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Kogu maailma majandus sõltub tänapäeval naftast ehk maaõlist, mida kasutatakse muuhulgas 

soojuse tootmiseks. Kuigi naftavarude reserve veel on, muutub nafta kättesaamine 

keerulisematest kohtadest majanduslikult ebaotstarbekaks ning ühel hetkel on oluline 

fossiilkütuste kõrval ka teiste energiaallikate olemasolu, näiteks ühe võimalusena – bioenergia 

kasutamine. Bioenergia all peetakse silmas biokütuste muundamisel saadud energiat, kus 

energiaallikana kasutatakse orgaanilise ainet. Kuna bioenergia valdkonda kuuluvatest 

energiaallikatest on perspektiivsed kõik puitkütused, siis on Eestil suur potentsiaal tänu 

ulatuslikele metsavaldustele biomassi kasutamisel energiaallikana soojamajanduses. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade bioenergeetiliste ressursside mahu 

ja kasutamise kohta Põlvamaa soojamajanduses. Eesmärgi täitmiseks seadis autor 

uurimisülesandena anda ülevaade Põlvamaa küttepuidu ressursist ning selle kasutamisest 

biokütuse tootmisel ning analüüsida Põlvamaal vallavalitsuste lõikes kasutatavaid 

soojamajandamise põhimõtteid ja biokütuse kasutamisepraktikaid, samuti analüüsida 

Põlvamaal biokütustel töötavate katlamajade tehnoloogilist lahendust ja biokütuste 

kasutamispraktikat; tuua välja tulemused ja autoripoolsed ettepanekud seoses küttepuidu 

kasutamisel bioküttena. 

Empiiriliste andmete kogumiseks kasutas autor küsitluse meetodit ning andmekogumise 

instrumendiks olid lahtiste küsimustega ankeedid, samuti kogus autor teavet intervjuudega, 

küsitledes ettevõtete juhte ja spetsialiste. Vallavalitsuste küsitluse valimiks moodustusid kõik 

Põlvamaa vallad, mida on kokku 13. Töö käigus püstitas autor eesmärgi tutvuda ka isiklikult 

kahe soojaettevõttega, kes kasutavad sooja tootmiseks biokütust, et mõista miks katlad läksid 

üle kohaliku kütuse kasutamisele.  

Eestis nähakse hetkel tendentsina kütuste kasutamise energia (elekter, soojus) vähenemist. 

Seetõttu on oluline keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku energeetika arengu raames tulevikus 

võtta kasutusele üha laialdasemat taastuvad energiavarud. Neist kõikidest on üks olulisemaid 

puitkütus. 

Läbiviidud uuringutest selgus, et aktiviseerunud on puitkütuste katlamajade rajamine ja 

vanade fossiilkütuste katlamajade üleviimine tahkele puitkütustele. Kui võrrelda puidu hinna 

konkurentsivõimet nafta hinnaga, siis eelkõige sõltub see nafta hinna tasemest, sest puidu hind 

on palju stabiilsem. Põlvamaa näitel puitkütuse kasutuselevõtuks  sobiva  tehnoloogia  valikul  

tuleb  lähtutakse eelkõige  kasutatavatest  kütuse  liikidest (hakkpuit,   halupuit,   briketid,   

pelletid ) erinevate vallavalitsuste lõikes.  Kui aga katlamajad viiakse üle puidukütustele, siis   

suurendatakse   puitkütuste   nõudluse   kasvu,   mis omakorda   aitab   kaasa   puitkütuste   

varumise suurenemisele. Varutava puitkütuste koguste suurenemine omakorda tekitab juurde 

töökohti ja aitab kaasa majanduse kasvule. 
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The economy of the entire world is nowadays dependent on petroleum, which is among other 

things used for heat production. Although oil reserves are still available, obtaining oil will 

become economically impractical, and at one point the presence and use of other fuel sources, 

for example bioenergy, will become important.  Bioenergy refers to the energy obtained 

through the conversion of biofuels, where the energy source is organic material.  Since all 

fuelwoods that are part of the bioenergy sector are promising, then thanks to its large forest 

resources, Estonia has great potential to use biomass in the heating sector. 

The aim of this thesis was to give an overview of the quantity and usage of bioenergy resources 

in the heating sector of Põlva County. In order to meet the aim, the author set the objectives 

were give an overview of the wood resources and their usage for biofuel production in Põlva 

County, and to analyse the practices used in the heating sector management in the 

municipalities of Põlva County. Other objectives included the analysis of the technological 

solutions of heating plants that use biofuels and biofuel usage practices and presenting the 

results and communicating author's proposals regarding the use of wood as a biofuel. 

The empirical data collection was done by using a survey method that included open-ended 

questionnaires and interviews that were conducted with business leaders and specilists.  

Municipality surveys were conducted in all of the 13 parishes of Põlva County. In the course 

of the work, the author also set an objective to personally get to know two heat production 

companies that use biofuel for heat production, to understand why the heat plants have 

switched to using local fuels.   

In Estonia, the energy use of fuels in the heating sector is expected to decline. Therefore, for 

environmentally friendly and sustainable development, it is important to use renewable energy 

resources more widely, in order to cut costs Woodfuel is one of the most important one of 

these. 

The studies conducted revealed that the construction of woodfuel heat plants has increased, 

and that also the old fossil fuel heat plants are transitioning to using solid fuelwood. When 

comparing the competitiveness of timber price with oil price then in particular, it depends on 

the level of oil prices, as the price of timber is much more stable. From the example of Põlva 

County, it can be seen that the choice of appropriate technology for fuelwood should be based 

first and foremost on the fuel type (wood chips, firewood, briquettes, pellets) in the different 

rural municipalities, and if biofuel has been introduced, then this is because on the whole, the 

new fuel is cheaper (although the initial investments are high). The transitioning of heat plants 

to fuelwood use helps to increase the rate of fuelwood collection. The increased collection of 

fuelwood in turn creates jobs and also contributes to economic growth. 

 

 

Keywords: energy management, biofuels, fuelwood energy 
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SISSEJUHATUS 

Kogu maailma majandus sõltub tänapäeval naftast ehk maaõlist, mida kasutatakse 

tarbekaupade, energia ja mootorikütuste tootmiseks. Maailma energianõudlus kasvab 2030. 

aastaks eelduste kohaselt umbes 60% võrra (Ülevaade Eesti bioenergia… 2011). Nafta on 

taastumatu kütus, selle hulk looduses on piiratud ning erinevate ennustuste kohaselt erineval 

ajal saab see otsa. Nafta- ja gaasihinnad on viimase aastate jooksul peaaegu 

kahekordistunud. Kõrgetele hindadele vaatamata jätkub ülemaailmse energianõudluse 

suurenemine ning sealhulgas ka Euroopa Liidu (EL) sõltuvus impordist suureneb. Tuginedes 

praegustele suundumustele, sõltub EL energianõudlus 20 kuni 30 aasta pärast umbes 65% 

ulatuses impordist (praegune sõltuvus impordist on 50%) ning osa impordist pärineb 

piirkondadest, mis suurendavad poliitilise ebastabiilsusega seotud probleeme (ibid.). 

Põhiliste energiaallikate reservid on kontsentreeritud ja asuvad vähestes riikides.  

Kuigi naftavarud ei ammendu päevapealt ja reserve veel on, muutub nafta kättesaamine 

keerulisematest kohtadest majanduslikult ebaotstarbekaks ning ühel hetkel on oluline 

fossiilkütuste kõrval ka teiste energiaallikate olemasolu, näiteks ühe võimalusena – 

bioenergia kasutamine. Bioenergia all peetakse silmas biokütuste muundamisel saadud 

energiat, kus energiaallikana kasutatakse orgaanilise ainet. Biokütuseid toodetakse 

biomassist. Esmaste biokütustena on kasutusel näiteks küttepuu, hagu, õled, hein, sõnnik. 

