiliste ahelate toimimiseks:
•
•

Rohtse biomassi kasutamise energiaks muundamiseks põletamise teel;
Biogaasi tootmise ahel.

Rohtse biomassi põletamise võimalused on hetkel vallas tagasihoidlikud, puuduvad selleks
sobivad põletusseadmed. Olemasolevad põletusseadmed on valdavalt väiksevõimsuselised (
nt. ühepereelamute katlad ja muud küttekolded), üle 100 kW võimsusega katlaid on ainult
üksikud. Rohtne biomass on sobiv põletamiseks spetsiaalsetes suurema võimsusega
põletusseadmetes. Üheks võimaluseks on rohtse biomassi tarnimine väljapoole valda,
nendele tarbijatele, kellel on tehnilised võimalused sellise biomassi põletamiseks.
Potentsiaalsed tarbijad oleksid keevkihtkateldega koostootmisjaamad, kus on võimalik
rohtset biomassi tahke põhikütusega koos põletada. Rohtse biomassi kohapealse kasutamise
võimalused on suuremad rohtsest biomassist väärindatud kütuste tootmisel (pelletid,
briketid). Põhu kasutamist kütusena piirab ka selleks otstarbeks muust kasutusest ülejääva
ressursi piiratus.
Misso vallas on olemas märja biomassi ressurss, mida oleks võimalik kasutada toormena
biogaasi tootmiseks. Biogaasijaama rajamisel Misso valda toimiks biogaasi ahel kohapeal,
kohapealne toore ja biogaasijaamast saadava elektri ja soojuse tarbimine kohapeal. Biogaasi
agro-energeetilise ahela kirjeldus on näitena esitatud tabelis 7.1.
Ahela kirjeldus sisaldab ahela üldist kirjeldust ja biogaasi ja energia tootmisnäitajaid.
Tabelis 7.1 esitatud tootmisnäitajad on indikatiivsed ja neid on vajalik täpsustada juba
konkreetse biogaasijaama tasuvusuuringus.
Kui Misso valda rajatava biogaasil töötava koostootmisjaama elektriline võimsus oleks 300
kWel, siis sellisel juhul on biogaasi tootmiseks vajaliku toorme vajadus järgmine
olemasolevat olukorda arvestades:
•
•
•

Sõnnik, läga - 6500…7000 t/a (kahe toomistalu sõnniku toodang);
Vadak – 1800 t/a (talumeierei kõrvalsaadus);
Rohtse biomassi orgaaniline kuivaine – min1200 t/a (rohtse biomassi kasvatamiseks
on vajalik kasutusele võtta täiendavalt 250 ha põllumaad, kui mitte arvestada
looduslike rohumaade biomassi).
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Biogaasi tootmisnäitajad

