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SISSEJUHATUS 

Energia tootmine ja selle tarbimine on inimkonna eksisteerimise aluseks. 20. sajandiga 

kaasnenud tööstusrevolutsioon tõi endaga kaasa kiire energiatarbimise kasvu ning rohke 

fossiilsete kütuste kasutamise.  

Praeguseks hetkeks oleme jõudnud olukorda, kus senine energia tootmine võib kaasa 

tuua pöördumatuid keskkonnakahjustusi ning energia iseseisvuse vähenemise. Seetõttu 

on äärmiselt aktuaalne võtta kasutusele meetmeid selle protsessi pidurdamiseks. Energia 

tootmiseks kasutatavate fossiilsete kütuste asendamine taastuvate energiaressurssidega 

on väga oluline samm, mida inimkond on selles suunas astunud.  

On väga positiivne, et Eesti energeetikas seni domineeriv fossiilsete kütuste kasutamine 

on hakanud vähehaaval muutuma ning on tekkinud suurem huvi biokütustest bioenergia 

tootmise vastu. Eelkõige hästi kättesaadava ressursi ja madala hinna tõttu on Eestis 

enim levinud biokütuseks hakkpuit.  

Käesoleva bakalaureusetöö eemärk on käsitleda hakkpuitu efektiivse bioenergeetilise 

ressursina, tuues välja tema teoreetilised eelised biokütusena ning analüüsida selle 

kasutamise positiivseid tulemusi Jõgeva linna katlamaja näitel. 

Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

1) selgitada bioenergia mõistet ning tuua välja puitkütuste osakaal Eesti 

primaarenergia tootmises;   

2) tuua välja hakkpuidu teoreetilised eeliseid biokütusena fossiilkütustega 

võrreldes; 

3) anda ülevaade Jõgeva maakonna metsaressursist ning selle kasutamisest 

hakkpuidu tootmisel; 

4) tutvustada Jõgeva linna biokütustel töötava katlamaja tehnoloogilist lahendust; 

5) analüüsida positiivseid muutusi Jõgeva linna katlamaja üleminekul hakkpuidule. 
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Bakalaureusetöö jaguneb kaheks peatükiks, mille koostamisel on kasutatud nii esmaseid 

kui teiseseid andmeid. Esimene peatükk käsitleb bioenergia ja selle tootmiseks 

kasutatava hakkpuidu teoreetilisi eeliseid ning osakaalu Eesti energiabilansis, 

baseerudes peamiselt üldkasutatavatel ning statistilistel andmetel. Töö teises peatükis on 

käsitletud Jõgeva maakonna metsaressursse, mida kasutatakse hakkpuidu tootmiseks 

Jõgeva linna katlamajale. Tuuakse ülevaade hakkpuidu tootmisest Jõgevamaal ning 

selle kasutamisega kaasnevatest positiivsetest muutustest Jõgeva katlamajas. Teises 

peatükis on kasutatud peamiselt teemaga lähedalt seotud olevate spetsialistide poolt, 

küsitluste käigus saadud, sisendandmeid.  

Bakalaureusetöös koostamise metoodika aluseks on statistiliste andmete analüüs, 

intervjuud ning intervjuude andmete üldistus.    

Autor tänab Jõgeva katlamaja osakonnajuhatajat Endel Varikut ning Keraamika Puit 

OÜ juhatuse esimeest Toomas Kursi antud intervjuude ning peatükkides 2.1. ja 2.2. 

kasutatud lähtematerjalide eest. 
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1. BIOENERGIA KASUTAMISE TEOREETILISED 
ASPEKTID 

1.1. Bioenergia ja puitkütuste osatähtsus Eesti energiabilansis 

1.1.1. Bioenergia mõiste ja liigid 

Keskkond on kõik meid ümbritsev, seetõttu sõltume me keskkonnast, samuti sõltub 

keskkond meist. On vale tõlgendada keskkonda kui iseenesestmõistetavat – midagi 

sellist, kus me elame ja töötame adumata, millist mõju inimtegevus sellele avaldada 

võib.  

Keskkonna säästmiseks on meil endil palju ära teha. Üheks võimaluseks on fossiilsete 

kütuste asendamine taastuvkütustega taastuvenergia tootmiseks.  

Taastuvenergia liikidest on suurima potentsiaaliga päikeseenergial põhinev bioenergia 

(Mäesaar, Kivistik 2004, lk 142).  

Järgnevalt käsitleme bioenergia mõistet ja jaotumist. Samuti puitkütuste osatähtsust 

kodumaises energiabilansis.  

Bioenergia on osa taastuvenergiast, mis omakorda on osa koguenergiast. Bioenergia all 

mõistetakse biomassist toodetud energiat – soojust, elektrit ja biokütuseid. [Biomassi… 

2007, lk 5] Seega saab öelda, et mõiste bioenergia on väga lähedalt seotud terminitega 

biomass ja biokütus. Energeetikas on rahvusvaheliselt välja kujunenud, et biomassist  

saadavaid tahkeid kütuseid nimetatakse biomassiks ja biomassist saadavaid 

vedelkütuseid nimetatakse biokütusteks. (Muiste, Kask 2000, lk 60) 

Üldiselt on biomass mingi organismiliigi, liikide rühma või biotsönoosi isendite 

elusaine hulk, väljendatuna toor- ja või kuivmassiühikutes isendite elupaiga pinna- või 

mahuühiku kohta (g/m², kg/ha jne) (ENE1, 1985, lk 548). Biokütust on defineeritud kui 

bioloogilist (biogeenset) päritolu ja organismide elutegevuse tagajärjel tekkinud ning 
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taastuvuse piires otseselt kütusena kasutatav või kütuseks töödeldud (vääristatud) tahke, 

vedel ja gaasiline aine (Muiste, Kask 2000, lk 60). 

Kolmas bioenergia tootmiseks kasutatav, taastuvatest looduslikest materjalidest saadav 

kütus on biogaas. Biogaas ehk käärimisgaas on käärimisel tekkiv orgaaniline aine 

(normaaltingimustel 0,4 – 0,5 m³/kg), peamiselt metaanist (u. ⅔) ja süsinikdioksiidist    

( u. ⅓) koosnev gaas (ENE1, 1985, lk 545). 

Globaalse bioenergia kasutamise potentsiaaliks 1990. aasta kohta, hinnati 225 

eksadžauli (EJ).  Võrdluseks oli tegelik bioenergia kasutamise hulk sellel aastal 46 

eksadžauli. Aastaks 2050 on globaalseks bioenergia potentsiaaliks hinnatud tõusta 370-

450 eksadžaulini aastas. (Fischer, Schrattenholzer 2001, lk 156) 

Sõltuvalt sellest, kas energeetilisest toorainest – biomassist ja/või biogaasist, saadakse 

soojust või elektrit, võib jaotada bioenergia kaheks: 1) biosoojus, 2) bioelekter.   

Kõige levinum ja kättesaadavam bioenergiaressurss Eestis on biokütused (biomass) ehk 

täpsemini üks taimse biokütuse liikidest - puitkütus, mida kasutatakse peamiselt soojuse 

tootmiseks. Märksa marginaalsem osa on bioelektri tootmisel.  2007. aastal oli 

biomassist toodetud soojusenergia kogus 14 360 TJ (39% Eesti soojuse toodangust) ja 

elektrienergia 146 TJ (0,3% Eesti elektritoodangust) [Ülevaade…2011, lk 84]. 

Seega saab öelda, et puit on bioenergeetiline ressurss, millest saadava kütuse 

klassifikatsiooni võiks välja pakkuda järgmiselt (Muiste, Kask 2000, lk 61-62): 

1) puitkütus; 

a) metsast saadav puitkütus; 

 hakkpuit; 

 (traditsiooniline) küttepuu; 

b) puidutööstusest saadav puitkütus; 

c) korduvkasutatud puitkütus; 

d) energiametsast saadav puitkütus; 

2) puitpõhine kütus. 

Eelnimetatud energeetilise puidu klassifikatsioonist kõige perspektiivsemaks loetakse 

hakkpuitu, mida oma madala hinna ja keskkonnasäästlikkuse tõttu on viimase 

aastakümne jooksul hakatud ühe rohkem kasutama Eesti linnades ja asulates sooja 

tootmiseks. 
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1.1.2. Hakkpuit peamise bioenergia ressursina Eestis  

Autori hinnangul on hakkpuidu kasutamisel peamise bioenergia liigina Eestis mitmeid 

positiivseid aspekte, nagu energia tootmise efektiivsuse tõus, madalamad energia 

hinnad, tööhõive kasv ja suurem sõltumatus imporditavatest kütustest. 

Hakkpuit ehk puiduhake on puidujäätmete peenestamisel saadav biokütus (Aasmäe 

2009, lk 467). Hakkeks vajalikku puitu saadakse raielankidelt küttepuust ja raie- ning 

puidutöötlemise jäätmetest. Ühest tihumeetrist saadakse 2,5 m³ puiduhaket. 

[Ülevaade…2007, lk 36]. 

Erinevate puuliikide puidust valmistatud hakkpuidu mahumassid, energiasisaldused ja 

saadav energia on erinevad. Kõrgeim mahumass on kasepuidul (niiskus 50%) – 300 

kg/rm. Energiasisalduse poolest on esikohal aga kuusepuit (niiskus 50%) – 11,7 MJ/kg. 

Kasepuidu (niiskus 50%) energiasisaldus on 11,5 MJ/kg. Ühe ruumimeetri kasepuidu 

hakke täielikul põlemisel on võimalik saada enim, s.o 3,5 GJ energiat. [Sealsamas, lk 

36] 

Kütteks sobilikku puitu leidub nii puhastamata kraavipervedel kui ka võssakasvanud 

põldudel ning tekib kõikjal, kus raiet tehakse või metsa majandatakse. Seda väärtuslikku 

tooret on mõistlik kasutada energiatootmiseks. (Hansen 2013, lk 48) 

Esimeseks hakkpuidu kasutamise eeliseks võiks lugeda fossiilsete kütuste kasutamise 

vähenemise, mis keskkonnasäästlikkuse seisukohalt on väga vajalik samm.  

Teiseks oluliseks aspektiks saab lugeda soojusenergia tootmise odavnemist tarbija 

jaoks. Meie üleminekulises parasvöötme kliimas on sooja tootmine paratamatu, seega 

on mõistlik hoida langevat hinnatendentsi. Ka soojatootjale tuleb kasuks odavama ja 

stabiilsema hinnaga küttematerjali tarbimine, mis on reeglina kohaliku päritoluga ning 

tööhõivet soodustav. 

Kolmandana saab käsitleda teemat metsa- või maaomaniku vaatekohast. Toormaterjali 

hankimise käigus puhastatakse võsast kraavid ja põllud, harvendatakse 

metsanoorendikke. Raielangid on hakkpuidu toormaterjali allikad, sest seal, kus tehakse 

raiet, tekivad raiejäägid, mida saab eesmärgipäraselt kasutada.  Kokkuvõttes parandab 
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see tegevus looduse üldist ilmet ning muudab metsade majandamise säästlikumaks ja 

efektiivsemaks. 

Joonisel 1 on toodud Eestis aastatel 2011–2014 tarbitud hakkpuidu kogused 

kuupmeetrites (m³), et näidata viimaste aastate selle tarbimise tendentse ja hooajalisust. 

2014. aasta näitajad on toodud ainult jaanuari ja veebruari kuu kohta, kuna järgnevate 

kuude andmeid ei ole veel avaldatud. 

 
Allikas: [KE22 2014] Autori koostatud 

Joonis 1. Eestis tarbitud hakkpuidu kogused (kuupmeetrites) aastatel 2011 – 2014 

Vaadeldavas perioodis kõige madalam hakkpuidu tarbimine oli 2011. aastal, kui 

maksimaalne tase jäi märtsis 378 473 m³ juurde. Üldiselt on alates sellest aastat 

hakkpuidu tarbimine tõusnud. 

Jooniselt võib näha, et viimase nelja aasta kõige kõrgem hakkpuidu tarbimine on olnud 

2012. aasta jaanuaris - 439 320 m³. Võrreldavatest aastatest on tarbimine olnud kõrgeim 

terve aasta vältel, mille tingis nõudluse kasvu 2012. aastal Eesti Energia Narva 

Elektrijaamades hakkpuidu suuremahuline kasutamine rohelise energia tootmiseks.  

2012. aasta augustis lõpetas Eesti Energia rohelise energia tootmise Balti Elektrijaama 

koostootmisblokis, mis tingis tootmismahtude vähenemise ning hakkpuidu pakkumine 

ületas nõudluse. Seega võib joonisel 1 näha, et 2012. aasta neljanda kvartali mahud on 
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madalamad aasta alguse mahtudega võrreldes. 2013. aasta neljandas kvartalis ületavad 

tarbimismahud 2012. aasta taset.   

Vaatamata energia tootmise lõpetamisele Narva Elektrijaamas, on siiski viimase kahe 

aasta hakkpuidu tarbimine pidevalt suurenenud. Jaanuaris 2014 on tarbimine 

ligilähedane (415 342 m³) 2012. aasta sama aja tasemega võrreldes (439 320 m³). Selle 

põhjuseks võib lugeda viimastel aastatel toimunud investeeringute tõusu taastuvenergial 

töötavate katlamajade ehitamiseks ja ümberehitamiseks, mis omakorda tekitab vajaduse 

hakkpuidu tarbimise kasvuks.   