Töödeldud biokütused on näiteks biodiiselkütus, bioetanool või puiduhake. 

Bioenergia kasutamine muutub üha aktuaalsemaks, sest riigid püüdlevad energeetika 

valdkonnas ühe olulise eesmärgi suunas – vähendada sõltuvust imporditavast ja mitte-

taastuvatest energiaallikatest. Seepärast on bioenergeetika tänapäeva ühiskonnas võtme-

terminiks ja pole imekspandav, et nii poliitikud, ametnikud, teadlased kui ka üldsus on 

asunud üksmeelele, et taastumatute energiaallikate kõrval tuleks üha enam võtta tarvitusele 

taastuvaid energiaallikaid.  

Juba praegu asume ajareal, mil olukord rahvusvahelisel kütuseturul on nii tõsine, et mitmed 

Euroopa riigid pole jäänud ootama, mil Euroopa Liit kütuseturgu reguleerib, vaid arendavad 

ise jõudsalt bioenergia tootmist. Kiirustada tuleks selles valdkonnas kõikidel nii maailma 

kui Euroopa Liidu riikidel, kellel seesuguseid võimalusi on, sest nafta ja maagaasi kõrge 

hind, üsna pessimistlikud prognoosid fossiilsete kütuste kasutamise võimalusteks tulevikus 
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ning nende nappus sunnivad taastuvenergia valdkonnas ettevõtlikumalt tegutsema. Samuti 

püsib jätkuvalt suurte energiafirmade monopol energiaturul ning vaja on leida 

alternatiivkütuseid, mis on odavamad ja mille kättesaadavus on parem. 

Eesti on metsarikas maa - üle poole meie maismaast on kaetud metsaga. Metsade pindala ja 

tagavara on viimase poolsajandi jooksul oluliselt suurenenud. Eestis kasvab mets umbes 2,2 

mln hektaril, millest majandatavaid metsi on ligikaudu 75% ehk 1,6 mln hektarit. 

(Metsandus 20.02.2016) Enimlevinud puuliigid on mänd, kask ja kuusk. Kuna bioenergia 

valdkonda kuuluvatest energiaallikatest on perspektiivsed kõik puitkütused, siis on Eestil 

suur potentsiaal biomassi kasutamisel energiaallikana soojamajanduses. Soojamajandus 

hõlmab katlamajade tegevust, mis kasutab energiaallikana, kas fossiilsest kütusest toodetud 

soojust või bioloogilisi allikaid, mis töödeldakse ja transporditakse ning mille energia 

muundatakse soojaks veeks, mis jõuab lõpptarbijani kaugküttesüsteemi küttena. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade bioenergeetiliste ressursside 

mahu ja kasutamise kohta Põlvamaa soojamajanduses. Eesmärgi saavutamiseks on autor 

seadnud töö ülesehitamisel järgmised uurimisülesanded: 

1) selgitada bioenergia mõistet ja biokütuste kasutamist lähtuvalt erinevatest 

teoreetilistest aspektidest; 

2) tuua välja biokütuse teoreetilised eeliseid fossiilkütustega võrreldes; 

3) anda ülevaade Põlvamaa küttepuidu ressursist ning selle kasutamisest biokütuse 

tootmisel; 

4) anda ülevaade Põlvamaal vallavalitsuste lõikes kasutatavatest soojamajandamise 

põhimõtetest ja biokütuse kasutamisepraktikatest;  

5) analüüsida Põlvamaal biokütustel töötavate katlamajade tehnoloogilist lahendust ja 

biokütuste kasutamispraktikat; 

6) selgitada välja positiivsed muutused Põlva katlamajade üleminekul tahkele 

biokütusele; 

7) tuua välja tulemused ja autoripoolsed ettepanekud seoses küttepuidu kasutamisel 

bioküttena. 

Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Bakalaureusetöö esimene peatükk tugineb teoreetilistele 

lähtekohtadele ja annab ülevaate biokütuse kasutamise teoreetilistest aspektidest ja 

biokütuse varudest Eestis ja nende kasutamise olukorrast. Võrdlusena tuuakse välja 

biokütuse kasutamise praktika Euroopast. Käesoleva töö autor on vaatluse alla võtnud 
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biokütuse liikidena nn. puitkütused. Need on: küttepuit, raiejäätmed, puidutöötlemise jäägid 

– pinnud, laastud, puukoor, samuti hakkpuit ja saepurust valmistatud graanulid. Teine 

peatükk on biokütuse tootmise ja kasutamise praktiline analüüs, kus on võetud uurimuse alla 

Põlvamaa kaks eraldi asuvat katlamaja (suure võimsusega katlamaja, millel on mitu 

kaugkütte piirkonda ja keskmise võimsusega soojaettevõte, mis varustab üht vallakeskust 

soojaga), kes reaalselt kasutavad puidukütet bioenergia allikana. Praktilise peatüki teises 

osas keskendutakse ka Põlvamaal asuvate vallavalitsuste soojamajandamise olukorrale, et 

tuua välja tänane Põlvamaa biokütuse kasutamispraktika. 

Empiirilises uurimuses otsitakse vastuseid uurimisküsimustele, kasutades seejuures andmete 

kogumise ja töötlemise analüüsi. Bakalaureusetöö uurimusliku töö  metoodika  aluseks  on 

statistiliste andmete  analüüs, intervjuud ning intervjuude andmete üldistus ja lahtiste 

küsimustega ankeedid ning nende vastuste analüüs. Kuna momendil valitseb veel olukord, 

kus bioenergia nõudluse ja pakkumise suhe ning väljavaated ei ole veel selged ja selles 

valdkonnas on probleemsust palju, on autor selgitanud ka sellealast olukorda nii vabariigis 

kui ka Põlvamaal, peatudes ka kitsakohtadest väljatulekuvõimalustel antud töö kolmandas 

peatükis. 
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1. BIOENERGIA JA SELLE KASUTAMISE ERINEVAD 

ASPEKTID 
 

1.1. Biokütuste liigid ja nende eelised teiste kütuseliikide ees 

Bioenergia on biomassi või biomassi saaduste põletamise teel saadud energia. Bioenergia 

toormematerjaliks on taimne ja loomne biomass ning biolagunevad jäätmed. (Scubert, 

Blasch 2010: 2798) Biomass koosneb kõikvõimalikust bioloogilisest materjalist: puidust, 

sõnnikust, põllumajandusjäätmetest; tema saaduste hulka kuuluvad ka õlid, etanool ja 

anaeroobse lagunemise tulemusena tekkinud gaas. Biomassi kõige tavalisem kasutamise viis 

on tema põletamine soojuse saamiseks, kuid biomassi saab kasutada ka elektrienergia 

tootmiseks turbiinide abil. Biomassi ressursse liigitatakse (Danciu, Matache, Vlädut et al. 