Ahela kirjeldus

Tabel 7.1. Biogaasi tootmise agro-energeetilise ahela kirjeldus
BIOGAASI AHEL
Kasutatav põllumajanduslik tooraine:
• Veise- ja seafarmi sõnnik, läga
• Talumeierei vadak
• Rohtne biomass, silokultuurid (lutsern, mais, galeega)
Biogaasi tootmistehnoloogia:
• Anaeroobse kääritamise protsess (sõnniku ja rohtse biomassi kooskääritamine)
Energeetiline toode (kütteaine):
• Biogaas
Biogaasi tootmise mitteenergeetilised kõrvaltooted:
• Kääritusjääk (sobiv kasutamiseks väetisena)
Energiamuundamise tehnoloogia:
• Sisepõlemismootoriga elektri ja soojuse koostootmisseade
Energiamuundamisprotsessi väljundid:
• Elekter
• Soojus
Ahela protsessides tekkivad muud kõrvaltooted jäätmed: Puuduvad
Tooraine ressursi näitajad:
• Rohtse biomassi orgaaniline kuivaine (mais – 10 t/ha; galeega, lutsern – 5…6
t/ha
• Sõnniku toodang 1 LÜ (loomühiku) kohta aastas – 20 t/a
Biogaasi tootmise energeetiline potentsiaal:
• Rohtne biomass (mais – 35…40 MWh/ha; galeega, lutsern – 15…20 MWh/ha)
• Sõnnik – 0,18…0,21 MWh tonni kohta
• Vadak – 0,26…0,3 MWh tonni kohta
Biogaasi tootmise majandusnäitajad (hinnanguline energiamüügi tulu):
• Rohtne biomass (mais – 27000…31000 kr/ha; galeega, lutsern – 11500…15500
kr/ha
• Sõnnik – 140…150 kr tonni kohta
• Vadak – 210…240 kr tonni kohta
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8. Taastuvate energiaallikate kasutusele võtmisega seonduvad
mõjud ja riskid
Selleks, et vähendada CO2 emissiooni ja kasutada rohkem elektri ning soojuse koostootmist
on otstarbekas kasutada taastuvaid energiaallikaid. Koostootmisel on keskkonnasaaste 30%
väiksem kui soojuse ja elektri eraldi tootmisel ning oluline on kasutatav tehnoloogia, sest
toodetud soojuse ja elektri suhe sõltub väga oluliselt tehnoloogiast. Biokütus on kodumaine
ressurss, odavam kui maagaas ja koostoomine puhul on tegemist hajustootmisega, mis
vähendab sõltuvust energiakandjate impordist ning suurendab riigi varustuskindlust ja
julgeolekut. Oluline on kasutada loodusressursse halvamata nende taastusvõimet.
Uute biomassi kasutavate energeetiliste võimsuste rajamine on otstarbekas järgmiste
tingimuste täitmise korral:
• lähikonnas on olemas piisav soojuskoormus ja koostootmise korral tingimused
elektri müümiseks võrku või konkreetsele tarbijale;
• on olemas nõutav biomassi ressurss;
• majanduslikud arvutused näitavad projekti tasuvust, kusjuures teatud tingimustel
saab loota ka investeeringutoetustele (ühisrakendusprojektid, toetused fondidest, jm);
• sobiv jaama asukoht, kohaliku omavalitsuse ja piirkonna elanike/asutuste toetus
ettevõtmisele;
• entusiastlike projekti liidrite olemasolu jne.
Nii biomassil töötava katlamaja kui koostootmisjaama kavandamisel on lisaks
soojuskoormuse olemasolule tähtis ka koormusgraafik, mis peab võimaldama saavutada
majandusliku tasuvuse jaoks piisava suvise koormatuse.
Vaatamata keerukamale ja kallimale põletustehnoloogiale on biokütuste toetuseks rida
eeliseid ja argumente. Olulisemad neist on järgmised:
• Biomassi kasutamine on peaaegu CO2 neutraalne, järelikult vaba ka CO2 maksust;
• Biokütus on põhiliselt kodumaine taastuv ressurss, mis vähendab sõltuvust
energiakandjate impordist ning suurendab riigi varustuskindlust;
• Biokütus on suur potentsiaal töökohtade tekitamisel, põhiliselt põllumajanduses ja
metsanduses ning väikestes ja keskmistes ettevõtetes;
• Kindlustab piirkondliku majanduskasvu (töötajate elujärje paranemine);
• Soodustab põlluviljakuse alalhoidmist;
• Taastuvenergia kasutamise tehnoloogiaid Euroopas loovad paljulubavaid
ärivõimalusi, sest energiatarbimine maailmas kasvab pidevalt;
• Küttepuidu varumine soodustab hooldusraie tegemist, mis parandab metsade
kvaliteeti ning kindlustab tulevikus Eesti tööstuse kvaliteetse toorainega;
• Paljudes tööstustes on biomass tootmisjääk ning selle kasutamine lahendab nii
jäätmete utiliseerimise kui ka energiavarustuse probleemid;
• Vääristatud biokütuste eksport parandab riigi välismajandusbilanssi;
• Tekib võimalus ja alus üle riigi paljude väikeste koostootmisjaamade rajamiseks, mis
vähendaks sõltuvust suurte energiafirmade monopolist ja arendaks hajustootmist.
Negatiivse poole pealt võiks välja tuua asjaolu, et biomassi põletava koostootmisjaama
rajamiskulud on kolm kuni viis korda suuremad kui samaväärse maagaasi koostootmisjaama
rajamine ning biomassi energeetika arendamine vajab toetusi (riigi ja /või EL poolt).
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8.1 Puidu biomass
Puidu põletamisel puudub arvestatav CO2 emissioon ning tekib vähem tahkeid põlemisjääke.
Hakkpuidu ja saepurupelletite tuhasisaldus kuivaines on üldjuhul alla 1 %. Samuti emiteerib
puidu põletamine väga vähe väävliühendeid, lämmastikoksiide ja raskmetalle. Puidu
põletamisel tekkiv tuhk on klassifitseeritud kui mitte ohtlik jääde ning see tuleb ladestada
nõuete kohaselt prügilasse. Tuha taaskasutamiseks tuleks teha eraldi uuring.
Puidujäätmeid tekib paratamatult metsade majandamisel ja puidu töötlemisel ja puitkütuse
varumine soodustab hooldusraiete tegemist, mis parandab metsade kvaliteeti ning kindlustab
tulevikus Eesti tööstuse kvaliteetse toorainega. Puitkütuste kasutatav ressurss sõltub
raietööde mahust ja keskkonnakaitselistest piirangutest.
Puiduhakke eelised:
•
•
•