Teiste seas kuuluvad Eestis toodetavatest kütuse liikidest primaarenergia hulka ka 

puitkütused (s.h hakkpuit). Joonis 2 illustreerib, milline oli puitkütuste osakaal Eesti  

primaarenergia tootmises 2012. aastal. Andmed on koondatud statistikaameti 

andmebaasist, kus andmed on esitatud teradžaulides (TJ). Parema ülevaate saamiseks on 

teradžaulid autori poolt protsentideks teisendatud.   

 
Allikas: [KE024 2014] Autori koostatud 

Joonis 2. Puitkütuste struktuur primaarenergia tootmises 2012. a 

Jooniselt 2 on näha, et küttepuudel ja hakkpuidul on primaarenergia tootmises pea 

võrdne osakaal (küttepuud 31%, hakkpuit 28%). Kui hakkpuitu kasutatakse peamiselt 

katlamajades, siis küttepuid kasutatakse suurel määral ka eramutes soojuse tootmiseks, 

mis tõstab ka nende osakaalu primaarenergia tootmises puitkütuste hulgas. 
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Puidujäätmete (ka raiejäätmed) osakaal on 22%. Huvi raiejäätmete kasutamise vastu on 

Eestis viimaste aastate jooksul üha kasvanud. Mitmel pool ongi raiejäätmed juba mõnda 

aega tarvitusel olnud, kuid üldiselt on neil siiski katlamajade toormekasutuses väga 

väike osa (Kakko 2003, lk 8). 

Puidugraanulitest ehk pelletitest toodeti 2012. aastal 7486 TJ primaarenergiat, mis teeb 

puitkütustest primaarenergia tootmise osakaaluks 18%.  Selle põhjuseks võib lugeda, et 

suur osa Eestis toodetud puidugraanulitest läheb ekspordiks.  

Kõige väiksema osakaaluga on puitbrikett (1%), mis sarnaselt puidugraanulitele läheb 

suures mahus ekspordiks. Võrreldes näiteks küttepuude ja hakkpuiduga on 

puidugraanulite ning puitbriketti hind suhteliselt kõrge, mistõttu on nende kasutamine 

kodumajapidamistes ja katlamajades pigem tagasihoidlik. 

Kokku toodeti 2012. aastal puitkütustest primaarenergiat 41 281 TJ, mis moodustab 

kogu aastasest primaarenergia tootmisest (213 254 TJ) 19,3%.  

1.2. Hakkpuidu teoreetilised eelised biokütusena 
taastuvenergeetikas 

1.2.1. Keskkonnasääst hakkpuidu kasutamisel 

Uurides Eesti energiabilanssi, võib tõdeda, et see on tänapäeval valdavalt 

põlevkivipõhine.  

Põlevkivi ehk kukersiit on kollakas kuni peaaegu must settekivim, mis sisaldab 

peamiselt veekogude madalamatest organismidest pärinevat (akvageenset) 

vesinikurikast orgaanilist ainet kerogeeni (EE7, 1994, lk 574). 

Statistiliselt väljendatuna on põlevkivi tootmise maht teistest primaarenergiatest selgelt 

ees. Näiteks 2012. aastal toodeti põlevkivi 167 287 teradžauli, mis teeb 78% kogu 

primaarenergia tootmisest. Võrdluseks samast aastast oli küttepuidu tootmine (k.a 

hakkpuit ja puidujäätmed, puitbrikett ja -graanulid) 41 218 teradžauli ehk 19% 

primaarenergia tootmisest [Energiabilanss 2014] (25.04.2014). 

Vaadates tulevikku, peab tõdema, et energiavajadus mitte ei vähene, vaid suureneb 

jõudsalt. Samas on tänane elukorraldus suuresti üles ehitatud fossiilsete kütuste 
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kasutamisele. Et fossiilsed kütused on taastumatu ressurss, siis nende kasutamine pikas 

perspektiivis on jätkusuutmatu nii loodushoiu kui ka kütuse tagavarade ammendumise 

tõttu. 

Põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel energia tootmiseks Eestis on mitmeid 

negatiivseid keskkonnamõjusid [Velling, Vaasma 2012]: 

 kaevandamise mõju maakasutusele, s.h kaevandamisjäätmed, aheraine; 

 mõju piirkonna põhjaveele; 

 tahked jäätmed – tuhamäed, šlakijäätmed, poolkoksimäed; 

 veereostus ning toksilised nõrg- ja valgveed tahkete jäätmete mägedel; 

 õhusaaste. 

Negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks on vajalik kasvatada taastuvate 

energiaallikate osakaalu Eesti energiabilansis, mida alates 2004. aastast, kui Eesti astus 

Euroopa Liitu, on hakatud ühe enam tähtsustama.  

Üheks biokütustega seotud arengukavaks Eestis on „Biomassi ja bioenergia kasutamise 

edendamise arengukava aastateks 2007-2013“, milles on välja toodud, et biomassi 

kasutuselevõtmine energia ja materjalide tootmiseks aitab vähendada reostussurvet 

keskkonnale, eriti energiasektori reostussurvet [Biomassi… 2007, lk 4]. 

Peamiseks energiasektori reostussurve tekitajaks on põlevkivi põletamisest tekkiv 

süsinikdioksiidi (CO2) emissioon.  CO2 emissiooni vähendamise üheks võimaluseks on 

arendada biokütustel (s.h hakkpuit) baseeruvaid taristuid (kaugküttevõrgud, katlamajad 

jne), mis on oluliseks sammuks keskkonnasäästlikkuse parandamisel. 

Biokütuste põlemisel vabaneb tunduvalt vähem süsinikdioksiidi (CO2) kui maapõuest 

pärit kütustest (Muiste 2000, lk 16). Puidu ja puidutööstuse jäätmete ning turba kui 

taastuva kütuse põlemisel ei arvestata CO2 emissiooniga, sest biokütuste põlemisel 

eralduv CO2 seotakse fotosünteesis uuesti taimedesse ning kasvuhooneefekt ei suurene 

(Kask 1999, lk 20). 

Teiseks oluliseks aspektiks biokütuste (s.h hakkpuit) kasutamisel keskkonnasäästlikkuse 

mõistes on põlemisjääkide ehk tuha ja selle jääkproduktide teke ja taaskasutamine.  
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Kõikide kütuste, v.a. gaasi põletamisel tekib vähemal või rohkemal määral tuhka ehk 

mineraalseid põlemisjääke. Võrreldes teiste levinud tahkekütustega, on põlevkivi 

omapäraks selle suur mineraalainesisaldus. Eesti põlevkivi põletamisel jääb tuhana alles 

45–50% algselt põletatud materjalist, mis teeb ühest tonnist põlevkivist 450-500 

kilogrammi tuhka. Põlevkivis olevate karbonaatide termilise lagunemise tulemusena 

tekkiva suure kaltsiumoksiidi (CaO) sisalduse tõttu on põlevkivituhk klassifitseeritud 

ohtlikuks jäätmeks. Praegu ladestatakse põhiline osa Narva Elektrijaamades ja Ahtme 

Elektrijaamas tekkivast tuhast lähedal asuvatele tuhaväljadele ning vaid väike osa 

suunatakse taaskasutusse. [Keskkonnaaruanne 2008, lk 60] 

Biokütuses (s.h hakkpuidus) on tuha sisaldus seevastu väga madal, vaid 1% ringis, mis 

lubab oluliselt vähendada energiatootmise jääkide hulka. Tänu biokütuse kasutamisele 

Balti Elektrijaamas 2011-2012. aastal tekkis Eestis ca 180 000 tonni vähem 

põlevkivituhka ning elektri tootmiseks kasutati ligi 400 000 tonni vähem põlevkivi. 

Õhku jäi paiskamata kuni 380 000 tonni vähem süsihappegaasi ning vähenesid ka 

vääveldioksiidi heitmed, kuna biomassis on võrreldes põlevkiviga vähem väävlit. Alates 

biokütuste kasutuselevõtust 2008. aastal jätsid Balti Elektrijaamad elektri tootmiseks 

kasutamata ca 1,35 mln tonni põlevkivi, tekitasid 0,6 mln tonni vähem tuhka ning 1,1 

mln tonni vähem süsihappegaasi. [Roheline…2012] 

Autori arvates toovad eelpool mainitud näitajad selgelt välja bioenergia kasutamise 

eelised fossiilsete kütuste ees, millega on võimalik säästa keskkonda ning hoida 

põlevkivi ressursse tulevikuks. 

Kolmas oluline aspekt hakkpuidu kasutamisel keskkonnasäästu seisukohalt on Eesti 

metsaressurss. 

Eesti on Euroopa 35 riigi seas metsaaladelt 20. kohal, puiduressursside järgi 19. kohal ja 

varadelt ühe hektari kohta 15. kohal. Samas on Euroopas ainult viiel riigil suurem 

metsamaa pindala kui Eestil. (Mäesaar, Kivistik 2004, lk 144) 

Noore metsa valgustusraiel või ka küpseva metsa harvendusraiel võib saadav likviidse 

puidu kogus olla nii väike, et otstarbekam on kasutada kogu raiutav materjal hakkpuidu 
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tootmiseks (Kask jt 2010, lk 12). Samuti on keskkonnasõbralik tegevus raiejääkide 

kasutamine hakkpuidu tootmiseks, mis vähendab raiesmike risustatust. 

Hakkpuitu võib toota ka võsast. Võsastunud alade puhastamine ja korrashoid parandab 

keskkonna ilmet ning annab võimaluse kasvada taimedel, mis vastasel juhul jääksid 

valgus- ja toitetingimuste puudumise tõttu ebasoodsatesse kasvutingimustesse.                 

1.2.2. Hakkpuidu konkurentsivõime energiaallikana 

Kui rääkida biokütuste (s.h hakkpuidu) konkurentsivõimest, siis kõige tähtsam näitaja 

on hind. Biokütuste hind muutub seda konkurentsivõimelisemaks, mida rohkem 

tõusevad fossiilkütuste hinnad. Fossiilkütuste hinna tõusul mängivad olulist rolli 

saastetasud ja ressursimaksud, mis muudavad hinna vähem stabiilseks. Biokütustele 

annavad konkurentsieelise ka stabiilsemad hinnad.    

Joonisel 3 on toodud hakkpuidu keskmised tootjahinnad 2011-2014. aasta kohta, mis ei 

sisalda käibemaksu. Seejuures 2011. aastal on andmed nelja viimase kuu kohta ja  2014. 

aasta andmed on toodud esimese kvartali kohta.  

 
Allikas: [Biokütuste.. 2014] Autori koostatud 

Joonis 3. Hakkpuidu keskmised tootjahinnad (eurot/m³) aastatel 2011-2014 

2011. aasta lõpus oli hakkpuidu hind saavutanud kõrgeima taseme, jäädes detsembris 

hinnaga 12,90 €/m³ vaadeldava periood kõrgeimaks. 2012. aasta esimeses kvartalis 

langesid hinnad veidi, saavutades jaanuaris taseme 12,57 €/m³, mis püsis terve kvartali.  
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Alates 2012. aasta aprillist hakkasid hakkpuidu hinnad langema, jõudes septembriks 

11,08 euroni. Kiire hinnalanguse põhjuseks loeb autor rohelise energia tootmise 

lõpetamise Eesti Energia Narva Elektrijaamades, kuna sel hetkel hakkas hakkpuidu 

pakkumine ületama nõudlust. Materjali oli palju ette toodetud, kuid seda ei olnud enam 

kerge kogu mahus realiseerida. 

Järgmise, 2013. aasta esimeses kvartalis tõusid hakkpuidu hinnad mõnevõrra kõrgemale 

- 3,8% võrreldes aastalõpu seisuga. Ilmselt võib seda seletada nõudluse suurenemisega 

keskmisest külmema talvega seoses.   

Statistika kohaselt hakkasid alates 2013. aasta teisest kvartalist hakkpuidu hinnad taas 

langema, saavutades küll suvekuudel mõningase stabiilsuse, kuid oktoobris langus 

jätkus ja seda kuni vaadeldava periood lõpuni märtsis 2014, kui hakke tootjahinnaks 

kujunes 9,60 €/m³ . 

Hakkpuidu hinda mõjutab peamiselt kohalik turg. Kuigi viimastel aastatel on hakkpuidu 

nõudlus pidevalt tõusnud,  on ka selle pakkumine kõrge, mis on viinud hinnad 

langustendentsi. See on koht, kus võib tekkida huvide konflikt toorme müüja ja ostja 

vahel, kus üks pool soovib võimalikult kõrget hinda, teine aga madalaimat. Ilmselt 

tõuseb hakkpuidu hind lähiaastatel hetkeseisust siiski veidi kõrgemale. Tarbija jaoks aga 

on madalam hind kindlasti kasulikum, kuna viib alla ka soojusenergia hinna.  

Üheks võimaluseks konkurentsivõime hindamisel on iseloomustada kütuse hinda 

energiasisalduse aspektist.  