2009) puidutööstuse ja raiejäätmeteks, bioloogiliselt lagunevad tööstus- ja olmejäätmeteks, 

põllumajandustootmises tekkivaks biomassiks ja energiakultuuridena kasvatatavateks 

puittaimedeks ning rohtseteks kultuurideks. Praegu ollakse kindlal seisukohal, et kõikidest 

bioenergia valdkonda kuuluvatest energiaallikatest on perspektiivsed kõik puitkütused. Ent 

biokütus on biomassist saadav vedel või gaasiline transpordil kasutatav kütus (Biomassi ja 

bioenergia kasutamise… 2007: 5), mille täpsema definitsiooni on esitanud teadlased Ülo 

Kask ja Peeter Muiste. Vaadeldava definitsiooni kohaselt on biokütus „bioloogilist 

(biogeenset) päritolu ja organismide elutegevuse tagajärjel tekkinud ning taastuvuse piires 

otseselt kütusena kasutatav või kütuseks töödeldud (vääristatud) tahke, vedel või gaasiline 

aine.“ (Muiste, Kask 2000: 60) 

Biokütused klassifitseeritakse füüsilise oleku järgi tahketeks, vedelateks ja gaasilisteks 

biokütusteks. Chalico ja Riegelhaupti (2002: 2) järgi on biokütuse jaotus järgmine:  

1) tahke - küttepuit (toorpuit, hakkpuit, saepuru, graanulid, pelletid), puusüsi; 

2) vedel – must leelis, metanool, pürolüüsiõli; 

3) gaasiline – ülalmainitud kütuste gaasistamise saadused, samuti pürolüüsi saadused. 
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Bioenergia olemust illustreerib alljärgnev joonis (vt Joonis 1): 

 
Joonis 1. Bioenergia ahela skeem (Energia kasutuse… 2015: 13) 

Taastuvuse määrab juurdekasvu ja tarbimise suhe, juurdekasvust enam kogutud biokütust ei 

saa lugeda taastuvaks. Seega ei ole termin “biokütus” alati sünonüümiks terminile 

“taastuvkütus”.  Biokütust või biomassi võib mingil piiritletud territooriumil lugeda 

taastuvaks energia-allikaks, kui selle varumine seal ei ületa juurdekasvu. Teisisõnu, 

biokütust saab pidada taastuvaks, kui seda kasutatakse mingil territooriumil juurdekasvust 

vähem või enam-vähem juurdekasvu piires. (Kask 2012) 

Tahkeid biokütuseid saab klassifitseerida ka päritolu järgi, mille alusel kütused jaotatakse 

järgmisteks gruppideks: puit(du)põhine biomass ehk puitkütused, rohtne biomass, 

puuviljade biomass ning lisanditega ja segatud biokütused (ibid.). Eksperdid on hinnanud 

perspektiivsemaks biomassi ressursi liigiks Eestis aastani 2020 just metsaraie ning 

puidutööstuse jäätmeid (Prants 2011: 45). 

Puitkütuseid võib liigitada toorainepäritolu järgi (vt Joonis 2) metsast ja energiametsast 

saadavateks ning korduv kasutusega kütusteks. Kui metsast ja energiametsast saadavaid 
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kütuseid võib pidada loodussõbralikeks kütusteks, siis korduvkasutusega puitkütused seda 

ei ole - need on tavaliselt immutatud või värvitud ning sisaldavad mitmesuguseid lisandeid 

(nagu nt metall, klaas, plastik jne.), seetõttu nende töötlemine on komplitseeritud. Lisandite 

tõttu tuleb sellise materjali peenestamiseks kasutada puiduhakkurite asemel purusteid ning 

kõrgendatud nõuded on ka põletusseadmetele ja nende heitmetele. (Vares, Kask, Muiste, 

Pihu, Soosaar 2005) 

Puidupõhine biomass kujutab endast puudest või põõsastest pärinevat biomassi, kusjuures 

biomass võib olla saadud otse metsast või istandusest (nn energiametsast), puidutööstuse 

jääkidest, korduvakasutusega biomass jne (vt Joonis 2). 

 

Joonis 2. Puitkütuste liigitus tooraine päritolu järgi (Vares et al. 2005: 27) 

Teiseks võimaluseks puitkütuseid liigitada on vääristamise astme järgi (vt  

Joonis 3). Vääristamata kütusteks loetakse selliseid, mida töötlemise käigus on vaid 

peenestatud või pakitud, kuid mille mehhaanilised omadused on jäänud muutmata. 

Vääristamata puitkütusteks on traditsiooniline küttepuit, hakkpuit, pressitud puidujäätmed 

ja puidutöötlemise jäätmed (saepuru ja laastud). Vääristatud puitkütuste tüüpilisteks 

esindajateks on puidubrikett ja pelletid (puitgraanulid). 
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Alloleval joonisel on kujutatud puitkütuste jagunemine väärindatud ja väärindamata 

puitkütuseliigiks.  

 

 

Joonis 3. Puitkütuste liigitus väärindamise astme järgi (Vares, et al. 2005: 28) 

Selliseid  väärindamata biokütuseid nagu küttepuit, laastud, puukoor ja põhk saab metsa- ja 

põllumajanduse kõrvalsaadustest – näiteks pehmest  lehtpuidust, puude langetamis- ja 

harvendamisjäätmetest. Selletaolise biomaterjali töötlemine enne põletamist piirdub  

tavaliselt  kuivatamise  ja  sobivas  suuruses  tükkideks  hakkimisega. (Taastuvenergia 

käsiraamat 2007: 22) 

Eelnimetatud energeetilise puidu liigitusest kõige perspektiivsemaks loetakse hakkpuitu, 

mida on oma madala hinna ja keskkonnasäästlikkuse tõttu viimase aastakümne jooksul 

hakatud ühe rohkem kasutama Eesti linnades ja asulates sooja tootmiseks. 

Puusöe,  puidubriketi,  puidugraanulite ja puidupulbri valmistamine tõstab küll kütuse hinda, 

kuid harilikult teevad selle kuhjaga tasa järgmised eelised (ibid.: 22): 

 energia suur erisisaldus, mis vähendab transpordi- ja säilitamiskulusid; 

 homogeense kütuse puhul on kergem reguleerida põlemisprotsessi; 
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 kütus on hoiustamisel stabiilsem ega kaota  pikaajalisemal säilitamisel nii kiiresti 

oma omadusi; 

 kolded, soojusvahetid ja gaaside töötlemise süsteemid võivad olla lihtsamad ja 

odavamad; 

 õlipõleteid saab niiviisi ümber teha, et need sobiksid biokütuste põletamiseks. 

Puusütt toodetakse sellise termokeemilise protsessi (pürolüüs) abil, milles lenduvad 

materjalid  tõrjutakse  kuumuse  abil välja ja mille esmasaaduseks  on  gaasid (kerged  

süsivesinikud, CO, CO2 ja veeaur), õlid (raskemad süsivesinikud ja tõrvad) ning 

puusüsi. Puusüsi põleb väga ühtlaselt ja  väga vähese suitsuga ning  seda  kasutatakse 

paljudes maailma paikades toidu valmistamiseks ja metallurgias redutseerimis-

ainena. 

Hakkpuit on spetsiaalselt energiavõsast saadav kütuseks kasvatatud kiirekasvulistest 

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

niiskusesisaldus 20…50%, tuhasus 1%. (Tooming 2001: 2) Hakkpuidu peamised 

ressursiallikad võib jagada järgmiselt (ibid.: 1):  

1) väheväärtuslik mets, raiejäätmed, võsa; 

2) spetsiaalselt hakkpuidu tootmiseks rajatud energiavõsa istanduses. 

Üheks võimaluseks fossiilsete vedelkütuste asendajaks võiksid olla vedelbiokütused. Kõige 

tähtsam turg nende jaoks oleks ilmselt transpordisektor, kuid teatud asjaoludel võib kütteõli 

väljavahetamine pakkuda huvi ka teistele majandusharudele, näiteks ka energeetika 

majandusharule.  Vedelbiokütuseid  on  mitut liiki - alkoholid, taimsed  ja loomsed õlid ning 

esterdatud õlid. Põllumajanduses, toiduainetetööstuses, reoveekäitluses ja jäätmete 

töötlemisel saab märja orgaanilise biomassi allutada anaeroobsele kääritamisele. 