Puiduhake on kohalik kütus ja tarne ei sõltu impordist ja rahvusvahelisest olukorrast.
Puiduhake on taastuv kütus ja pole vaja maksta saastetasu CO2 atmosfääri
paiskamise eest.
Puiduhake on odavam kui maagaas ja vedelkütus ning hinnatõus ei sõltu niivõrd
otseselt rahvusvahelistest kütuse hindadest.

Puiduhakke puudused:
•
•
•
•
•
•

Nõudlus puiduhakke järele on ületamas pakkumist, mis viib hinnatõusule ja muudab
keerukamaks kättesaadavuse.
Seoses Väo ja Tartu koostootmisjaamade käikuminekuga on karta puiduhakke hinna
tõusu.
Puiduhakkel töötava katlamaja investeeringud on kõrgemad kui maagaasil või vedelkütusel töötaval katlamajal.
Puiduhakke kvaliteet ja niiskus on kõikuv.
Puiduhakkel töötava katlamaja automatiseerimine on keerulisem, kui maagaasil või
vedelkütusel töötavas katlamajas.
Katlamaja soojuskoormuse reguleerimine on aeglasem.

8.2 Rohtne biomass
Suur mõju keskkonnale on praeguste uuringute kohaselt põllumajanduslikul tootmisel.
Juhul, kui biokütuse tooraine tootmiseks kasutatavad agrotehnilised võtted vastavad
mahepõllunduse printsiipidele, võib ka summaarne keskkonnamõju olla väidetavalt
positiivne. Näiteks takistavad ja ennetavad mõned mitmeaastased energiakultuurid pinnase
erosiooni, segakultuuride kasvatamine võib mõjuda positiivselt bioloogilisele
mitmekesisusele jne.
Energiakultuuride suure hulga ja kasutatavate tehnoloogiate mitmekesisuse tõttu ei saa
bioenergia toodete olelustsüklite keskkonnamõju kohta teha kaugeleulatuvaid üldistusi ega
järeldusi. Keskkonnamõju sõltub suuresti nii konkreetsest energiakultuurist kui ka sellest,
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millist kõlvikut see asendab ja kindlasti ka agrotehnilistest võtetest Seetõttu tulem iga
konkreetse olelustsükli puhul käsitleda keskkonnamõjusid eraldi41.
Rohtsest biomassist toodetud pelletitel on samad eelised võrreldes puidu pelletitega, kuid
rohepelletite kasutuselevõttu raskendab (nõuab lisainvesteeringut) rohtse biomassi kõrge
tuhasus ja kloorisisaldus võrreldes puiduga, mistõttu nad ei sobi põletamiseks tavalises
puidu pelletikatlas. Nimetatud puuduste ning turu piiratuse (praeguseks on installeeritud
vähe rohepelletite põletamiseks sobivaid seadmeid) on rohepelletite hind kütuseturul
mõnevõrra madalam kui puidu pelletitel.
Rohepelletite tootmistehnoloogia on analoogne puidu pelletite omaga; turul on saadaval
erinevaid seadmeid. Sobivaima seadme valikuks tuleb teostada täpsem uuring.
Kirjanduse andmete põhjal ning praeguse tehnoloogia arengu juures võib väita, et
kõrrelistest valmistatud pelletid on pigem kasutamiseks suuremates jaamades kui
väikekatlamajas. Varustusleping suure põletusseadmega tagaks kindla turu.
Suurtarbija turg on stabiilsem, kuid nõuab ka garanteeritud kvaliteeti. Kodumajapidamiste
turgu on ilmselt kõige raskem hõivata, kuna väikeste põletusseadmete korral on oodata
probleeme tulenevalt rohtse biomassi omadustest.
Pelletite tootmisel ja turustamisel tuleb järgida juba kehtestatud ja uusi standardeid
granuleeritud biokütuste kvaliteedile. Standardite kehtestamisega tagatakse kütuste kõrge
kvaliteet ning turu korrastatus.