Joonisel 4 on võrreldud mõningaid Eestis kasutusel olevaid kütuseid nende hindade 

alusel kütuse energiasisalduse kohta (€/MWh). Joonis on koostatud, võttes aluseks 

statistikaameti andmed ettevõtetes tarbitud kütuste keskmise maksumuse 2012. aasta 

seisuga. Energia hind on arvutatud kütuse keskmise maksumuse ja selle kütteväärtuse 

jagatisena. 
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Allikas: [KE08 2014; Potter 2011, lk 22] Autori koostatud 

Joonis 4. Kütuste hinnad nende energiasisalduse kohta (€/MWh) 

Jooniselt võib näha, et kõige kõrgema hinnaga on kütteõli ning põlevkiviõli, vastavalt 

58,81 €/MWh ja 44,96 €/MWh. Selliste kütuste konkurentsivõime on oma kõrge hinna 

tõttu madal, mistõttu oleks nad otstarbekas asendada mõne odavama kütusega.   

Maagaasi energia hind jääb 2012. aastal 39,75 €/MWh juurde, mis on samuti suhteliselt 

kõrge hind. Maagaasi kasutatakse mitmel pool paralleelselt biokateldega tippkoormuste 

katmiseks. 

Ülejäänud käsitletavad kütused jäävad selgelt madalamasse hinnaklassi, mis toob ka 

välja nende konkurentsieelise kallimate kütuste ees. Nende kütuste energia hind jääb 12-

13 € piirile megavatt tunni eest. Hakkpuidul on see veidi kõrgem (22,63 €/MWh), mille 

tingisid hakkpuidu üldiselt kõrged tootjahinnad antud perioodil.  Tänane hakkpuidu 

hind lubab sellel konkureerida kõigi madalama hinnaklassiga kütustega.    

Biokütuse (s.h hakkpuidu) konkurentsivõime väljendub ka uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtus. Erametsakeskuse arendusnõunik Indrek Jakobson kirjutab ajakirjas 

„Tööstus“ (Hansen, lk 48): „Fossiilkütustel, peamiselt kütteõlil töötavate katelde eluiga 

saab lähitulevikus paratamatult otsa ja kümne, hiljemalt 20 aasta pärast peavad 

omanikud mõtlema nende väljavahetamisele. Siis ongi aeg kaaluda hakkpuidu 

kasutamist.“ 
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Võib tõdeda, et praeguseks on paljud Eesti soojatootjad aru saanud taastuvenergiast 

sooja tootmise eelistest – paljudes piirkondades on katlamaju ja kaugküttevõrke üle 

viidud efektiivsele hakkpuidu küttele. 2013. aasta alguse seisuga oli 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) maksnud toetusi 52 katlamaja ehitamiseks või 

ümberehitamiseks (Viiron 2013, lk 14). Toetusi makstakse läbi CO2 kvoodimüügist 

rahastatava meetme, mille eesmärgiks on tõsta taastuvate energiaallikate osakaalu 

energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste 

vähendamine [Taastuvenergeetika 2014]. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas ka Tabivere Soojus OÜ-le kuuluva 

Tabivere katlamaja ja kaugküttevõrgu renoveerimist, mis ehitati ümber hakkpuidule 

baseeruvaks (alustas tööd 1.11.2012). Enne hakkpuidule üleminekut kasutati Tabiveres 

kütuseks maagaasi. Tabelis 1 on esitatud näitajad, mis kirjeldavad muutusi erinevate 

kütuste ja tehnoloogiate kasutamisel sooja tootmiseks Tabivere katlamaja näitel.  

Tabel 1. Tabivere katlamaja näitajad enne ja pärast hakkpuidu küttele üleminekut 

  
Allikas: (Kaugküte…2013, lk 24) Autori koostatud 

Tabelist võib näha, et kõige suurem muutus hakkpuidule üle minnes on arvestusliku 

CO
2 

 heite puudumine, mis maagaasiga küttes oli ca 1000 tonni aastas. See on 

keskkonnasäästlikkuse aspektist oluline näitaja. Soojuskadude alanemine, mis peamiselt 

on seotud kaugküttevõrgu ning katlamaja renoveerimisega, oli 73 MWh ehk 13%. 

Soojusenergia hind muutus Tabivere elanike jaoks odavamaks 7 € võrra MWh. See teeb 

hinnalanguseks ca 11%.  Oluline on välja tuua ka see, et aastane ca 560 000 m³ 

maagaasi kulu asendus märksa madalama hakkpuidu kuluga - 6000 puistekuupmeetrit 

(pm³) aastas.     

  

Näitaja Maagaas Ühik Hakkpuit Ühik

Kütuse kulu ca 560000 m³/a 6000 pm³/a

Soojuskaod 563 MWh 490 MWh

Soojuse hind 65 €/MWH + km 58 €/MWH + km

CO2 heide ca 1000 t/a 0 t/a
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1.2.3. Hakkpuidu ressursiallikad ja tootmistehnoloogiad 

Eesti puiduressurss ja selle kasutamine biokütusena omab suuri reserve. Nende 

reservide kättesaadavus sõltub eeskätt oskustest ja teadmistest selle ressursiliigi 

tootmise ja kasutamise eripärade kohta. Järgneva alapeatüki eesmärk on selgitada 

hakkpuidu peamisi ressursiallikaid ning tootmisviise.  

Hakkpuidu peamised ressursiallikad võib jagada järgmiselt (Tooming 2001, lk 1):  

1) väheväärtuslik mets, raiejäätmed, võsa; 

2) spetsiaalselt hakkpuidu tootmiseks rajatud energiavõsa istanduses. 

Biokütusena tuleb Eesti oludes ratsionaalselt kasutada eeskätt metsa- ja puidutööstuse 

jäätmeid, mis muidu kõdunedes saastavad atmosfääri samal määral kui põledes ja on 

aastaringi paremini kättesaadavad kui muud biokütused (Öpik 2000, lk 11). 

Praegusel hetkel on Eesti metsades lähima paarikümne aasta jaoks puiduhakke ressursid 

olemas raiejäätmete, väheväärtusliku puidu ja lepavõsa näol. Kui aga energiamajanduse 

rekonstrueerimine tuleb ulatuslik, siis on vaja üksikasjalikke hinnanguid looduslike 

bioenergia varude ja nende taastumise kohta. Võib arvata, et need ressursid vähenevad 

ja mõne aja pärast muutub aktuaalseks energiavõsa kasvatamine. (Ross, Koppel 1994) 

Puiduenergia bioloogiline potentsiaal on Eestis suur. Statistilise metsainvesteerimise 

(SMI) andmetel on Eesti metsade tagavara 444 mln tm ja aastane juurdekasv 11,9 mln 

tm aastas (Kakko 2003).  

Sortimentide järgi võiks traditsiooniline küttepuu hõlmata raiemahust ligikaudu 2,6 mln 

tm ja raiejäätmed 2,4 mln tm – kokku umbes 5 mln tm ehk 9,6 TWh (34,6 PJ). Eesti 

võsapuidu tagavaraks hinnatakse 15 mln tm. Taastuvenergeetika nõukogu hinnangul 

(2001) saaks aastas raiuda vähemalt 0,7 mln tm ehk 1,3 TWh (4,8 PJ).  

Puidutööstusjäätmete kasutamist ametlik statistika adekvaatselt ei kajasta, kuid palgi 

prognoositavat väljatulekut vaadates võib jäätmete energiavaruks hinnata vähemalt 3,5 

TWh (12,6 PJ). (Sealsamas 2003)  

Eestis tegeleb hakkpuidu tootmise ja müügiga mitmeid ettevõtteid. Üheks suurimaks 

riigisektoris on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), mille tegevusvaldkonnad on 

järgmised [RMK…2014]: 
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a) metsahaldus;  

b) metsamajandus;  

c) puiduturustus; 

d) loodushoid ja puhkemajandus;  

e) taimla- ja seemnemajandus. 

2012. aastal moodustas hakkpuit RMK müügikogusest 10%, ligi 0,30 mln m³. Peamiselt 

müüakse hakkpuitu soojus- ja elektrienergia tootjatele, kelle seas 2012. aastal oli 

ka  Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS. [RMK…2014] 

Hakkpuidu kättesaadavus on seotud ka selle tootmistehnoloogiatega. Selleks, et 

hakkpuit oleks kvaliteetne ja kõrge energeetilise väärtusega, ei tohiks see sisaldada 

rohkesti peeneid osakesi ega olla suure niiskuse sisaldusega, kuna niiskuse 

aurustamiseks minev energia vähendab hakkpuidu kütteväärtust. Seetõttu on oluline nii 

küttematerjali ostja kui müüja jaoks silmas pidada õigete tootmistehnoloogiate 

kasutamist.  

Peamised puitkütuste tootmise tehnoloogiad on (Vares jt 2005, lk 45-55):  

1. Tüvesthake. Noore ja ka küpse metsa valgustus- ja harvendusraietelt saadavatest 

peentüvedest toodetud hakkpuit. Puidu säilitamine suurtes kuhjades kindlustab 

kütuse väiksema niiskuse sisalduse ja kõrgema kütteväärtuse. 

2. Hakkpuit raiejäätmetest. Raiejäätmete kogumine ja töötlemine on töömahukas, 

sest need on väikese mahukaaluga ja langil hajutatud. Väikese energiasisalduse 

tõttu on ka transport kallis ja majanduslikult tasuv veokaugus piiratud. Seetõttu 

raiejäätmetest hakkpuidu tootmine nõuab hoolikalt läbimõtlemist. 

3. Puidu hakkimine langil. Langil hakkimise meetodi korral kasutatakse 

raiejäätmete kogumiseks ja hakkimiseks mobiilset hakkurit. Tootlikkuse 

tõstmiseks on mobiilsed hakkurid läinud suuremaks, kuid ühtlasi ka 

kohmakamateks ja raskemateks, seetõttu saaks neid Eesti nõrga kandvusega 

pinnastel kasutada vaid talvel. Langil hakkimise korral on tooraineks toored 

oksad ja ladvad ning  nendest saadav hakkpuit on kõrge niiskusesisaldusega.  

4. Puidu hakkimine vahelaos. Seda meetodit võib pidada Eesti tingimustes 

sobivaimaks. Raiejäätmete koondamine toimub metsaveotraktoriga. Raiejäätmed 

kogutakse väljaveotee äärde ning kaetakse veekindla kattepaberiga. Hakkimine 

toimub järgmisel talvel mobiilse hakkuriga.  

5. Raiejäätmete hakkimine lõpplaos tarbija juures. Tekib võimalus kasutada 

statsionaarseid suure tootlikkusega elektriajamiga seadmeid, mis muudab 

hakkimise odavamaks. Raiejäätmete transport lõpplattu võib toimuda kas 

töötlemata kujul  või tihendatult pallideks. 

6. Puu sektsioonide ja kogupuu tehnoloogiad. Tehnoloogia eesmärgiks on ühe 

tehnoloogilise võttega tuua metsast välja nii saepalk, paberipuu kui ka küttepuu. 

Puidu lõplik töötlemine ja laasimine toimub vahe- või lõpplaos. Eeliseks on 
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elektriajamiga seadmete kasutamise võimalus lõpplaos, kuid puuduseks 

likviidsele puidule kehtivate kvaliteedinõuete tagamine. 

Üheks alternatiivseks võimaluseks hakkpuidu toomisel on energiavõsa kasvatamine. 

Energiavõsast saadav hakkpuit on spetsiaalselt kütuseks kasvatatud kiirekasvulistest 

puittaimedest (paju, lepp, pappel) hakitud puit. Kütteväärtus on 19,5 MJ/kg, keskmine 

niiskusesisaldus 20…50%, tuhasus 1%. (Tooming 2001, lk 2)  Energiavõsade 

kasvatamisel kasutatakse kõige enam erinevate pajuliikide kloone. Põhiliselt 

kasvatatakse vits ehk korvipaju ja pikalehist paju (Sealsamas, lk 7). 

Kuna energiavõsa vajab istutamist ja seejärel pidevalt hooldamist (väetamine, kastmine, 

umbrohutõrje jne), siis on sellisele tootmisviisile tehtavad kulutused kõrged, mistõttu ei 

ole selle levik Eestis veel suur. Samuti on hetkel veel kasutamata suur osa metsast 

saadava biomassi ressurssi. Kuid tuleviku perspektiivis võib osutuda vajalikuks just 

energiavõsa tootmine, et rahuldada aina suurenevat nõudlust bioenergia tarbimise 

kasvades.  

Eelnevat kokku võttes võib öelda, et peamised probleemid erinevate 

tootmistehnoloogiate kasutamisel hakkpuidu tootmiseks on seotud materjali kvaliteedi 

ning majandusliku tasuvuse hoidmisega, sest seadmed, mida kasutatakse, on kallid ning 

hoiavad tootmiskulud kõrgel. Seega on tootja jaoks oluline turu olemasolu. Oluline on 

omada ka rohkem kui ühte ostjat, sest suured investeeringud seadmetesse vajavad 

tagasiteenimist ka siis, kui mõni ostjatest ostmise lõpetab. 
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2. HAKKPUIDU TOOTMINE JA KASUTAMINE ERAKÜTE 
AS JÕGEVA KATLAMAJA NÄITEL 

2.1. Hakkpuidu toore ja selle ressurss Jõgevamaal 

2.1.1. Metsaressurss Jõgeva maakonnas 

Metsaressurss ei ole oluline ainult riigisektorist vaadatuna, vaid ka maakonna tasandil. 