Reoveemuda, sõnniku ja orgaaniliste jäätmete töötlemiseks on loodud mitut tüüpi reaktoreid. 

(Taastuvenergia käsiraamat 2007: 23) 

Kolmandaks jaotub biomaterjal gaasiliseks. Biogaasi sisendina kasutatavat biomassi saab 

jagada põllumaal kasvavaks biomassiks (hein, teraviljad, õlikultuurid) ja tootmises 

tekkivaks biomassiks (sõnnik, reoveemuda ning orgaaniliselt lagunevad jäätmed). Lisaks on 

biogaasi võimalik saada nn "iseenesliku anaeroobse käärimise" protsessi käigus prügilatest 

(prügilagaas) ja see kokku koguda ning muundada kasulikuks energiaks. On oluline mainida, 

et puidupõhine biomass ei kääri ja seega puidust anaeroobse lagundamise teel biogaasi ei 

saa. Puidupõhist biomassi saab kas gaasistada või põletada energia saamiseks. Gaasistamise 
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üks saadusi võib olla metaan, mida tihti nimetatakse sel juhul sünteetiliseks biogaasiks. 

Biogaasi kütteväärtus jääb enamasti vahemikku 5-7 kWh/Nm3. (Biogaas 2016) 

Anaeroobne   kääritamine   on   mikroobne protsess,  mille  käigus  süsivesikud  lagundatakse 

CO2-ks ja CH4-ks. See on loomulik protsess, aga tänu reaktori kasutamisele on võimalik  

reaktsioonisaadusi  kokku  koguda ja  ära  kasutada.  Metaani  osakaal  võib  sõltuvalt  

reaktsiooni  toimumise  tingimustest kõikuda  40%  ja  70%  vahel,  kuid  tavaliselt on  see  

50%.  Prügilad  ei  ole  mitte  ainult  ebameeldivad  ja  maad  raiskavad  rajatised,  vaid  

eritavad  ka  kasvuhoonegaasi  metaani.  Gaasi  saab  aga  ka  aktiivselt välja pumbata või 

lihtsalt prügimäe alt torude kaudu välja juhtida. Gaas vabastatakse üleliigsest niiskusest,  

analüüsitakse automaatselt ja põletatakse ahjudes või tööstusseadmetes. (Taastuvenergia 

käsiraamat 2007: 23) 

Puidutööstuse ja raiejäätmed on metsast saadav puit, mittemetsamaadelt saadav biomass 

(elektriliinide all asuv maa-ala, kraavide äärsed alad) ja puidutöötlemise käigus tekkivad 

jäätmed. Täna kasutatakse Eestis suurt osa raiutavat küttepuitu ja puidutöötlemise jääke 

peamiselt soojuse tootmiseks. Biomassist ja/või jäätmete bioloogiliselt lagunevast 

fraktsioonist saab toota küttegaasi, mida on võimalik puhastada maagaasile vastavate 

omadusteni (Eesti taastuvenergia tegevuskava 2010: 7). Samuti võib prügi ka põletada, mis 

on maailmas küllaltki laialt levinud jäätmekäitlusviis (Kriipsalu 2001: 78).  

Eestis leidub peaaegu igas vallas mõni kohalik puidutööstus, mille tootmisjääke saab varuda 

võrdlemisi hõlpsasti ja väikeste kuludega. Veel mõned aastad tagasi võis selliste 

puidutööstuse ümber näha suuri puidujäätmete virnu, need olid peamiselt saekaatri jäätmed 

– nn palgipõsed ja seimeripinnud pinnud, saepuru ja puukoor. Kuid praegu niisugust pilti 

enam ei kohta, sest pinnud müüakse elanikele, neid kasutatakse ka kohapealseks kütteks, 

müüki on läinud nii saepuru kui puukoor. Raiejäätmeid hakati Skandinaaviamaades Rootsi 

eestvedamisel kütteks kasutama juba 1970ndate aastate lõpus. Meil, Eestis, ollakse 

raiejääkide töötlemisel põhjanaabritest  tagasihoidlikumad. Siiski on ka siinmail aru saadud, 

et raiejäätmed toormena on odavad, kuid tootmisvahendid nõuavad oma kalliduse tõttu 

mahukaid investeeringuid. 

Öeldule vaatamata on Eestiski viimasel ajal  huvi raiejäätmete kasutamise vastu tõusnud ja 

nii mitmelgi pool on raiejäätmed juba mõnda aega tarvitusel olnud. Puudusena võib märkida, 

et katlamajade toormekasutuses on neil veel väike osa. Põlvamaal näiteks pole ametlikult 
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ega mitteametlikult uuritud, milline on kohalike puidutööstuste tootmisjääkide maht. 

Seepärast on raske järeldada, kas puidujääkide kokkuostmine üldse tasub selleks, et neid 

jäätmeid kasutada katlamajas soojusenergia tootmiseks. Autori arvates pole selleks 

võimalusi, sest varusid jääb väheseks ja tootmisjääkide tekkimine on hooajaline. Saepurule 

on kujunenud juba kindel turg – graanuleid valmistavad firmad ostavad kogu saepuru. 

Seepärast võib teha järelduse, et kohalike puidutööstuse tootmisjääke pole nii palju, et neid 

saaks kasutada soojusenergia tootmiseks. 

Juba nn nõukogude ajast sai tuntuks turbabrikett, mida paljud eestlased kasutasid 

igapäevaselt koduses majapidamises, ka maja kütteks, tollastel individuaalelamutel olid 

keskküttekatlad, mis töötasid nii puidu kui briketiga. Turbabrikett leiab veel kasutamist 

tänapäevalgi. Kuid üha laialdasemalt kasutatakse nüüdisajal kütteks hakkpuitu, puusütt, 

puidubriketti, puidugraanuleid ja puidupulbrit, kuid ikkagi veel on valdavaks kütteks ka 

halupuit. Puitkütuste eeliseks on see, et hakkpuitu valmistatakse kohapeal, nt 

tsentraalkatlamaja juures, samuti toodavad puiduhaket puiduettevõtted. Puiduhake ehk 

hakkpuit on kogu puust, puidutööstuse- või raiejäätmeist või taaskasutatavast puidust 

hakkuri abil valmistatav puiduline kütus. Haket võidakse valmistada kogupuust, nn kogupuu 

ehk tüvesthake võidakse valmistada laasimata tervikpuust või laasitud puutüvedest, 

raidmehake aga valmistatakse raiejäätmetest (oksad, ladvad, okkad, kännud), raiele 

ettejäävast võsast ja puhastatavast peenpuidust. (Puitkütuste ja puitkütuseks… 2013) Meie 

põhjanaabrid, soomlased, on näiteks kasutanud hakkpuitu ehk haket elamute soojusenergia 

allikana juba üle 30 aasta. Soomlaste kogemustest on teada, et just puu konkurentsivõime on 

hoidnud ka teiste kütteainete hinnad madalal ning tänu suurtele puuvarudele on ikka enam 

ja enam laienenud teiste soojusenergiaallikate kasutamine ning progress energiamajanduses.  

Soomlaste kogemustest on teada, et just puu konkurentsivõime on hoidnud ka teiste 

kütteainete hinnad madalal ning tänu suurtele puuvarudele on ikka enam ja enam laienenud 

teiste soojusenergiaallikate kasutamine ning progress energiamajanduses. 