41

Biomassi tehnoloogiauuringud ja tehnoloogiate rakendamine Eestis. TTÜ STI uuringu aruanne, Tallinn 2008.
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Kokkuvõte
1. Kütuste aastaseks tarbimiseks Misso vallas soojuse tootmiseks, mootorikütusena ja
kodumajapidamistes on 2008. a. andmete kui hinnangute alusel energiaühikutes hinnatud
67,4 TJ (18,7 GWh), millest katlakütuste osatähtsus moodustab 74%. Katlakütustena on
valdavalt kasutusel olnud puitkütus, maagaas ja kerge kütteõli, osatähtsustega vastavalt
83%, 10% ja 7%. Puitkütuste tarbijateks valdavalt küttepuude näol on kodumajapidamised
ja mõnede hoonete lokaalkatlamajad. Maagaasi peamisteks tarbijateks on Misso aleviku
korrusmajad ja kohalik savitööstus.
2. Kütuste (18,7 MWh) ja elektri (2,09 GWh) kogutarbimine Misso vallas on 2008.a.
andmetel olnud 20,81 GWh. Suurima osatähtsusega kütuste ja energia kogutarbimises on
katlakütuste tarbimine (66%), järgnevad mootorikütuste ja elektri tarbimine, osatähtsustega
vastavalt 24% ja 10%. Importkütuste (katla- ja mootorikütused) tarbimise osatähtsus kogu
kütuste tarbimises on ligikaudu 39% ja ainult katlakütuste osas 17%. Vajalik kütuste
ressurss valla katla- ja mootorikütuste ning elektri aastase vajaduste katmiseks on
hinnanguliselt 30 GWh, arvestades ka muundamistegureid elektri ja mootorikütuste
saamiseks. Tarbitavate importkütuste ja elektri aastane maksumus Misso valla kohta on
hinnanguliselt 8…10 milj krooni.
3. Katlakütuste eritarbimine Misso vallas elaniku ja valla pindala kohta on olnud vastavalt
kokku 63,1 GJ/elanik (17,5 MWh/elanik) ja 262 GJ/km2 ( 73 MWh/km2). Eritarbimine
elaniku kohta on ligilähedane Põlva maakonna vastava näitajale. Elektri tarbimine valla ühe
elaniku kohta on olnud 2008. a. 2,7 MWh/elanik, olles 1,9 korda väiksem kui Eestis
keskmiselt, mis viitab ka keskmisest madalamale majandusarengu tasemele. Elektri
eritarbimine ei ole oluliselt erinev piirkonna omavalitsuste vastavast näitajast.
4. Energiakasutuse keskkonnamõju Misso vallas on hinnatud lähtuvalt CO2 heitkogustest,
mille allikateks vallas otseselt on fossiilsete katlakütuste ja mootorikütuste põletamine ja
kaudselt tarbitud elektrienergia tootmisel valdavalt Narva Elektrijaamades tekkiv CO2. Valla
kogu energiakasutusega seonduv aastane CO 2 heitkogus on umbes 4500 t/a, millest valdava
osa (60%) moodustab elektrienergia kasutamisega seotud CO2 heitkogus. Katlakütuste
põlemisel tekkiva CO2 heitkoguse osatähtsus on ainult 11% ja seda heitkogust on vallal
võimalik otseselt mõjutada (vähendada), propageerides taastuvate katlakütuste (nt
puitkütuse) kasutamist. CO2 heitkogus tonnides elaniku kohta aastas (tCO2/elanik/a) on