Piisava metsaressursi olemasolu annab võimalusi näiteks tööhõive tõstmiseks, parema 

majandusliku taseme hoidmiseks ja on aluseks odavama ning keskkonnasõbralikuma 

energia tootmisel.  

Eesti metsamaa pindala on suur – 2,2 miljonit hektarit, mis moodustab kogu Eesti 

pindalast ligi poole.  

Joonisel 5 on toodud metsasus maakondade kaupa Eestis, mis on arvutatud protsendina 

maakonna üldpindalast. Eraldi on joonisel näidatud Eesti keskmine metsasus. 

 
Allikas: (Aastaraamat...2013, lk 22) Autori koostatud 

Joonis 5. Maakondade metsasus (%) 
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Eesti maakondade metsasus on arvutatud maakonna üldpindalast ja metsamaa pindalast 

protsendina. 

Jooniselt 5 näeme, et kõige kõrgema metsasuse osakaaluga on Hiiu, Ida-Viru ja Valga 

maakond, vastavalt 70,9%, 58,4% ja 57,1%. Eesti keskmist taset 51,6% (märgitud 

joonisel 5 punase joonega) ületavad veel Valga, Saare, Põlva ja Rapla maakond. 

Kõige madalama metsasusega on Tartu, Lääne ja Viljandi maakond, vastavalt 38%, 

43,6% ja 46,8%.  

Keskmisest tasemest veidi allapoole jääb Harju maakond (51,5%), mis on ca 19% võrra 

madalam Eesti kõrgeimast tasemest Hiiumaal. Harjumaale järgnevad Pärnumaa, 

Jõgevamaa, Võrumaa, Järvamaa ja Lääne-Virumaa. 

Jõgeva maakond on Eesti keskmisest veidi madalama metsasusega, omades metsamaad 

kogupindalaga 130 800 ha. Kogu Jõgeva maakonna pindala on 260 400 ha, mis teeb 

metsasuse tasemeks 50,2%. 

Metsamaa omandivormi järgi on korraldatud metsamaana Jõgevamaal riigimetsa 60 122 

ha ja erametsa 44 585 ha, valitsevaks puuliigiks on kask, mis moodustab 42,3% 

riigimetsamaast ja 46,4% erametsamaast. Kõrge osakaaluga on ka hall lepp, mis 

moodustab erametsa pindalast 18,3%. Riigimetsas domineerivad lisaks ka mänd ja 

kuusk, vastavalt 21,2% ja 23,6%. (Aastaraamat...2013, lk 15)  

Autor tõdeb, et eelnevate näitajate põhjal, võib hakkpuidu tootmiseks eelistatavamate 

puuliikide osakaalu Jõgevamaal hinnata suureks, mistõttu võib eeldada, et paiguti 

probleemiks olev maakonnasisene toormepuudus Jõgevamaa katlamaju ei kimbuta. 

Jõgevamaa riigimetsasid haldab RMK Jõgeva metskond, mille haldusalasse jäävad 

Põltsamaa, Pikknurme, Laiuse, Halliku, Torma ja Vaimastvere metsandikud, 

üldpindalaga 68 815 ha. [Jõgevamaa...2014] 

Mitte kogu metsamaal ei ole metsa raie ja metsade majandamine lubatud. Tabelist 2 

võib näha, et Jõgevamaa metskonna metsamaa pindalast 8599 ha ehk 16%  

moodustavad rangelt kaitstavad metsad, mis asuvad kaitsealustel aladel, veekogude 

kallastel, veevõtukohtade ja allikate läheduses, suure erosiooniriski ja tuuleohtlikkusega 
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aladel, loopealsetel ja looduspärandite aladel. Nendes metsades on igasugune 

majanduslik tegevus rangelt keelatud. Mõningane metsade raie on lubatud 

majanduspiirangutega metsades, mis moodustab 6787 ha ehk 13% Jõgevamaa 

riigimetsadest. Seega jääb vabalt majandatavat riigimetsa 38 632 ha ehk 71%. 

Tabel 2. Jõgeva metskonna kaitsekategooriad (ha, tm, %) 

Allikas: [Jõgevamaa…2014, tabel 2] 

Kohaliku puiduressursi kasutamine tahkete biokütuste tootmiseks aitab tõsta 

haldusüksuse tööhõivet ning alandada energiatootmise kulusid.  

Tabelis 3 on toodud Lõuna–Eesti regiooni keskmine arvestuslik raiemaht (m³) ning 

sortiment (m³), aastatel 2008-2010. Samuti energeetikas kasutatav ressurss (TJ), 

haldusüksuste lõikes.  

Tabel 3. Keskmine arvestuslik raiemaht Lõuna-Eesti regioonis aastatel 2008-2010 (m³, 

TJ)  

Allikas: (Biomassi...2013, lk 11) 

Aastatel 2008-2010 viidi Jõgeva maakonnas raieid läbi mahus 435 779 m³. See on 

Lõuna-Eesti regioonis kolmas tulemus Viljandi, Põlva ja Võru maakonna järel. 

Küttepuid toodeti 92 968 m³ ning hakkpuitu (kogutavad jäätmed) 52 293 m³, mis on 

kogu raiemahust vastavalt 21% ja 12%.  

(ha) (tm) (ha) (tm) (ha) (tm) (ha) (tm)

Lagedad ja selguseta alad 355,3 617 486,5 2 092 3 967,6 32 350 4 809,4 35 060

Noorendikud 344,0 8 320 912,2 19 257 7 274,8 153 584 8 531,1 181 161

Latimetsad 218,4 17 691 604,1 51 183 3 393,5 294 239 4 215,9 363 113

Keskealised metsad 2 793,6 378 000 2 152,0 368 849 10 656,3 1 995 958 15 602,0 2 742 807

Valmivad metsad 1 025,3 194 222 776,6 165 807 3 979,1 928 031 5 781,0 1 288 059

Küpsed metsad 3 863,0 890 121 1 856,5 480 627 9 361,6 2 679 236 15 081,0 4 049 983

Kokku 8 599,7 1 488 970 6 787,8 1 087 816 38 632,8 6 083 397 54 020,4 8 660 183

% 15,9 17 12,6 13 71,5 70 100 100

Kokku
Arenguklass

Rangelt kaitstav mets Majanduspiirangutega mets Majandatav mets

Haldusüksus Raiemaht kokku, m ³ sh küttepuu, m ³ sh kogutavad jäätmed, m³ Energeetikas kasutatav ressurss , TJ

Jõgeva maakond 435 779 92 968 52 293 965

Põlva maakond    465 769 83 510 55 892 920

Tartu maakond   387 221 76 991 46 467 818

Valga maakond    386 951 76 239 46 434 812

Viljandi maakond 623 625 141 551 74 835 1440

Võru maakond 463 151 87 202 55 578 944

Kokku    2 762 496 558 459 331 500 5898
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Esikohal on Viljandi maakond, kus raiemahud ulatusid 623 625 m³ s.h küttepuu 

141 551 m³ ja hakkpuit 74 835 m³. Osakaaluna raiemahust on see küttepuul 22% ja 

hakkpuidul 12%.  

Ka teiste maakondade samu näitajaid võrreldes võib tõdeda, et küttepuude ja hakkpuidu 

tootmise osakaal raiemahust on suhteliselt sama suur.  

Saadud puiduressurssi tarbiti energeetikas 965 TJ ulatuses Jõgevamaal ning 1440 TJ 

ulatuses kõige suurema raiemahuga haldusüksuses – Viljandimaal, mis on 33% võrra 

rohkem, raiemahud erinesid nendes maakondades 30%. 

Metsas kasvava biomassi hulka on võimalik mõõta ka satelliitandmeid kasutades.  

Lisas 3 toodud kaardil on näidatud Jõgeva maakonna metsade puidulise maapealse 

biomassi (puutüved, -oksad ja -koor) hulka tonni hektari kohta. Kaardi koostamisel on 

kasutatud satelliitradar Alos Palsar  andmeid ajaperioodist mai kuni oktoober 2010. 

[PECS…2014] 

Kaardilt võib näha, et kõige suuremad metsamassiivid paiknevad Jõgeva maakonna 

põhja-, kirde- ja idaosas. Põhjaosas asuva Sadala asula ümbruses domineerivad 

tumerohelised alad, mis indikeerivad kõrgeimat maapealse biomassi hulka 131-151 

[PECS…2014] tonni hektari kohta.  

Jõgeva maakonna idaosas, Peipsi järve läänekalda piirkonnas esinevate metsamassiivide 

keskel domineerivad aga pigem kollakad alad, mis tähendab, et puidulise biomassi hulk 

on madalam ja varieerub vahemikus 10-40 [PECS…2014] tonni hektari kohta.  

Kui maakonna keskosas esinevad metsamassiivid pigem hajusalt, siis Jõgeva linnast 

vahetult läände jäävas osas on näha mõningast kontsentreerumist. Biomassi hulk selles 

piirkonnas on varieeruv, jäädes hinnanguliselt vahemikku 11-130 [PECS…2014] tonni 

hektari kohta.  

Põltsamaa ümbruses on metsamassiivide kontsentratsioon samuti hajus ning biomassi 

hulk on pigem keskmisest madalam. 
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2.1.2. Hakkpuidu toorme varumine Keraamika Puit OÜ poolt 

Hakkpuidu tooret varub ja veab Jõgevamaal mitu ettevõtet. Üksikasjalikumalt 

kirjeldatakse hakkpuidu toorme varumist ühe Jõgevamaa ettevõtte, Eraküte AS Jõgeva 

katlamaja hakkpuiduga varustaja osaühing Keraamika Puit näitel.  

Keraamika Puit OÜ asub Siimusti alevikus Jõgevamaal. Ettevõte on asutatud 2010. 

aastal ja selle põhitegevusaladeks on metsavarumine ja hakkpuidu tootmine.  

Ettevõtte peamiseks kliendiks on Eraküte AS Jõgeva katlamaja, mis alustas kohalikul 

hakkpuidul baseeruva soojusenergia tootmist 2014. aasta jaanuaris. Biokateldes 

põletatav hakkpuit tarnitakse hanke korras, kus peamiseks kriteeriumiks on madalaim 

megavatt–tunni (MWh) hind.  Lisaks Jõgeva linna katlamajale tarnitakse hakkpuitu ka 

Jõgevamaa teistele kohalikele asutustele, nagu näiteks Voore Põhikool ja Natural AS. 

Keraamika Puit OÜ on tarninud hakkpuitu ka Narva Elektrijaamadesse rohelise energia 

tootmiseks. 

Hakkpuidu toorme varumine toimub peamiselt Jõgevamaa piires 10-50 km (Kurs 2014) 

raadiuses ettevõtte vahelaost. Vahelao ja Jõgeva katlamaja vahemaa on 5 km. Aasta 

jooksul kogutakse tooret ca 70-90 erinevas raiekohas (Kurs 2014). Üksikud raiekohad 

asuvad ka väljaspool Jõgevamaad, kuid soovitav on, et toorme kokkuveokaugus ei 

ületaks oluliselt 50 km, et hoida majanduslikku tasuvust (Kurs 2014). 

Suurem osa toormest hangitakse erasektorist (ca 70%), aga ka RMK hangete kaudu (ca 

30%), kus peamiseks kriteeriumiks on hakkpuidu tootja poolt pakutav kõrgeim hind 

(Kurs 2014). Peamiselt kasutatakse hakke materjalina raiejäätmeid ja madalama 

likviidsusega ümarpalki, vähemal määral ka puidutööstuse jäätmeid ning võsa. 

Keraamika Puit OÜ peamine hakkpuidu tootmise tehnoloogia on puidu hakkimine 

vahelaos.  Ettevõte omab vahelaona platsi, kuhu on võimalik mahutada 15 000-16 000 

m³ hakkpuitu (Kurs 2014) (Joonis 6). Kogu tootmishooaja jooksul ladustatakse 

laoplatsil 40 000-50 000 m³ küttematerjali, millest 10 000 m³ on arvestatud tagavaraks, 

tootmisprotsessis tekkida võivate seisakute jaoks (Kurs 2014). Paralleelselt on kasutusel 

ka puidu hakkimine langil, samuti ka hakkpuidu tootmine raiejäätmetest kohapeal.  
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Foto: J. Kivistiku erakogu 

Joonis 6. Ümarmaterjali ladustamine Keraamika Puit OÜ vahelaos 

Puidu hakkimiseks kasutatakse erinevaid seadmeid – peamiselt traktorihaakes kasutatav 

trummelhakkur Kesla C645 (joonis 7). Nimetatud seade omab 16 m³ mahuga 

konteinerit hakke kogumiseks ning selle toodangu maht tunnis on kuni 160 m³. Seade 

võimaldab hakkida nii ümarmaterjali kui ka peenemat puitu, nagu raiejäätmed ja võsa. 