Aegade jooksul on küttepuit olnud Eestis, eriti maal, peamiseks kütteks. Ka praegu pole tema 

tähtsus eriti langenud, sest küttepuit ehk nn halupuit läheb Eestis eramute, maakodude ning 

talumajapidamiste kütteks, kus kasutatakse valdavalt ahikütet. Seniste hinnangute alusel 

kulub eramajades aastas 12,5 tm küttepuitu. Kuna viimasel ajal on levinud ka halupuidu 

katlamaju nii eramute kui ka ühiskondlike hoonete (koolid, hooldekodud, lasteasutused) 

kütteks, siis neisse kulub väike osa küttest – ca 10% küttepuidust. Seejuures tuleb aga 
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arvestada, et ühiskondlike hoonete katlamajades kasutava halupuidu efektiivsus on suurem 

kui ahiküttel. Seepärast võib asuda seisukohale, et halupuiduga kütmine on ühiskondlikes 

hoonetes säästlikum eramute kütmisest. 

On hinnatud, et küttepuitu raiutakse Eestis igal aastal enam-vähem ühesugune kogus, s.o 

1,5-2 milj. tm, kuna stabiilne kodumaine turunõudlus on olemas (Padari, Roostalu, 

Kriipsalu, et al. 2007). Tõsi, riigimetsadest raitava küttepuu mahtude kohta on statistilised 

andmed olemas, kuid erametsade kohta need puuduvad. Samuti on teada, et viimasel aastal 

on Eestis küttepuidu hind sedavõrd tõusnud, et küttepuitu enam eksportida pole mõtet. 

Seevastu siseturu jaoks küttepuidu raiumine on muutunud tasuvaks, mille tõttu on tõusnud 

raiemahud erametsades. Ka on hakatud viimastel aastatel üle minema katlamajades 

kohalikule kütusele. 

Joonistel 4 ja 5 on toodud näited paljudest efektidest energiasüsteemide üleviimisel 

kohalikule kütusele. Biokütusele üleviidud süsteemi hindamisel võib täheldada hulgaliselt 

positiivseid aspekte, kuid on ka puuduseid. 

 

Joonis 4. Biokütuste eelised energia tootmisel (Keskkonnasõbralikud piirkondlikud… 1998) 

Lähtudes joonisest 4 on biokütusel võrreldes fossiilsete kütustega olulisi eeliseid. Näiteks 

vähendab bioenergia CO2 emissiooni ning kuna biomass on üldiselt kohalik ressurss, siis 

suurendab selle  kasutamine  kohaliku energiamajanduse varustuskindlust ja sõltumatust 
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kütuseimpordist ning loob maapiirkondadesse uusi töökohti. Biokütus säästab keskkonda, 

ressursse ja aitab ära kasutada jääkprodukte metsamajanduses ja põllumajanduses. 

Teadlased väidavad, et biomass annab põlemisel kõige vähem ohtlikke heitmeid. On teada, 

et biomassist saadud energial on keskkonnale neutraalne süsinikdioksiidi mõju. Biokütuste 

põlemisel on NOx heitmeid fossiilsete kütuste põlemisega võrreldes tavaliselt 20…40% 

vähem ning tahma ja suuremate osakeste heitmete hulk biokütusega jõujaamadest on 

võrreldav õliküttel töötavate jõujaamade heitmehulgaga. Kuna puit on väikese 

väävlisisaldusega (0,05%), siis on SO2 heitmed tähtsusetud. (Taastuvenergia käsiraamat 

2007) Bioenergia säästlik kasutamine ei kutsu esile kasvuhoonegaasi CO2 netokasvu, 

biomass paiskab põlemisel atmosfääri sama palju CO2, kui ta on endaga sidunud. 

Kuid lisaks eelistele, mida biokütuse kasutamine annab, on biokütuse kasutamisel ka mõned 

puudused (vt Joonis 5). Biokütuse kasutamine eeldab algselt suuremaid investeeringuid ja 

lisakulutusena tekib ka transpordi vajaduse kasv. Energiaressurss on siiski piiratud, põhjusel 

et tarbimine ei tohi ületada lubatud koguseid (nt metsaraie puhul) ning tuleb jälgida, et 

tarbimine ja juurdekasv/tekkimine oleksid optimaalselt tasakaalus.  

 
 

Joonis 5. Biokütuste puudused energia tootmisel (Keskkonnasõbralikud piirkondlikud… 

1998) 

Kokkuvõtteks võib öelda, et biokütuste kasutamise eelised on kaalukamad kui puudused, 

seda eriti suuremate tootmisüksuste puhul, nagu näiteks kaugküttekatlamajad. Biokütuste 
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kasutamise suurimad eelised seisnevad aga selles, et tegemist on taastuva energiaallikaga, 

paraneb tööhõive ja atmosfääri ei lisandu süsihappegaasi heitmeid (Keskkonnasõbralikud 

piirkondlikud… 1998: 9). Biokütuse kasutamisest lisanduvad ka sotsiaalmajanduslikud 

kasud, nagu tööhõive kasv, kohaliku maamajanduse edenemine ning oskuste ja pädevuste 

arendamine. 

 

 

1.2. Puitkütuse varud Eestis ja nende kasutamise olukord 

Bioenergia tootmist ja kasutamist võivad mõjutada mitmed majanduslikud, sotsiaalsed, 

poliitilised ja ökoloogilised aspektid. Biomassi varumise tasuvus võib sõltuda mitmetest 

aspektidest. Biomassi energiaks vääristamise ahel koosneb peamiselt biomassi ressursi 

töötlemisest, transportimisest ning saadud energia jaotamisest tarbijateni. Ressursi 

majanduslikult otstarbeka kasutamise eelduseks on kõigi etappide kulude võimalikult 

madalal hoidmine. Kui energia tootmisel ning jaotamisel tarbijateni on efektiivsust võimalik 

mõjutada läbi kasutatavate seadmete, siis logistikaküsimustes tuleks arvestada biomassi 

energiatihedusest tulenevate tarnekogustega. (Biomassi kasutamine… 2013: 18) 

Bioenergiatoodete kogu olelustsükli keskseks majanduslikuks probleemiks on lõpptoodangu 

kõrge omahind, mis on siiani olnud peamiseks takistuseks biokütuste laialdasel tööstuslikul 

tootmisel ja kasutuselevõtul. Tänu mõningatele tehnoloogilistele edusammudele on 

biokütuste tootmise omahind küll veidi vähenenud, kuid jäänud fossiilkütustega 

konkureerimiseks endiselt liiga kõrgeks. (Vares, Kask, Kruus, et al. 2008: 117)  

Taastuvate energiaallikate (sh bioenergia) kasutuselevõtt nõuab reeglina suuri rahalisi 

väljaminekuid tehnoloogia investeeringuteks. Senine kogemus näitab, et taastuvate 

energiaallikate rakendamiseks vajalikud investeeringud on seda suuremad, mida väiksemad 

on seadmete ühikvõimsused ja mida komplitseerituma kütuse- või energiaallikaga on 

tegemist. (Bioenergia tururegulatsioonid 2008: 93) Aastal 2011 läbiviidud ekspertküsitluse 

põhjal selgus, et kõige enam potentsiaali omavateks taastuva energiaallika liikideks Eestis 

aastani 2020 on biomassist toodetavat energiat ja tuuleenergia ning vähem 

potentsiaalsemaks päikese- ja hüdroenergia. Kõige vähem potentsiaali nähti hüdroenergial. 

(Prants 2011: 45)  

Perspektiivseimaks energiaallikaks peetakse kogu maailmas ja ka Eestis biokütuse allikatest 

puitkütuseid. Seetõttu vaatleb autor järgnevalt Eesti Statistikaameti (ESA) aastastatistikate 
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lõikes biokütust kasutatavaid katlaid, puitkütuste kasutamist eesmärgiti ja kütuse liigiti ja 

puitkütuste tootmise ja tarbimise osakaalu. 