katla- ja mootorikütuste ning elektrienergia 2007.a. tarbimisandmete alusel olnud 5,7 tonni,
mis on üle kahe korra väiksem kui vastav Eesti näitaja. Ainult katlakütuste osas on see
näitaja olnud tagasihoidlik, alla ühe tonni.
5. Misso vallas on piisav biomassi arvutuslik energeetiline ressurss (ligi kaks ja pool korda
suurem hinnangulisest vajadusest), et biomassi kasutada asendajana fossiilsetele kütustele
kogu valla kütuste ja elektri tarbimise osas. Olemasolevatest biomassi ressurssidest
olulisemad on metsa biomass (nt küttepuud, raiejäätmed, kännud), rohtne biomass (nt
rohumaadelt), muu puitne biomass (nt elektriliinide alune võsa, muud võsastunud alad,
puidutöötlemise jäätmed) ja põllumajandusliku tootmise kõrvalsaadused (nt sõnnik, piiratud
koguses põhk).
6. Misso valla territoorium on suhteliselt ühtlaselt metsamaadega kaetud (metsamaadega
kaetud 64%), seega on ka metsa biomassi paiknemine valla territooriumil suhteliselt ühtlane.
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Põllumajanduslikud kõlvikud (nt haritav maa, rohumaad) paiknevad aga piirkonniti,
killustatult. Samuti paiknevad kõlvikud enamasti väikeste massiividena, eriti kasutusest
väljas olevad kõlvikud, mis raskendab nende efektiivset kasutuselevõtmist.
7. Misso valla biomassi ressurssidest on osaliselt kasutusel ainult puitse biomassi ressurss
küttepuude ja puidujäätmete näol 7,58 GWh. Siin vaba ressurss praktiliselt puudub.
Kasutamata biomassi energeetiline ressurss on aga kokku 63,79 GWh/a (valdavalt puitne ja
rohtne biomass). Seega on olemasolevast arvutuslikust biomassi ressursist kasutusel ainult
umbes 10%. Bioenergia tarbimist vallas on võimalik märgatavalt suurendada seni
kasutamata raiejäätmete ja rohumaade ning tulevikus ka kändude kasutuselevõtmisega.
Lisaks sellele on Misso vallas mõeldav sõnnikust ja piimafarmi meieris tekkivast vadakust
biogaasi kääritamine.
valla põhilised katlakütuste tarbijad on hajali paiknevad üksikobjektid,
8. Misso
soojuskoormusega alla 100 kW (ühepereelamud, mõned suuremad hooned). Vallas on ainult
mõned lokaalkatlamajad, soojuskoormusega üle 100 kW. Väikeste lokaalkatlamajade puhul on
oluline katlakütuse ühtlane kvaliteet ja kütuse omadustele vastavad põletusseadmed.
Olemasolevate objektide soojusvarustuse üleviimisel kohalike biokütuste kasutamisele või
küttesüsteemide moderniseerimisel tuleks eelistada parendatud kvaliteediga biokütuseid (nt
sorteeritud hakkpuit, niiskusesisaldusega alla 30%) ja väärindatud biokütuseid (nt puidupelletid,
rohtse biomassi pelletid ja ka briketid). Misso vallas on ressurss rohtse biomassi pelletite ja
brikettide väiketootmiseks, mis ei pruugi aga osutuda majanduslikult tasuvaks.