[Kesla...2014]  

 
Foto: J. Kivistiku erakogu 

Joonis 7. Trummelhakkur Kesla C645 ja veoauto Sisu 

Hakke metsast vahelattu transportimiseks kasutatakse pööratava hakkeveo haagisega 

veoautot Sisu, mille hakke korvi maht on 90 m³ (joonis 7). 
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Metsamaterjali ja võsa lõikamiseks kasutatakse allhankena sisseostetud teenust. 

Kokkuvõttes saab öelda, et Keraamika Puit OÜ näol on tegemist olulise hakkpuidu 

tootjaga Jõgeva maakonnas. Tema eeliseks Jõgeva katlamaja varustamisel on vahelao 

lähedus, mis hoiab hakke hinna konkurentsivõimelisena ning tagab parema 

tarnekindluse. Ettevõte kasutab Eesti oludesse kõige sobivamaid tootmistehnoloogiaid 

ning seadmeid. Samuti tõstab kohalikku tööhõivet ning aitab kaasa piirkonna metsade 

majandamisele.   

2.1.3. Hakkpuidu tootmise kvaliteedi näitajad ja tasuvus 

Hakkpuidu kvaliteeti määravaid tegureid on mitu. Peamised neist on: niiskusaste, puidu 

liik, hakke fraktsiooni suurus, lisaainete sisaldus jne. Kõigist eelpool mainitud 

näitajatest sõltub ka hakkpuidu energeetiline väärtus. Energeetiline väärtus mis on 

energia tootja jaoks kõige olulisem näitaja hakkpuidu kvaliteedi hindamisel. 

Euroopas on tahkete biokütuste kvaliteedi reguleerimiseks kehtestatud mitmeid 

standardeid.  

Euroopa Standardiseerimise Komitee (The European Committee for Standardisation, 

lühendatult CEN) korraldab käesoleval ajal tahkeid biokütuseid puudutavate tingimuste 

väljatöötamist (Vares jt 2005, lk 37).  

Tehniliste tingimustega püütakse ühtlustada (Sealsamas, lk 37):      

a) terminoloogia ja definitsioonid;  

b) kütuste tehnilised tingimused ja kvaliteedi klassid; 

c) kütuseproovide võtmine;  

d) mehaaniliste, füüsikaliste ja keemiliste omaduste määramine. 

Tehniliste tingimuste kehtestamise vajadus tuleneb tahkete biokütuste kasutusala 

laienemisest ja mitmete kütuseliikide muutumisest rahvusvahelise kauplemise objektiks. 

Kütuste kvaliteedi klassid lihtsustavad kütuste ostja ja müüja vahelist suhtlemist ja 

lepingu sõlmimist, kuna mõlemad osapooled peavad kasutama tehnilistes tingimustes 

defineeritud samu mõisteid ja ära näitama kõik nõutavad kütuste karakteristikud. (Vares 

jt, lk 37) 

Hakkpuidu puhul määratakse tehnilised tingimused ja kvaliteedi klassid läbi nende 

vahemikeks jagamise. Selles vahemikus võib kütuse  vastav näitaja kõikuda vaid 
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tarbijale ebaolulistes piirides. Näiteks hakkpuidu niiskusesisalduse klass M20 näitab, et 

tarbimiskütuse niiskus ei tohi ületada 20%. Järgmine niiskuseklass M30 määrab 

tarbimiskütuse niiskuse piirideks 20–30% (lisa 2). (Vares jt, lk 39) 

Vaatamata taoliste standardite kehtestamisele Euroopas on Eestis olukord siiski 

mõnevõrra teine. Hakkpuidu tootjad kohandavad oma toodangu vastavalt energiatootja 

soovidele ja tingimustele. Need tingimused on suuresti seotud kasutatavate seadmete 

tüübi, vanuse ja suurusega. Uuema tehnoloogiaga suure võimsusega katlad, mis on 

mõeldud eeskätt asulate ja linnade soojavarustuse tagamiseks, on sobivamad ka 

hakkele, mille kvaliteedinäitajad võivad kõikuda suuremas vahemikus kui näiteks 

väikekatelde puhul. Seega on suurtes katlamajades kvaliteedi näitajaks pigem hakkest 

saadav soojusenergia hulk, mida arvestatakse megavatt-tunni alusel (MWh) ning sellest 

lähtub ka hakke tarnijale makstav hind.  

Jõgeva katlamajale hakkpuitu tarniv Keraamika Puit OÜ kasutab hakke tootmiseks 

peamiselt lehtpuud, kuid hakitakse ka mändi ja kuuske. Toormaterjali lõikamine toimub 

aastaringselt, kuid eelistatuim aeg on varakevadel, kui puud ei ole veel lehes. See annab 

võimaluse hakkida puit ilma, et hakkesse satuks lehti, mis langetavad oluliselt selle 

kvaliteeti ja on seega katlas kasutamiseks keelatud.  

Jõgeva katlamaja 6 MW võimsusega katla jaoks ette nähtud optimaalseim hakkpuidu 

niiskusesisaldus on 45% (Kurs 2014). Varieeruvus on lubatud 30-50% piires (Varik 

2014). Kui niiskusesisaldus on lubatust suurem, lisatakse juurde kuivemat haket seni 

kuni jõutakse lubatud vahemikku. 

Kõige sobivam hakke tükisuuruse vahemik pikimast küljest mõõtes on 20-40 mm, kuid 

lubatud varieeruvus on üsna suur – alates 30 mm, kuni 100 mm (Varik 2014). 

Hakke kütteväärtus ei tohiks olla madalam kui 18 MJ/kg ning tuhasisaldus vastavalt 

ISO standardile 1711, mitte rohkem kui 3% kuivaines (Varik 2014). 

Hakkpuidu eest tasumine toimub megavatt-tunni alusel ehk saadava soojusenergia hulga 

järgi, mida mõõdetakse Jõgeva katlamajas kaks korda kuus. Keskmiseks 1 MWh 

hinnaks on kujunenud 14 €. Sõltuvalt hakkpuidu kvaliteedi kõikumistest tingitud 

soojusenergia hulga muutustest võib 1MWh hind varieeruda 4-5 € keskmisest hinnast 
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arvestatuna. Mida parema kvaliteediga on hakkpuit, seda vähem selle kuupmeetreid 

sooja tootmiseks kulub ja vastupidi. (Kurs 2014) 

Seega võib öelda, et hakkpuidu tootmise tasuvus sõltub muuhulgas ka selle 

toormaterjali liigist ja hakkimise kvaliteedist, mis läbi soojatoodangu arvestuse 

kujundab selle müügihinna ning on seega hakkpuidu tootjale oluline lähtepunkt.  

Teiseks oluliseks teguriks, mis hakkpuidu tootmise tasuvust mõjutab, on toormaterjali 

hind. Tabelis 4 on toodud keskmised toormaterjali sisseostushinnad Jõgevamaal, 

Keraamika Puit OÜ näitel.  

Tabel 4. Keskmised hakkpuidu toormaterjali sisseostuhinnad Jõgevamaal, Keraamika 

Puit OÜ näitel (€/m³, €/tm) 

 

 
Allikas: (Kurs 2014) Autori koostatud 

Kõige enam kasutatav toormaterjal on raiejäätemd, mille hind on 4-5 €/m³. Üldiselt on 

see kõrgeim hind, mida erametsaomanikule makstakse, ning olenevalt lähtekoha 

kaugusest ja materjali kvaliteedist võib see kõikuda 1-1,5 € võrra.    

Ümarmetsamaterjali ostetakse enamjaolt hanke korras RMK-lt. Selle tihumeetri hind on 

keskmiselt 25-27 €, millele veokulusid ei lisandu, kuna RMK toimetab materjali ise 

ettevõtte vahelattu. Ümarmetsamaterjalist saab võrdlemisi puhast ja kõrge 

kütteväärtusega hakkpuitu.  

Võsa toormaterjali hind kõigub 1-2 € juures kuupmeetri eest. Võsast saadava hakke 

väärtus on üldiselt madal ning seda kasutatakse enamasti materjali niiskussisalduse 

korrigeerimiseks, seetõttu on selle hakkimise osakaal väiksem.  

Puidutööstuse jäätmed on oma hinna poolest kõige kallimad, makstes 6-7 €/m³, mistõttu 

kasutatakse seda tooret vaid siis, kui selle transpordikulud on madalad ehk lähtekoha ja 

vahelao kaugus ei ületa 10-20 km.  

Materjali kulud Hind Ühik

Puidutööstuse jääde   6  ̶ 7  €/m³

Raiejäätmed 4  ̶  5 €/m³

Võsa 1  ̶  2 €/m³

Ümarmaterjal (RMK) 25  ̶  27 €/tm
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Üldiselt võib öelda, et hakkpuidu lähtematerjaliks kasutatava puidu valiku määrab selle 

kvaliteet ja hind. Raiejäätmete kasutamise eelis on selle odavam hind, kuid puudusteks 

kõikuvam kvaliteet. Ümarmetsamaterjali kvaliteet on üldiselt stabiilsem, kuid hind 

mõnevõrra kõrgem. Seega tuleb hakkpuidu tootjal teha kompromisse ja võtta vastu 

õigeid otsuseid. 

Lisaks toormaterjali hankimisele on vajalik ka selle töötlemine. Töötlemise all peetakse 

peamiselt silmas hakkimist. Keraamika Puit OÜ hakib toormaterjali hinnaga 2-2,5 €/m³ 

(tabel 5).  

Tabel 5. Keskmised hakkpuidu tootmisega seotud teenuste hinnad Keraamika Puit OÜ 

näitel (€/m³, €/h, €/ha) 

 

  
Allikas: (Kurs 2014) Autori koostatud 

Hakitud puidu vedu ostab ettevõtte allhankena sisse. Odava, kuid vähem kvaliteetse 

võsa toormaterjaliks kasutamine eeldab enamasti ka selle lõikamist, kuna maaomanikud 

tihtipeale sellega ise ei tegele. Seetõttu ostetakse sisse ka võsa lõikamise teenust. 

(hinnad tabel 5) 

Keraamika Puit OÜ hinnangul on keskmine hakkpuidu tootmise omahind vahemikus 9-

12 €/m³.  1MWh soojusenergia tootmiseks kulub ca 1,3-1,6 m³ haket. 1MWh eest 

makstakse tootjale keskmiselt 14-15 €. (Kurs 2014)  

Eeltoodud näitajaid analüüsides saab öelda, et kuupmeetri hakke eest saadav kasum 

varieerub 1-3 € piires, sõltuvalt sellest, milline on 1 MWh eest saadav hind ning kui 

suur on saadava soojusenergia hulk MWh/m³ kohta. Lisaks mängib olulist rolli 

hakkpuidu lähtematerjali ostuhind – mida madalama ostuhinnaga materjal saadakse, 

seda suurem on saadav kasum. Samas on reeglina madalama ostuhinnaga materjali 

kvaliteet kesisem ehk saadava soojusenergia hulk väiksem, seega otsivad tootjad 

pidevalt optimaalse kvaliteedi ja hinna suhet.  

Eelnevat silmas pidades saab öelda, et hakkpuidu tootmise tasuvus ei ole tänasel päeval  

just kõrge. Peamiseks põhjuseks tootja hinnangul on madal hakkpuidu hind, mis on 

Teenuste hinnad Hind Ühik

Hakkimine 2  ̶  2,5 €/m³

Võsa lõikamine 20 €/ha
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sõltuvuses MWh hinnast. Madala hinna tingib vähene nõudlus hakkpuidu järele ja 

suurenev pakkumine selle tootmisel. Seetõttu tuleb tihti ette olukordi, kus kaetakse ära 

tootmiseks tehtavad kulud, kuid saadav kasum on väike või olematu. 

Autori arvates peaks lähiaastatel olukord paranema. Pidevalt ehitatakse juurde uusi 

biokütustel töötavaid katlamaju, mis tõstavad hakkpuidu tarbimist, suurendades sellega 

nõudlust ja vähendades hinnasurvet tootjatele. Kindlasti aitaks kaasa ka taastuvenergia 

tasude maksmise tõus riigi poolt.   

2.2.  Hakkpuidu kasutamine Eraküte AS Jõgeva katlamajas 

2.2.1. Katlamaja tehnoloogiline lahendus 

Järgnevas peatükis kirjeldatakse Eraküte AS Jõgeva katlamaja rekonstrueerimise 

eesmärke ja selle tehnoloogilist lahendust. 

Jõgeva katlamaja on rajatud 1970. aastal Jõgeva linna soojusvarustuse tagamiseks. Läbi 

aegade on katlamajas kasutusel olnud erinevaid kütteseadmeid, nagu masuudil töötavat 

aurukatlad DKVR-6,5-13, DKVR 10-13 ja kahe maagaasigaasi küttel töötava 

veesoojenduskatlaga Viessmann Vitomax 200. [Osakonnast 2014]  

2014. aasta alguses avati rekonstrueeritud katlamaja, kus asub täiendava katlana 

hakkpuitu kütusena kasutav biokatel. Uue katlamaja tehnoloogia on efektiivne ja 

töökindel, millega tõstetakse kogu linna kaugküttesüsteemi varustuskindlust. 

Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati katlamajja 6 MW võimsusega biokütusel 

töötav katel koos eelkolde ning abiseadmetega ning ehitati biokütuse ladu. Projekti 

orienteeruv maksumus oli 1,4 miljonit eurot. Investeering sisaldas muuhulgas ka 

katlamaja territooriumi korrastamist ning hoone renoveerimist. [Sealsamas 2014] 

Alates 2001. aastast haldab Jõgeva linna katlamaja ja kaugküttevõrke Eraküte AS, kes 

pakub kaugkütte teenust lisaks veel kuues Eesti linnas - Valgas, Haapsalus, Kärdlas, 

Tiskre-Hansu elurajoonis Tallinnas, Keilas ja Raplas. [Ettevõttest 2014] 

Aastatel 2003-2014 toimus Jõgeva katlamajas sooja tootmine vaid maagaasi baasil. 

Kasutusel oli kaks horisontaaltorudega veekatelt Viessmann Vitomax 200 (joonis 8), 

mille võimsused olid 7,8 ja 5,3 MW, moodustades katlamaja koguvõimuseks 13,1 MW. 
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Katlad olid varustatud täisautomaatsete gaasipõletitega Weishaupt. Normaalaastale 

üleviiduna oli aastane soojusetoodang 34 000 MWh. (Jõgisu jt 2009, lk 5) 

 
Allikas: [Milanofiori...2014]  

Joonis 8. Veekatlad Viessmann Vitomax 200 

Kasutusel olnud katlamaja oli heas tehnilises seisukorras ja rahuldas linna tarbijate 

soojusvajadused (Jõgisu jt 2009, lk 3). Katlamaja keskmine kasutegur oli 95-96%, mis 

on väge hea tehniline näitaja (Sealsamas 2009, lk 8).  

Peamine põhjus, miks hakati mõtlema täiendavale kohalikul kütusel töötava katla 

paigaldamisele katlamajja, oli maagaasi tõusev hind ja sellega kaasnev soojusenergia 

kallinemine.  2008. aasta sügistalvel ületas Jõgeva linna soojuse hind koos tarbijate 

poolt makstava käibemaksuga 64 €/MWh piiri). Seetõttu osutus vajalikuks tagada 

tarbijatele vastuvõetavama hinnaga soojusvarustus. (Sealsamas 2009, lk 3-4)  

Hakkpuidul töötava katla eeliseks lisaks soojahinna alanemisele on ka tarnekindlus. 

Maagaas on imporditav kütus ja omab seega tarnimisega seotud riske. Hakkpuidu 

saadavus kohaliku kütusena aga sõltub pigem selle tootmise intensiivsusest ja 

eeldatavalt seni, kuni Eestis metsaressurssi jagub, sellega probleeme ei teki. Samas 

omab täiendava kütusena maagaasi kasutamine eeliseid katlamaja töökindluse 

tagamisel. Jõgeva katlamajas suudetakse baaskoormusel 6 MW kohalikult kütusel 

töötava katlaga tagada suurem osa soojakoormusest. Soojakoormusega üle 6 MW 
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rakendatakse tööle ka olemasolev gaasikatel (Jõgisu jt 2009, lk 17). Katla tehniliseks 

teenindamiseks ja töös hoidmiseks lisandus 4 uut töökohta. 

Soojusenergia tootmiseks kasutatavate biokütuste varieeruvus Jõgeva katlamajas on 

suur, sest lisaks hakkpuidule võimaldab see kasutada ka puukoort ja saepuru suhtelise 

niiskuse sisaldusega 30-35% ning tükkturvast suhtelise niiskuse sisaldusega 40-55%. 

Võimalik on kasutada ka freesturvast niiskuse sisaldusega 40%, segatuna teiste 

bioloogiliste tahkete suurema fraktsiooniliste kütustega, vahekorras 30% ja 70%.  

Segatuna osakaaluga 10%  on võimalik kasutada peenestatud energiataimi ja 

viljapõhku. (Taal, lk 2) Autori hinnangul tõstab erinevate biokütuste kasutamise 

võimalus ka riigisisest tarnekindlust - kuigi eelistatuim kütus on hakkpuit, saab seda 

vajadusel asendada mõne muu kohaliku biokütusega. 

Järgnevalt on selgitatud Jõgeva biokütuste katlamaja tehnoloogilist lahendust, tuues 

välja selle seadmete asukohad ja peamised näitajad.  

 
Allikas: (Varik 2014) Autori koostatud 

Joonis 9. Jõgeva katlamaja seadmete paiknemise ja biokütuste, põlemisgaaside ning 

tuha  kulgemisteede skeem 

1 - automaatne mehhaniseeritud kütusehoidla, 2 - hüdraulikaruum, 3 - kütuse 

vahepunker sissesöötja peal eelkolde ees, 4 - hüdrauliline kütuse 3-RAM plunser 

sissesöötja, 5 - niiskete biokütuste põletamise eelkolle UCF-7, 6 - kuumaveekatel 
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Danstoker VHS 25-900, 7 - multitsüklon MC-42, 8 - suitsuimeja, 9 - suitsugaaside 

reetsirkulatsiooni ventilaator, 10 - primaarõhuventilaatorid, 11 - 

sekundaarõhuventilaator. 

Esimene etapp, mida hakkpuit (edaspidi kütus) tootja vahelaost katlamajja jõudes läbib, 

on automaatne mehhaniseeritud kütusehoidla ehk ladu (joonis 9 punkt 1).  

Kogu lao ladustusmaht on 700 m³, millest  mehhaniseeritud osa maht moodustab ca 440 

m3.  Mehhaniseeritud laoosa mõõtmed on 10x11x4 m (ladustuskõrgus 4 m), mille 

põrandal toimub kütuse liigutamine „redeltüüpi“ kaheaisaliste kraapide abil 

tootlikkusega 20 m³/h. (Taal, lk 2) Korraga mahub lattu 3 ööpäeva hakkpuidu varu 

(Varik 2014). 

Kütuselao väljalaadimise otsas asub kütuse kraapide liigutamiseks ettenähtud 

hüdrosilindrite (6 tk) ruum (joonis 9, punkt 2; joonis 10). Igat kraapredelit liigutatakse 

eraldi oma hüdrosilindriga. Silindrite poolt avaldatav vastujõud kantakse üle betooni 

sisse paigaldatud HEB taladele. (Taal, lk 2)  

 
Foto: J. Kivistiku erakogu 

Joonis 10. Jõgeva katlamaja hüdrosilindrite ruum 

Kütuse transportimiseks laost katlamajja kasutatakse kraaptransportöör konveierit 

HBL630 (joonisel 9 märgitud kollaste nooltega), tootlikkusega 20 m³/h, mis on 

varustatud anduritega, mis reageerivad konveieri normaalsest tööst kõrvalekaldumise 
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korral (nt ummistused) ja annavad signaali juhtimiskeskusesse. Konveier viib kütuse 

eelkolde sissesöötja pealsesse vahepunkrisse (joonis 9, punkt 3). (Taal, lk 3) 

Vahepunker on ettenähtud kütuse vahetuks sissesöötmiseks eelkoldesse, vahereservi 

tekitamiseks ning samuti õhuluku tekitamiseks sissesöötmise suudmes. See on eraldatud 

kütuse konveierist hüdraulilise siibriga, mis on vajalik tuleohu tekkimise korral tule 

leviku vastu kütuse konveierisse ning mis samuti aitab tekitada kütuse sissesöötmise 

suudmes õhulukku eelkoldele. (Sealsamas, lk 4) 

Koldesse jõuab kütus hüdrauliliselt liigutavate plunsertõukuritega, mida nimetatakse ka 

kütuse sissesöötjaks (joonis 9, punkt 4) (Sealsamas, lk 5). 

Jõgeva katlamajas on kasutusel niiskete biokütuste põletamise eelkolle UCF-7 (joonis 9, 

punkt 5), kus restile valgunud kütus gaasistatakse primaarrõhu abil. Tekib 

mittetäielikult põlenud gaas, mis juhitakse leegitoru kaudu katlasse Danstoker VHS 25-

900 (joonis 9, punkt 6), kus toimub vee soojendamine. (Sealsamas, lk 6) 

Põlemisprotsessi käigus tekkivate suitsugaaside tahkete lendosade püüdmiseks 

kasutatakse multitsüklonit MC-42 (joonis 9, punkt 7). Tsükloni abil suitsugaasidest 

kätte saadud tuhk kogutakse selle all asuvasse tuhakogumise kolusse. (Sealsamas, lk 9) 

Hõrenduse reguleerimiseks koldes kasutatakse suitsuimejat (joonis 9, punkt 8). 

Hõrendust mõõdetakse anduriga, mille väljundsignaal on proportsionaalne mõõdetava 

hõrendusega koldes. (Sealsamas, lk 11) 

Katlamaja ventilaatorsüsteemi kuuluvad sekundaarõhuventilaator (joonis 9, punkt 11), 

mille eesmärk on  tuulutada kollet sinna kogunenud võimalikult plahvatusohtlikest 

gaasidest, primaarõhuventilaatorid (joonis 9, punkt 10), millede abil toimub katla 

võimsuse reguleerimine, ja suitsugaaside reetsirkulatsiooni ventilaator (joonis 9, punkt 

9), mille eesmärk on vajaliku põlemistemperatuuri reguleerimine koldes. (Sealsamas, lk 

11) 

Kütuse põlemisel tekkiv tuhk on kuiv. See eraldatakse eelkoldest automaatselt 

vesijahutusega kraabiga, mis toob tuha eelkolde kõrval asuvale kraapkonveierile 
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(joonisel 9 märgitud roheliste nooltega). (Taal, lk 6) Sealt liigub tuhk mööda konveierit 

katlamajast välja spetsiaalsesse konteinerisse (joonis 11). 

 
Foto: J. Kivistiku erakogu 

Joonis 11. Jõgeva katlamaja tuhakogumise konteiner 

Katlamaja toodab kuus kuni 20 tonni tuhka sõltuvalt katla koormusest ja kütuse 

kvaliteedist (Varik 2014). Eestis on seadusandlikult ette nähtud, et jäätmevaldaja on 

kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või 

andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule [Jäätmeseadus 2014, § 28 lg 

1]. Seadusest lähtuvalt annab ka Jõgeva katlamaja oma kütmisjäägid käitlemisse. 

Jõgevamaal omab selliste jäätmete käitlemise õigust Torma prügila. 

2.2.2. Positiivsed muutused hakkpuidu kasutamisel 

Jõgeva katlamaja hakkpuidule üleminekuga kaasnes mitmeid positiivseid nii 

majanduslikke kui keskkonda säästvaid muutusi. Lisaks energia hinna ning 

keskkonnatasude alanemisele on olulisel kohal ka madalam CO2 emissioon ja 

tarbitavate fossiilkütuste kulu vähenemine.  

Järgnevalt analüüsitakse eeltoodud näitajate alusel Jõgeva katlamaja 

rekonstrueerimisele eelnenud ja  järgnenud perioodi, et tuua välja hakkpuidu kasutamise 

positiivsed tulemused. 

Oluline soojuse hinda mõjutav komponent on kasutatava kütuse hind. Sellele 

lisanduvad:  a) soojuse toomise ja jaotamise kulud ning kasum, b)  käibemaks 
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[Kaugkütte…2014]. Kõige suuremat rolli soojuse hinna kujunemisele omab kütuse 

hind. Seega sõltus soojahind Jõgeva tarbijate jaoks maagaasi maailmaturu hindadest 

ning nende kõikumisest.  

Ajavahemikus 2001-2012 on maagaasi keskmine hind tõusnud, makstes 2001. aastal 

keskmiselt 72,80 €/t.m³ ja jõudes 2012 aastaks hinnatasemeni 369,70 €/t.m³ [KE08 

2014]. Seega maagaasi hinnatõus on olnud ca 80%. Kuna maagaasi hinna tõusule 

maailmaturul stabiliseerumist ei ennustata, oli Jõgeva katlamajas perspektiivikas minna 

üle täiendavate taastuvate kütuste kasutamisele eesmärgiga teha soojusenergia tootmine 

tarbijatele odavamaks. 

Joonisel 12 on toodud Jõgeva linna soojuse hinnad aastatel 2012–2014. Antud 

ajavahemik on sobiv hindamaks hakkpuidu kasutamise mõju Jõgeva katlamajas, kuna 

2013. aasta lõpus lülitati uus rekonstrueeritud katlamaja esimest korda Jõgeva 

kaugküttevõrku, mis vähendas 70-80% võrra (Varik 2014) maagaasi kasutamise 

osakaalu, kajastudes seega ka soojusenergia hindade languses.   

 
Allikas: [Hind 2014] Autori koostatud 

Joonis 12. Jõgeva linna võrgupiirkonna soojuse hinnad koos käibemaksuga (€/MWh) 

aastatel 2012-2014  

Analüüsitava perioodi alguses 2012. aasta märtsist septembrini püsis Jõgeval soojuse 

hind stabiilsena 81,61 €/MWh eest tänu suhteliselt stabiilsele maagaasi hinnale teises ja 



 

37 
 

kolmandas kvartalis. 2012. aasta lõpus toimus soojusenergia hinna langemine, jõudes 

detsembriks tasemele 72,66 €/MWh.  