Eesti Statistikaameti ametlikud andmed (vt.  

Tabel 1) katelde arvu kohta erinevad Keskkonnaametist kui Arengufondist saadud 

andmetest, sest Eesti Statistikaameti kasutatav metoodika on üle võetud EuroStat’ist ning 

erineb sellest, mida kasutas Arengufondi ekspertgrupp. Näiteks saab välja tuua kui palju 

Eestis on katlaid, mis töötavad puitkütusel, kuid seda ei ole võimalik jaotada 

võimsusklassidesse. Andmed on välja toodud kõige hilisemalt 2014 a. seisuga. 2015.a 

andmeid Statistikaametist ei olnud veel võimalik leida. 

 

Tabel 1. Puitkütusel töötavate katelde koondandmed, 2010-2014 (Allikas: ESA) 

Aasta Biokütust kasutavad katlad 

Katelde 

arv aasta 

lõpul 

Katelde 

summaarne 

võimsus, MW 

Toodetud 

soojus, 

GWh 

2010 

Turbal töötavad katlad 36 167 224 

Puidul töötavad katlad 851 864 1581 

Rohtsel biomassil töötavad katlad** 2 2 3 

2011 

Turbal töötavad katlad 33 113 113 

Puidul töötavad katlad 853 719 1827 

Rohtsel biomassil töötavad katlad** 3 2 8 

2012 

Turbal töötavad katlad 33 112 143 

Puidul töötavad katlad 828 719 1703 

Rohtsel biomassil töötavad katlad** 3 2 4 

2013 

Turbal töötavad katlad 29 90 159 

Puidul töötavad katlad 798 832 1522 

Rohtsel biomassil töötavad katlad** 3 1 4 

2014 

Turbal töötavad katlad 29 94 131 

Puidul töötavad katlad 874 933 1644 

Rohtsel biomassil töötavad katlad** 6 4 8 

Rohtsel biomassil töötavad katlad**: sisaldab teravilja, põhu ja rapsijäätmete tarbimist kateldes. 

Tabelis on välja toodud viimase viie aasta (2010-2014) statistika puitkütust kasutatavatest 

kateldest üle Eesti. 

Täpset ülevaadet Eestis olevatest ja töötavatest kateldest, nende võimsusest, kasutatavate 

kütuste kogustest ja toodetud soojusest ei oma keegi ja nende andmete saamine ainuüksi 

kõigi Eesti kaugkütte katlamajade kohta (soojuse tootjate kohta) pole teadaolevalt veel 

kellelgi õnnestunud (nt. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühingu ja TTÜ varasemad uuringud). 
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Puitkütuste   kasutamise   proportsioonide   areng   perioodil   2010–2014 lähtuvalt   

energeetilise kasutamise  otstarbest  on  Statistikaameti  andmete  alusel  esitatud  alloleval 

joonisel  (vt. Joonis 6). Joonisel esitatud soojuse tootmiseks minev osa kasutatakse 

katlamajades (sh. kaugkütte katlamajades) ja osaliselt  ka  elektrijaamades.   

Nagu jooniselt on näha, kasutatakse puitkütused enamjaolt soojuse tootmiseks. 

 

Joonis 6. Puitkütuste kasutamine eesmärgiti, 2010 – 2014 (Allikas: ESA, autori koostatud 

joonis). 

Puitkütuste  kasutamise  areng  kõigil  eesmärkidel  kokku  kütuseliikide  lõikes  on  esitatud  

järgmisel joonisel (vt. Joonis 7).   

 

Joonis 7. Puitkütuste kasutamine kütuse liigiti, 2010 –2014 (Allikas: ESA, autori 

koostatud joonis) 
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Eestis toodetavatest kütuse liikidest kuuluvad primaarenergia hulka muuhulgas ka 

puitkütused. Joonis 8 näitab, milline oli puitkütuste osakaal Eesti primaarenergia tootmises 

2014. aastal. Andmed on koondatud statistikaameti andmebaasist, kus andmed on esitatud 

teradžaulides (TJ). Parema ülevaate saamiseks on teradžaulid autori poolt protsentideks 

teisendatud. 

 

Joonis 8. Puitkütuste struktuur primaarenergia tootmises 2014.a 

Jooniselt 8 on näha, et küttepuudel ja hakkpuidul on primaarenergia tootmises pea võrdne 

osakaal (küttepuud 12,1%, hakkpuit 10,6%). Kui hakkpuitu kasutatakse peamiselt 

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

tõstab ka nende osakaalu primaarenergia tootmises puitkütuste hulgas. Puidujäätmete (ka 

raiejäätmed) osakaal on 29,3%. 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: 

8). 

Puidugraanulitest ehk pelletitest toodeti 2014. aastal 12 945 TJ primaarenergiat, mis teeb 

puitkütustest primaarenergia tootmise osakaaluks 11,8%. Selle põhjuseks võib lugeda, et 

suur osa Eestis toodetud puidugraanulitest läheb ekspordiks. Kõige väiksema osakaaluga on 

puitbrikett (alla 1%), mis sarnaselt puidugraanulitele läheb suures mahus ekspordiks. 

Võrreldes näiteks küttepuude ja hakkpuiduga on puidugraanulite ning puitbriketti hind 
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suhteliselt kõrge, mistõttu on nende kasutamine kodumajapidamistes ja katlamajades pigem 

tagasihoidlik.  

Kokku toodeti 2014. aastal puitkütustest primaarenergiat 109 972 TJ, mis moodustab kogu 

aastasest primaarenergia tootmisest (244 259 TJ) 45%. 

Kui tuua näiteid naaberriikidest, siis näiteks Leedus on biomassi osatähtsus primaar-energias 

suhteliselt madal – 7,6 %. Puitkütuseid kasutatakse 3,4 mln tm aastas. Suurem osa biomassist 

(70 %) leiab kasutamist küttepuudena kodumajapidamistes. Ainult 12 – 15 % biomassist 

kasutatakse kaugküttes. Puidukatelde võimsus ületab 250 MW. Alates 1994. aastast 

valmistatakse hakkpuitu, mida kasutatakse  suuremates (üle 1 MW) katlamajades. 

Toodetakse puidupelleteid (üle 20 tuh t/a) ja –brikette (ligi 100 tuh t/a). 

Rootsil (koos Soomega) on suurimad kogemused puitkütuste kasutamisel. Rootsis on 

mitmeid aastaid soodustatud taastuvate energiaressursside kasutamist. Riiklikul tasandil on 

toetatud biomassi kasutamist (koos teiste taastuvressurssidega). Biomass moodustab 

kasutatud taastuvressurssidest umbes 60 % ja seda kasutatakse põhiliselt elektri ja soojuse 

koostootmisel ning kaugküttes. Biokütusel põhinev kaugküte on näiteks Rootsis väga 

levinud. On olemas ka biokütustel töötavaid kombineeritud elektri ja kaugküttesoojuse 

koostootmise jaamu. Need süsteemid kasutavad taastuvaid energiaallikaid, millele lisaks 

kasutatakse süsteemi tippkoormuste katmiseks elektrit või kütteõli. Tavaliseks on muutunud 

suitsugaaside kondensatsiooni ja akumulatsioonipaagi kasutamine tööstuslikes tahkel 

kütusel töötavates kateldes ja kaugküttekatlamajades. Enimkasutatavad on puidukütused. 