9. Lisaks olemasolevale biomassi ressursile on täiendava ressursi võimalikeks allikateks
kasutusest väljas olevate põllumajanduslike maade kasutusele võtmine energiakultuuride
(valdavalt energiaheina, nt Eesti tingimustes sobivateks peetavate päideroo, ida-kitseherne)
kasvatamiseks või nimetatud maade metsastamine. Energiakultuuride kasvatamise
majanduslik tasuvus sõltub kultuuride saagikusest. Kõrge saagikus eeldab aga viljakat
põllumaad, intensiivset maaviljelust ja optimaalset väetiste kasutamist. Misso valla
põllumaad ei ole väga viljakad (põllumaade boniteet on alla Võrumaa keskmise taseme).
Energiakultuuride kasvatamisel on eriti oluline, et kultuuri tegelik energeetiline ressurss
oleks tunduvalt suurem kui kultuuri kasvatamiseks kulutatud energeetiline ressurss. Samas
napib veel andmeid erinevate energiakultuuride reaalsete ja usaldusväärsete kasvatus- ja
koristuskulude ning kogemuste kohta erinevate boniteediga maadel Eestis, et riskivabalt ja
kasumlikult energiakultuure Misso vallas kasvatada.
10. Kasutusest väljas olevatel põllumajanduslikel maadel oleks samuti võimalik viljeleda
energiametsandust, hakates kasvatama kiirekasvulisi puittaimi. Kiirekasvuliste ja lühikese
raieringiga majandatavate puuliikide kasvatamist võib vaadelda kui alternatiivset
maakasutusviisi, võrreldes tavapärase põlluharimise ja metsandusega. Tavametsandusega
võrreldes on raiering tunduvalt lühem (üldjuhul alla 30 aasta) ja metsa majandamine on
orienteeritud maksimaalse biomassi produktsiooni saavutamisele. Eestis oleksid sellisteks
puuliikideks paju, hübriidhaab, hall (valge) lepp, arukask. Kui paju on valdavalt kasutatav
energeetilistel eesmärkidel, siis teistel puuliikidel on ka muid kasutusalasid.
11. Agro-energeetiliste ehk biomassi energiaks muundamise ahelate puhul vaadeldakse
toormeallikatena põllumajanduslikust tootmisest pärinevat biomassi (märg või kuiv biomass
ja tootmise kõrvalsaadused, roht- ja puittaimed, õli- ja etanoolikultuurid). Agro-energeetilise
ahela põhilülid biomassi tootmine, biomassi transport, biomassi töötlemine, biokütuse
laialivedu ja biokütuse kasutamine. Misso vallas ei ole käesoleval ajal toimivaid agro59
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energeetilisi ahelaid, põllumajanduslikust tootmisest pärinevat biomassi energeetilistel
eesmärkidel ajal ei kasutata.
12. Misso vallas on eeldusi vähemalt järgmiste agro-energeetiliste ahelate toimimiseks: 1)
rohtse biomassi kasutamise energiaks muundamiseks põletamise teel; 2) biogaasi tootmise
ahel. Rohtse biomassi põletamise eeldused on hetkel vallas tagasihoidlikud, puuduvad
selleks sobivad põletusseadmed. Rohtse biomassi kohapealse kasutamise võimalused
suureneksid rohtsest biomassist väärindatud kütuste tootmisel (nt pelletid, briketid). Üheks
võimaluseks rohtse biomassi kasutamisele võtmiseks on rohtse biomassi tarnimine
väljapoole valda, nendele tarbijatele, kellel on tehnilised võimalused sellise biomassi
põletamiseks.
13. Misso vallas on olemas märja biomassi ressurss (sõnnik, vadak), mida oleks võimalik
kasutada toormena biogaasi tootmiseks. Biogaasijaama rajamisel (elektriline võimsus
vähemalt 300 kWel) Misso valda toimiks biogaasi ahel kohapeal, kohapealne toore ja
biogaasijaamast saadava elektri ja soojuse tarbimine kohapeal.
14. Piisav biomassi ressurss loob eelduse selleks, et täielikult Misso vallas loobuda
vähemalt fossiilsete katlakütuste kasutamisest. Tehniliselt on kerge kütteõli ja maagaas
täielikult asendatav seni kasutusele võtmata raiejäätmetega ja muu puitse biomassiga, kuid
majanduslikult on see praegu vaid osaliselt põhjendatud.
15. Misso
valla energiamajanduse arengu põhisuunaks on tõenäoliselt avatud
energiatsükliga piirkond. Valla kohalik biomassi ressurss on piisav piirkonna (valla)
energiavajaduse rahuldamiseks (katla- ja mootorikütused, elekter) kuid sellise arengusuuna
korral ei kasutataks kogu kohalikku ressurssi mitte kohapeal, vaid seal, kus see on
majanduslikult otstarbekam. Sellisel juhul oleks valla energiabilanss tinglikult küll positiivne,
kus osa energiakandjatest leiab kasutust väljaspool (raiejäätmed, rohtne biomass) ja osa
vajatavast energiast või kütustest tuuakse väljastpoolt (nt mootorikütused ja elekter).
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