2013. aasta algas tõusvate hindadega. Vahemikus jaanuar – august toimus pidev 

soojahinna korrigeerimine. Vaadeldava perioodi kõrgeim hinnatase oli mais, kui 

soojusenergia eest pidi tarbija maksma 82,74 €/MWh. Kütteperioodi alguses septembris 

toimus mõningane soojahinna langus. Sama tendents jätkus ka oktoobris ja novembris.  

Kui 2013. aasta novembris oli Jõgeva katlamaja veel suuresti sõltuv maagaasi 

hindadest, siis detsembris toimus oluline soojahinna langus, kui jõuti hinnatasemeni 

69,23 €/MWh. Sellel perioodil alustati Jõgeva uue bioküttel katlamaja häälestusperioodi 

ning maagaasi kasutamise hulk langes 213 324 m³ novembris, 15 918 m³ detsembris. 

Hakkpuitu kasutati detsembris 5682 m³ (Varik 2014). 

2014. aasta alguses alustas täisvõimsusel tööd uus biokütusel töötav katel, mis tõi kaasa 

veelgi suurema hindade languse, jõudes vaadeldava perioodi lõpuks aprillis 66,01 

€/MWh eest, millest saab järeldada, et soojahind langes Jõgeva tarbija jaoks peale 

hakkpuidu kasutuselevõttu ca 20%. 

Jõgeva katlamaja soojuskoormus jaguneb: 1) baaskoormus, 2) tippkoormus (Varik 

2014). Suurema osa baaskoormusest katab 6 MW hakkpuidu katel. Tippkoormustel 

detsembrist märtsini rakendatakse tööle ka gaasikatel, samuti kasutatakse gaasikatelt 

biokatla hooldusperioodidel soojavajaduse katmiseks. Aastane hakkpuidul töötava katla 

eeldatav soojusenergia toodang on 22 060 MWh, samas maagaasil töötava katla aastane 

toodang on 5922,3 MWh (Varik 2014). Seega on hakkpuiduga toodetud energia 

osakaaluks 78,8% aastas. 

Hakkpuidu kasutuselevõtmine on oluliselt vähendanud maagaasi tarbimise hulka. 

Tabelis 5 on toodud Jõgeva katlamajas kasutatud kütuste hulk perioodil 2013–2014. 

Antud periood on sobivaim, et selgitada maagaasi koguste vähenemist seoses hakkpuidu 

kasutuselevõtuga. 
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Tabel 5. Kasutatud kütuste hulk (m³) Jõgeva katlamajas 2013 - 2014 

 
Allikas: (Varik 2014) Autori koostatud 

2013. aasta jooksul kulus Jõgeva katlamajas sooja tootmiseks 2 449 773 m³ maagaasi. 

Kütmise tipp-perioodil jaanuaris oli kasutatud kütuse hulk 591 419 m³, mis oli 23,7% 

aastasest kütuse tarbimisest. Antud aasta esimesel neljal kuul tarbitud maagaasi hulk oli 

1 878 618 m³. 

2014. aasta alguses hakati paralleelselt maagaasiga kasutama ka hakkpuitu. Tabelist 5 

võib näha, et aasta esimese nelja kuuga tarbiti 273 927 m³ gaasi, mis on 1 604 691 m³ 

vähem kui samal ajavahemikul 2013. aastal. Sellest tulenevalt saab järeldada, et 

maagaasi tarbimine vähenes hakkpuidu kasutuselvõtuga 85,4 %. Hakkpuitu tarbiti 2014. 

aasta esimese nelja kuuga 17 376 m³. 

Positiivseks mõjuks nii majanduslikus kui ka keskkonnakaitselises mõttes on hakkpuidu 

kasutamisel välisõhku emiteeritavate CO² heitmete vähenemine. Põletusseadmete poolt 

emiteeritavad heitmed välisõhku ja vette maksustatakse keskkonnatasude seaduse alusel 

saastetasuga, mille määrad 2014. aasta 1. jaanuari seisuga on toodud tabelis 6. 

 

 

 

 

 

2013 2014 2013 2014

Jaanuar 591 419 201 078 — 4740

Veebruar 442 827 12 326 — 5433

Märts 536 284 59 972 — 3836

Aprill 308 088 551 — 3367

Mai 44 777 — — —

Juuni — — — —

Juuli — — — —

August — — — —

September 57 536 — — —

Oktoober 289 600 — — —

November 213 324 — 1519 —

Detsember 15 918 — 5682 —

Kokku 2 499 773 273 927 7201 17 376

Kuud
Maagaas (m³) Hakkpuit (m³)



 

39 
 

Tabel 6. Keskkonnatasude määrad 2014. aastal (€/t, aastas) 

 
Allikas: [Keskkonnatasude seadus 2014, § 19 lg 1-7] Autori koostatud 

Tabelist võib näha, et saastetasude aastased määrad on suhteliselt kõrged ning eelnevate 

aastate statistikat jälgides saab öelda, et igal aastal väljatöötatud tasud on järgmistega 

võrreldes kõrgemad. 

Analüüsimaks aastast saastetasude suurust Jõgeva katlamajas on vajalik teada 

saasteainete heitekoguseid.  Tabelis 7 on toodud Jõgeva katlamaja aastase tarbitava 

kütuse koguse ja eriheitmete järgi arvutatud aastased saasteainete heitekogused. Tuha 

koguste arvutamisel on lähtutud puitkütuste keskmisest tuhasisaldusest 1%. (Jõgisu jt 

2009, lk 49) 

Tabel 7. Saasteainete arvutuslikud aastased heitekogused Jõgeva katlamajas, (t/a, kg/a) 

 
Allikas: (Jõgisu jt 2009, lk 48) Autori koostatud 

Erinevate kütuste kasutamisel on nii erituvate saasteainete hulk kui ka nende kogused 

erinevad. Kõige enam erineb saasteainete hulk CO² heitekogustes, kus maagaasi aastane 

heide on 7191,9 tonni. Hakkpuidu kasutamisel CO² heidet ei lisandu, kuna  taastuvate 

kütuste põletamisel ei arvestata saastetasu selle atmosfääri paiskamise eest. Seega 

väheneb  aastane CO²  heide 6229,5 tonni võrra. 

Sooja tootmise ja jaotamise kulude alla liigitatakse teiste seas ka keskkonnatasud 

[Kaugkütte…2014]. Seega on keskkonnatasu üks soojahinna komponentidest. 

Saasteaine Keskkonnatasud €/t, aastas

Süsinikdioksiid CO² 2

Vääveldioksiid SO² 111,90

Lämmastikoksiidid NOx 111,20

Süsinikoksiid CO 6,99

Tahked osakesed 112,42

Lenduvad orgaanilised ühendid LOÜ 111,20

Raskemetallid 1265

CO², t/a SO²,  t/a NOx, t/a CO, t/a
Tahked 

osakesed, t/a
LOÜ, t/a

Raskemetall, 

kg/a
Tuhk, t/a

Kütusena 

maagaasi 

kasutamine

7191,9 — 7,731 7,731 — 0,515 — —

Täiendava 

kütusena 

hakkpuidu 

kasutamine

962,4 1,247 13,507 150,710 29,935 6,056 14,069 115,107

Kütuse 

kasutamise 

variandid

Saasteainete aastased heitekogused
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Jõgeva katlamaja arvutuslikud aastased keskkonnatasud on esitatud tabelis 8. Tuha 

hinna arvutamise aluseks on võetud Torma prügila jäätmete käitlemise hinnakiri, mille 

kohaselt on koldetuha ja räbu ladestuse hind alates 2014. aasta veebruarist 50 €/t 

[Hinnakiri 2014]. 

Tabel 8. Arvutuslikud keskkonnatasud Jõgeva katlamajas, arvutatuna 2014. aasta 

saastetasude alusel, (€/a) 

 
Allikas: (Jõgisu jt 2009, lk 49) Autori koostatud 

Et hakkpuiduga kütmisel CO² heitekoguseid ei arvestata, on selle pealt makstav 

keskkonnatasu aastas 12 590 € võrra väiksem.  

Samas eritub puidu põlemisel atmosfääri mõnevõrra enam saasteaineid (SO², tahked 

osakesed, raskemetall), mille kogused ei ole küll suured, kuid tõstavad siiski 

keskkonnatasudeks makstavaid summasid.  Samuti eraldub puidu põlemisel tuhka, mille 

käitlemistasu loetakse keskkonnatasude hulka. Arvutuslik aastane keskkonnatasudeks 

makstav summa Jõgeva katlamajas täiendava kütusena hakkpuidu kasutamisel on 14 

431,65 €. Ainult maagaasi kasutamisel on sama näitaja 15354,79 € ehk ligi 6% kõrgem.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik eelnevas peatükis käsitletud mõjud hakkpuidu 

täiendaval kasutamisel Jõgeva katlamajas soojusenergia tootmiseks on positiivsed. 

Tarbija jaoks olulisem faktor ehk soojuse hind on vähenenud peale hakkpuidu 

kasutuselevõttu ca 20%. Ekspordist sõltuva maagaasi kulu vähenes ca 85%, mis on 

energiajulgeoleku seisukohalt äärmiselt olulise tähtsusega. Soojusenergia hinnalanguse 

kohapealt oluliseks aspektiks on makstavate saastetasude vähenemine hinnanguliselt 

6%. Autori arvates olulisimaks näitajaks maagaasi ja hakkpuidu üheskoos kasutamisel 

on hinnanguliselt ligi 87%  alanenud CO² saasteainete atmosfääri paiskamise hulk, mis 

on globaalses mõttes kõige kaugemale ulatuva positiivse mõjuga. 

CO² SO² Nox CO
Tahked 

osakesed
LOÜ Raskemetall Tuhk Kokku

Kütusena 

maagaasi 

kasutamine

14 383,80 — 859,69 54,04 — 57,27 — — 15 354,79

Täiendava 

kütusena 

hakkpuidu 

kasutamine

1 924,80 139,54 1 501,98 1 053,46 3 365,29 673,43 17,80 5 755,35 14 431,65

Kütuse 

kasutamise 

variandid

Keskkonnatasud €/a
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eemärk on käsitleda hakkpuitu efektiivse bioenergeetilise 

ressursina, tuues välja tema teoreetilised eelised biokütusena ning analüüsida selle 

kasutamise positiivseid tulemusi Jõgeva linna katlamaja näitel. 

Käesoleva töö tulemused võib kokku võtta järgnevalt: 

1. On selgitatud bioenergia mõistet ning välja toodud puitkütuste struktuur Eesti 

primaarenergia tootmises. Bioenergia on osa taastuvenergiast. Selle all 

mõistetakse biomassist toodetud energiat – soojust, elektrit ja biokütuseid. Sõltuvalt 

energeetilisest toorainest saadavast energia liigist jaotatakse bioenergia biosoojus ja 

bioelekter. Eestis on kõige levinum bioenergiaressurss puitkütus, mida kasutatakse 

peamiselt soojusenergia tootmiseks.  Puitkütustest kõige perspektiivikamaks 

loetakse Eestis hakkpuitu, millest toodeti primaarenergiat 11 497 TJ ehk 28% kogu 

puitkütuste osakaalust.  2012.  aastal  toodeti puitkütustest primaarenergiat kokku 

41 218 TJ. Kogu primaarenergia tootmine oli 213 254 TJ. Seega on puitkütuste 

osakaal Eesti primaarenergia tootmises oli 19,3%. 

2. Hakkpuit biokütusena omab mitmeid teoreetilisi eeliseid võrreldes fossiilsete 

kütustega. Hakkpuidu kasutamine vähendab fossiilsete kütuste kasutamist, mis 

omab postiivet mõju keskkonnale: vähenevad põlemisjäägid, alaneb CO
2 

emissioon 

ning vähenevad fossiilsete kütuste kaevandamisega kaasnevad negatiivsed mõjud. 

Majanduslikus mõttes on hakkpuidu kasutamine efektiivsem, kuna  alandab ning 

stabiliseerib energiatootmise hindasid,  suurendab energiatootja jaoks küttematerjali 

tarnekindlust, samas suureneb kohalik tööhõive. Hakkpuidu toore kättesaadavus 

sõltub Eesti puiduressursist, mille reserve erinevalt põlevkiviressurssidest on 

piisavalt. Reservide kättesaadavus sõltub peamiselt oskustest ja teadmistest selle 

ressursiliigi tootmise ja kasutamise eripärade kohta, seega on oluline laiendada 

spetsialistide ringi, kes neid teadmisi suudaks rakendada ja teistele edasi anda.  
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Hakkpuitu võib toota vähelikviidsest puidutoormest, seega on võimalik selle 

tootmiseks ära kasutada metsade majandamisest järeljäävad raiejäätmed, 

väheväärtuslik mets ning võsa, mis ressursisäästlik ning keskkonnasõbralik tegevus. 

3. Jõgeva maakonnas on piisavalt metsaressurssi, mida saab kasutada hakkpuidu 

tootmiseks, seega ei tohiks olla maakonnasisene toormepuudus probleemiks. 