(Keskkonnasõbralikud piirkondlikud… 1998: 15) 

Soomes on biomassi kasutamine samuti väga laialdane. Kuni 1990ndate aastateni kasutati 

puitu kaugküttes aga üsna tagasihoidlikult. Viimasekümne aastaga on puiduga kütmine 

mitmekordistunud. Kasv on olnud suurim soojuse ja elektri koostootmisjaamades, kuhu 

praegu läheb umbes 30 % biomassist. (Vares et al. 2005) 

Eestis valitseb taasiseseisvumise järel vabaturumajandus – igaühel on vabadus müüa oma 

toodet sellele, kes rohkem maksab. See on printsiip, mis on määravaks mõjuteguriks puidu 

hinnale ja loomulikult ka biokütuse kasutamisele Eestis. 

2014. a statistilise energiabilansi (Statistikaamet) analüüs näitab, et Eestis toodetud 

puitkütused moodustasid ligi viiendiku (25,4%) toodetud kütuste primaarenergiast ja nende 
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tarbimine 16,7% sisemaisest kogutarbimisest. Detailse ülevaate puitkütuste tootmisest ja 

tarbimisest Eestis esitab Tabel 2.  

Tabel 2. Puitkütuste tootmine ja tarbimine, 2014 (Allikas: ESA, autori koostatud tabel) 

Kütus Ühik Tootmine Tarbimine Tarbitu osatähtsus 

Küttepuit* tuhat tm 4464 4283 96% 

Küttepuud tuhat tm 1755 1567 89% 

Puiduhake ja -jäätmed tuhat tm 2709 2710 100% 

Puiduhake tuhat tm 1666 1662 100% 

Puidujäätmed tuhat tm 1043 1040 100% 

Puidubrikett ja -graanulid tuhat tm 785 42 5% 

Puidubrikett tuhat tm 20 19 95% 

Puidugraanulid tuhat tm 765 23 3% 

 Küttepuit*: küttepuud, puiduhake ja -jäätmed 

Nagu andmetest näha on puitkütuste tarbimine ja tootmine omavahel enamjaolt tasakaalus. 

Suurimaks eristuvaks puitkütuseks on pelletid ja puidubrikett, mille toodang väga suures 

osas eksporditakse. Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida ka teiste puitkütuste ekspordile, sest 

ESA poolt koostatavas energiabilansis kajastatakse vaid briketi ja puidupelletite eksporti, 

mitte näiteks aga puiduhakke oma.  

Kui vaadata viimaste aastate lõikes, on näha, et aastatel 2010 kuni 2014 on puitkütuste 

tarbimine olnud suhteliselt stabiilne (vt. Tabel 3).  

Tabel 3. Puitkütuste* tarbimine aastatel 2010 –2014, tuh tm 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Küttepuit, tuhat tm 4415 4348 4495 4295 4283 

  * Puitkütused – s.t küttepuud, hakkpuit ja puitjäätmed kokku 

Turg on olnud aegade jooksul majanduse struktuuri kujundaja ja nii on see ka puiduturul, 

kujundades puidu- ja küttemajandust ning soojaenergia turu hinnamajandust. Pealegi 

mõjutab Eesti puiduturgu puidueksport.  

Enamikul juhtudel toovad hakkpuidu tootjad selle ise kohale, mis on parim logistiline 

lahendus. Nt hakkpuidu tootja valmistab hakkpuitu saetööstuste jäätmetest kohapeal 

tööstuse juures ning toob siis selle tarbijale kohale. Enamikul juhtudel määrab tootja 

kindlaks ka hakkpuidu ühe m³ hinna, sest meil on vaba turumajandus. Seepärast kujunevad 
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hinna puhul läbirääkimised tootja/müüja/ ning tarbija/ostja/vahel, reeglina saavutatakse 

kompromiss, s.o normaalne hind, mis pooltele sobib. 

Puitkütuste hinnadünaamika. Puitkütuste  hinnad  on  kuni  2014.  aastani  peaaegu  pidevalt  

tõusnud. Statistikaameti andmed puitkütuste hindade arengu kohta esitab joonis 9. 

Küttepuude aasta keskmise hinna tõus on olnud oluliselt aeglasem kui puitjäätmete hindade 

tõusust. Kiirema  hinnatõusu  üheks  oluliseks  põhjuseks  on  ilmselt  nõudluse  kasv,  sest 

tööd  on  alustanud  mitu  uut  soojuse  ja  elektri  koostootmisjaama  ja  ka  katlamajades  

on  puidu kasutamine kasvanud.     

 

Joonis 9. Puitkütuste keskmised käibemaksuta hinnad ettevõtetes, 2010 – 2014 

Hakkpuidu hinna muutumise põhjuste täpsem analüüs küll puudub, kuid suure tõenäosusega 

on hindu  mõjutanud  AS  Narva  Elektrijaamade  (AS  NEJ)  poolt  hakke  kasutamine.  

Alates  2012. a sügisest,  kui  AS  NEJ  peatas  hakkpuidust  elektrienergia  tootmise,  langes  

hakkpuidu  hind  2013. aastal, kuna nõudlus   turul   vähenes   oluliselt.   Kuigi   

kütusehindade ennustamine  on  äärmiselt  komplitseeritud  ülesanne, võib  pidada  

tõenäoliseks,  et  puitkütuse hinnaeelis  nii  põlevkiviõli  kui  maagaasi  ees  on  küllaltki  

püsiva  iseloomuga.  Seetõttu  võib prognoosida puidu, eriti puiduhakke, ulatuslikumat 

kasutamist kaugküttekatlamajades. Praegu   makstakse   hakkpuidu   toorme   eest   turul   

suhteliselt   madalat   hinda   ja   enamik puitmaterjaliga  tegelenud  on  kas  lõpetanud  või  

vähendanud  raiejäätmete  kogumise.  Enne  2020  aastat  võib  toimuda  küttepuidu  

hinnalangus,  mis  aga  ei  too kaasa nii madalat hinda, kui see oli 2013 aastal. Üheks  kõige  

olulisemaks  ohuks  hakkpuidu  tootmise  ja  kasutamise  puhul  on  ebastabiilne hakkpuidu 
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toorme hind. Praegu makstakse hakkpuidu toorme eest turul suhteliselt madalat hinda ja  

enamik  puitmaterjaliga  tegelenud  on  kas  lõpetanud  või  vähendanud  raiejäätmete  

kogumise. 

Põlevkiviõli ja maagaasi kasutavates väikestes võrgupiirkondades on soojuse piirhind 

kõrgem. Kui pea kõigis sellistes piirkondades on soojuse hind vahemikus 65-91 €/MWh, siis 

kõigis hakkpuitu ja turvast kasutavates võrgupiirkondades on soojuse hind alla 65 €/MWh. 

Samalaadne trend on nähtav ka suurte võrgupiirkondade lõikes, kus enamikul juhtudel jääb 

soojuse tootmisel põlevkiviõli ja maagaasi kasutavates võrgupiirkondades soojuse piirhind 

vahemikku 65-75 €/MWh ning enamikus hakkpuitu kasutavates piirkondades vahemikku 

45- 55 €/MWh. 

Eesti metsade tagavara on statistiliste metsainvesteerimise (SMI) andmetel  444 mln. tm ja 

aastane juurdekasv 11,9 mln. tm aastas. (Kakko 2003) Kuid Eesti metsadest on suur osa 

olnud pikka aega kasutamisest väljas, mille tõttu on mõneti halvenenud nende seisund ja 

suurenenud  raieküpsete puistute osakaal. 