Jõgeva maakond on oma metsasuse osakaalu poolest (50,2%) maakondande seas 9. 

kohal, olles veidi madalam Eesti keskmisest tasemest (51,6%). Hakkpuidu 

tootmiseks sobivaimad puuliigid on lehtpuud, nagu kask ja lepp, kuid ka mänd. 

Seega soosivad Jõgevamaa metsad hakkpuidu tootmist, kuna valitsevaks puuliigiks 

on seal kask, mis moodustab 42,3% riigimetsamaast ja 46,4% erametsamaast. Kõrge 

osakaaluga on ka hall lepp, mis moodustab erametsa pindalast 18,3%. Riigimetsas 

domineerivad lisaks ka mänd ja kuusk, vastavalt 21,2% ja 23,6%.  

Kõige suuremad metsamassiivid paiknevad Jõgeva maakonna põhja-, kirde- ja 

idaosas, kus on domineeriv kõrgema puidulise maapealse biomassi hulk ca 131-151 

t/ha. Maakonna kesk- ja lääneosas paiknevad metsamassiivid pigem hajusamalt, 

olles ka madalama biomassi hulgaga. Samas on madalama biomassiga metsades 

tõenäoliselt rohkem hakkpuidu tootmiseks vajaminevat vähemlikviidsemat puitu. 

Jõgeva katlamaja hakkpuiduga varustav ettevõte Keraamika Puit OÜ saab suurema 

osa oma toormest just Jõgevamaalt, mis on oluline, et hoida väiksema 

veokaugusega, hakkpuidu tootmise tasuvust. 

4. On koostatud Jõgeva linna biokütustel töötava katlamaja skeem ning selle abil 

tutvustatud selle tehnoloogilist lahendust. Jõgeva katlamaja rekonstrueerimise 

peamiseks eesmärgiks oli soov vähendada sõltuvust kallinevast maagaasist kui 

importkütusest ja suurendada katlamaja kohaliku hakkpuiduga varustamise kindlust. 

Uus 6 MW kohalikul kütusel töötav katel võimaldab lisaks hakkpuidule kasutada 

kütteks ka puukoort, saepuru ning freesturvast. Katla aastane soojusenergia toodang 

on 22 060 MWh. Jõgeva linna aastane soojusenergia tarbimine on ca 27 900 MWh, 

seega hakkpuidust toodetud energia osakaal on 78,7%. Katla tehniliseks 

teenindamiseks ja tööshoidmiseks lisandus 4 uut töökohta. Koostatud katlamaja 

skeemi ja tehnilise spetsifikatsiooni abil on tutvustatud katlamaja seadmete 

paiknemist ning biokütuste, põlemisgaaside ning tuha kulgemisteid.  
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5. Jõgeva katlamaja täiendava kütusena hakkpuidule üleviimine on kaasa toonud 

positiivseid muutuseid. Jõgeva katlamaja hakkpuidule üleviimise analüüs näitas, et 

juba alates 2013. aasta detsembrist, kui alustati bioküttel katlamaja 

häälestusperioodi, tegi Jõgeva linna võrgupiirkonna soojuse hind esimese suurema 

languse, kui jõuti tasemeni 69,23 €/MWh. Peale täisvõimsusel tööle hakkamist 

2014. aasta alguses langes soojahind tasemeni 66,01 €/MWh, mis teeb hinna 

languseks ca 20%. Suur langus toimus ka maagaasi tarbimises. Jõgeva katlamaja 

maagaasi tarve vähenes 2014. aasta esimese nelja kuuga 85,4%, mis on oluline 

näitaja nii majanduslikust kui keskkonnasäästlikkuse aspektist. Analüüsist näeme, et 

kõige enam erineb Jõgeva katlamaja saasteainete hulk CO
2 

heitekogustes, mis 

vähenevad hakkpuidu kasutuselevõtuga hinnanguliselt 6229,5 t/aastas. Arvutuslikult 

alandab see süsinikdioksiidi atmosfääri paiskamise eest makstavat keskkonnatasu 

12 590 € võrra aastas. 

Kokkuvõttes võib öelda, et hakkpuit on kütus, mille efektiivsus võrreldes fossiilsete 

kütustega väljendub läbi kahe olulise näitaja, milleks on kõrgem majandusliku kasu 

ning keskkonnasääst. Seetõttu on oluline ka edaspidi propageeritaks ning finantseeritaks  

taastuvenergiate kasutamist energia tootmiseks, et vähendada fossiilsete kütuste 

suuremahulist tarbimist. Oluliseks sammuks selle protsessi kiirendamisel on suurendada 

biokütustel toodetava elektri- ja soojusenergia koostootmise osakaalu Eestis. 
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LISAD 

Lisa 1. Jooniste arvväärtused 

Tabel 1. Tarbitud hakkpuidu kogused (m
3
) aastatel 2011 – 2014 (joonis 1.) 

  
Allikas: [KE22 2014] Autori koostatud 

 

 

Tabel 2. Puitkütuste osakaal primaarenergia tootmises 2012. a (joonis 2.) 

 
Allikas: [KE024 2014] Autori koostatud 

  

Kuud 2011 2012 2013 2014

Jaanuar 363 213 439 320 385 597 415 342

Veebruar 333 355 426 231 355 340 390 380

Märts 378 473 403 643 407 729 …

Aprill 300 769 356 828 326 306 …

Mai 242 473 334 108 228 873 ˗

Juuni 145 886 292 651 172 955 ˗

Juuli 96 162 185 782 155 442 ˗

August 174 381 250 769 215 001 ˗

September 189 008 252 688 227 283 ˗

Oktoober 239 710 321 550 313 661 ˗

November 261 299 330 327 351 584 ˗

Detsember 316 677 370 620 401 610 ˗

Energia tootmine Küttepuud Puiduhake Puidujäätmed Puidubrikett Puidugraanulid Kokku

Primaarenergia 

tootmine ,TJ
12 776 11 497 9103 356 7486 41 218

Primaarenergia 

tootmine, %
31 28 22 1 18 100
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Tabel 3. Hakkpuidu keskmised tootjahinnad (eurot/m³) aastatel 2011-2014 (joonis 3.) 

 
Allikas: [Biokütuste.. 2014] Autori koostatud 

 

 

Tabel 4. Kütuste tootjahinnad, kütteväärtus ja hinnad nende energiasisalduse kohta 

(€/MWh), 2012. aasta seisuga (joonis 4.) 

 
Allikas: [KE08 2014; Iisaku…2011, lk 22] Autori koostatud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuud 2011 2012 2013 2014

Jaanuar … 12,57 11,51 9,71

Veebruar … 12,57 11,51 9,60

Märts … 12,57 11,51 9,60

Aprill … 11,99 11,00 …

Mai … 11,99 10,76 ˗

Juuni … 11,57 10,76 ˗

Juuli … 11,51 10,76 ˗

August … 11,22 10,76 ˗

September 12,11 11,08 10,76 ˗

Oktoober 12,55 11,08 10,20 ˗

November 12,39 11,08 10,20 ˗

Detsember 12,90 11,08 10,20 ˗

Kütus Hind Ühik Kütteväärtus Ühik Energia hind Ühik

Tükkturvas 37,64  €/t 3,2 MWh/t 11,76 €/MWh

Kivisüsi 84,77  €/t 7 MWh/t 12,11 €/MWh

Küttepuud 25,57  €/tm 2 MWh/tm 12,79 €/MWh

Hakkpuit 15,84 €/m³ 0,7 MWh/m³ 22,63 €/MWh

Maagaas 369,7  €/tuhat m³ 9,3 MWh/t.m³ 39,75 €/MWh

Põlevkiviõli 484,64  €/t 11 MWh/t 44,06 €/MWh

Kerge kütteõli 693,93  €/t 11,8 MWh/t 58,81 €/MWh
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Tabel 5. Maakondade metsasus (ha) ja (%) (joonis 5.) 

 
Allikas: (Aastaraamat…2013, lk 22) Autori koostatud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsasus

1000 ha % 1000 ha % %

Hiiu 102,3 2,3 72,6 3,3 70,9

Ida-Viru 336,4 7,7 196,3 8,9 58,4

Valga 204,7 4,7 116,8 5,3 57,1

Saare 292,2 6,7 160,4 7,3 54,9

Põlva 216,5 5 117,3 5,3 54,2

Rapla 298 6,8 155,6 7 52,2

Harju 433,3 9,9 223,2 10,1 51,5

Pärnu 480,6 11 242,7 11 50,5

Jõgeva 260,4 6 130,8 5,9 50,2

Võru 230,5 5,3 112,9 5,1 49

Järva 262,3 6 127,3 5,8 48,5

Lääne-Viru 346,5 7,9 166,6 7,5 48,1

Viljandi 358,9 8,2 168,1 7,6 46,8

Lääne 238,3 5,5 103,9 4,7 43,6

Tartu 308,9 7,1 117,5 5,3 38

Kokku 4369,8 100 2212 100 773,9

Üldpindala Metsamaa pindala
Maakond
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Tabel 6. Jõgeva linna võrgupiirkonna soojuse hinnad 2012-2014 (€/MWh) (joonis 12.) 

 
Allikas: [Hind 2014] Autori koostatud 

 

 

 

€/MWh €/MWh + km

Märts 2012 68,01 81,61

Aprill  2012 68,01 81,61

Mai 2012 68,01 81,61

Juuni 2012 68,01 81,61

Juuli 2012 68,01 81,61

August 2012 68,01 81,61

September 2012 68,01 81,61

Oktoober 2012 64,22 77,06

November 2012 64,24 77,09

Detsember 2012 60,55 72,66

Jaanauar 2013 65,62 78,74

Veebruar 2013 66,60 79,92

Märts 2013 67,94 81,53

Aprill  2013 67,24 80,69

Mai 2013 68,95 82,74

Juuni 2013 68,05 81,66

Juuli 2013 68,05 81,66

August 2013 68,05 81,66

September 2013 65,52 78,62

Oktoober 2013 65,15 78,18

November 2013 62,81 75,37

Detsember 2013 57,69 69,23

Jaanauar 2014 55,82 66,98

Veebruar 2014 55,01 66,01

Märts 2014 55,01 66,01

Aprill  2014 55,01 66,01

Arvestusperiood
Müügihind
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Lisa 2. Hakkpuidu tehnilised tingimused ja kvaliteedi klassid 

 
Allikas: (Vares jt 2005, lk 158) 
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Lisa 3. Jõgeva maakonna biomassi kaart 

 
Allikas: [PECS…2014] Autori koostatud
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THE USAGE AND EFFICIENCY OF WOODCHIPS AS A BIOFUEL AT ERAKUTE 

LTD BOILER PLANT IN JOGEVA 

Sven Veskioja 

SUMMARY 

Estonian University of Life Sciences. Institute of Economics and Social Sciences. 

Undergraduate dissertation. Tartu, 2014. The dissertation is written in Estonian and 

consists of the following: 56 pages, 12 drawings, 9 tables, 3 appendixes (including 6 

tables with figures from the drawings), and 46 references.  

Energy production and consumption is one of the key pillars maintaining current living 

standards. The industrial revolution laid the foundation towards an extraneous use of 

fossil fuels and an increased energy consumption rate. Continuing as such, we are in 

danger of causing irreversible damage to the environment and political turmoil due to 

cross-national energy dependency. Thus, it is increasingly important to reduce the use 

of fossil fuels by harnessing renewable energy. 

 In Estonia, there has been a positive shift towards decreasing the dependency on fossil 

fuels by using biofuels. The most preferred biofuel for energy production are 

woodchips. The purpose of this dissertation is to demonstrate the efficiency of 

woodchips as a source of bioenergy by highlighting their theoretical advantages as a 

biofuel and analyzing the positive impact of using woodchips at Jogeva boiler plant.  

This dissertation is divided into two chapters – the first chapter addresses the 

advantages of bioenergy, its relevance in Estonian energy portfolio, and analyzes 

woodchips as the source of bioenergy based on statistics and publicly available data. 

The second chapter discusses the forestry of Jogeva County, which is the source of 

woodchips to the plant. The chapter gives an overview of woodchip production process 

in the county of Jogeva and the positive effects of using woodchips at Jogeva boiler 

plant. This chapter is based internal data from the boiler plant, gathered through 

personal interviews with relevant specialists.  
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In Estonia, woodchips are considered to be the most efficient bioenergy resource. In 

2012, woodchips were used to produce 11 497 TJ of all the wood based fuels used. In 

comparison to fossil fuels, woodchips are environmentally sustainable, have a stable 

price and a secure fuel supply, and inflict a positive impact on local employment rates.  

The county of Jogeva is dominantly covered by trees suitable for the production of 

woodchips, such as birch, pine, and spruce. The East, North and West of the area are 

heavily forested, and serve as the largest cradles of biomass. Thus it can be concluded 

that the county has a sufficient supply of source material.  

In Jogeva’s renovated boiler plant, there is a new boiler running on biofuel with the 

output of 6 MW. The boiler mostly meets the town’s energy demand, but gas is used 

during periods of high consumption. In Jogeva, introducing woodchips caused a 20% 

price drop in heating, 85.4% decrease in gas consumption, and an estimated decrease in 

CO
2
 emissions to 6229.5 tons per year, and the subsequent decrease in environmental 

charges by 12 590 € per year. 
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