Kui arvestada sortimentide järgi, siis Eestis võiks traditsiooniline küttepuu hõlmata 

raiemahust ligikaudu 2,6 mln. tm ja raiejäätmeid 2,4 mln tm (Kakko 2003). Kokku 

moodustaks see puidumassi mahu umbes 5 mln. tm ehk 9,6 TWh ( 34,6 PJ). Vaadeldavate 

näitarvude võrdluseks võik võtta Soome, kus ainuüksi raiejäätmete raiemahuks hinnatakse 

10 – 15 mln. tm aastas, mis võrdub 20 – 30 TWh (Timperi, 2000, viidatud läbi Kakko 2003). 

Esitatud võrdlusest nähtuv suur mahuline vahe ei ole tingitud üksnes Soome suuremast 

metsatagavarast, vaid suuresti ka vähesest harvendusraiete mahust Eesti metsades. 

Eestis on üsna suured võsapuidu tagavarad, nende mahtu hinnatakse 15 mln tm-le. Võttes 

aluseks taastuvenergeetika nõukogu hinnangu, saaks aastas raiuda vähemalt 0,7 mln. tm ehk 

1,3 TWh (4,8 PJ) puitu (Kakko 2003). Paraku ei kajasta ametlik statistika adekvaatselt 

puidutööstusjäätmete kasutamist, kuid palgi prognoositavat väljatulekut vaadates võib 

jäätmete energiavaruks hinnata vähemalt 3,5 TWh (12,6 PJ). Olgu lisatud, et kasvuruumi 

annaks veelgi oma tselluloositööstuse saamine, mis jätaks Eestisse paberipuust sadava musta 

leelise. Viimast kasutatakse edukalt energiaallikana Soomes ja Rootsis, neis maades on 

musta leelise osakaal energia tootmisel kasutatavate puitkütuste seas koguni üle 50%. 

Ülaltoodut kokku võttes on kogu Eesti puiduenergia bioloogiline potentsiaal majandusliku 

varu järgi arvestatuna ligikaudu 18,0 TWh ehk 65,0 PJ (Kakko 2003). 
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1.3. Puiduenergia kasutamise eelised ja puudused 

Bioenergia katab tänapäeval 15% maailma energiavajadusest ja on poolele inimkonnast 

kõige tähtsam energiaallikas. Seejuures tuleb arvestada, et bioenergia on ka maailmas 

esikohal kõige vaesemate inimeste jaoks, kes sõltuvad toiduvalmistamisel ja kodu 

soojendamisel puiduküttest. Paraku pööratakse sellele aga vähe tähelepanu, et toidu 

küpsetamisel lahtise tulega kasutatakse ära vaid kõigest 5% küttepuude energiast. Seepärast 

peaks astuma samme, et vähendada tulepuidu tootmiseks vajalikku töö mahtu ja tõhustada 

pliiditehnoloogia rakendamist. Järelikult on üldse vaja ka bioenergiat säästlikult ja 

kokkuhoidlikult kasutada, kasutada moodsat tehnoloogiat ja sel juhul kujutab bioenergia 

endast jõulist ja jätkusuutlikku varianti riigi kui terviku tulevase energiavajaduse 

rahuldamiseks. (Taastuvenergia käsiraamat 2007: 22) 

Kuigi biokütuste katlamaja loetakse keskkonnasõbralikuks, mõjutab iga tehnoloogia mingil 

määral nii looduslikku keskkonda kui piirkonna elanike elukeskkonda. Biokütuse katlamaja 

otsesed mõjud ümbritsevale keskkonnale oleksid kokkuvõtlikult järgmised  (Vares et al. 

2005:101:  

 gaasilised ja tahked heitmed atmosfääri;  

 tuhk, mis tuleb utiliseerida;  

 müra;  

 kütuse transport raskeveokitega. 

Biomassi energeetilisel kasutamisel võivad ohtu tekitada vastavate energiakultuuride 

kasvatamisel teatud keskkonnamõju: 

 mullaviljakusele ja mulla lagunemisele; 

 pestitsiidide ja herbitsiidide kasutamine; 

 väetamise mõju; 

 uued taimehaigused; 

 geneetiliselt muundatud sordid; 

 bioloogilise mitmekesisuse vähenemine; 

 elupaikade ja liikide hävimine; 

 põletamisel tekkivad gaasilised heitmed – NOx, CO, LOÜ on lenduvad orgaanilised 

ühendid; kohati üsna mürgised dioksiinid ja furaanid; 

 tahked heitmed – tuhk, šlakk, lendtuhk, neil on peenosakesed, mis on väga ohtlikud; 
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 raskemetallid. 

Ülaltoodud keskkonnamõjude kokkuvõte: 

 vaatamata eelnimetatud negatiivsetele mõjudele kaaluvad biomassi kasutamise 

eelised energeetilise ja transportkütuse tootmiseks need üle juhul, kui biomassi 

kasutamine ja biokütuse tootmine toimub jätkusuutlikult, s.o juurdekasv ületab 

tarbimist; 

 nimetatud seisukohta tuleks arvestada nii piirkondlikult, riiklikult kui ka 

ülemaailmselt ja seoses tavapõllumajandusega (toidu ja loomasööda tootmine); 

 biomass ja sellest valmistatavad kütused on  ökoloogiliselt puhtamad nende jäägid 

loodusele vastuvõetavamad, kuna üldjuhul lagunevad ohututeks osisteks, võrreldes 

fossiilsete kütustega; 

 mitmed negatiivsed mõjud on uute tehnoloogiate ja tehnika arendamisel 

leevendatavad või välditavad, nt biokütuseid saab hakata kasutama nende tootmisel, 

transpordil jne; 

 arendatud püüdeseadmed võimaldavad oluliselt vähendada põlemisel tekkivaid 

heitmeid; 

 sordiaretusega saadakse vastupidavamaid ja saagikamaid taimesorte; 

 tuhk sobib väetiseks otse või seotuna komposteerimisel; 

 transportimisel tekkivad kaod lagunevad looduses; 

 kasvuhoonegaas 

 

Majanduslikud ja sotsiaalsed aspektid bioenergia tootmise ja kasutamisega seonduvalt: 

 

 Kõik analüüsid ja kaalutlused võimaldavad asuda seisukohale, et 

sotsiaalmajanduslikult on bioenergeetika tootmise ja kasutamisega saadav kasu koos 

riigi majanduse oskusliku sisepoliitika juhtimisega selline, et kaalub üles 

negatiivseina toimivad mõjud, liiatigi võivad need hoopis ära langeda  tehnoloogilise 

arengu käigus, nt majanduslikult tasuvate tehniliste lahenduste väljatöötamine võtab 

vajaduse riiklikele toetustele; 

 Biokütustel on valdavalt kohalik päritolu, s.o piirkondlik ja riigisisene, mistõttu 

riigiväliselt ei ole biokütuste tootmist võimalik poliitiliselt mõjutada ja muudab 

seetõttu vaadeldavad kütused atraktiivseks; 

 Fossiilsed kütused ei ole igavesed, s.o nende varud saavad otsa ja kauges tulevikus 

neid lihtsalt ei ole, seepärast tulevad fossiilsed kütused asendada ning igal juhul jääb 
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suurel määral nende asendajaroll biokütustele; ehkki biokütuste kasutamise 

võimalused on piirkonniti ja riigiti erinevad. 

Suur on Eesti Maaülikooli teadlaste panus raiejäätmete kogumise ja töötlemise valdkonnas. 

RMK tellimusel valmisid 2006. aasta lõpus EMÜ teadlaste sellekohased  uurimistööd, mille 

siht oli teha kindlaks, kuidas mõjutavad raiejäätmed keskkonda: mullastikku, taimi ja loomi. 

(Kaubi 2007: 40)  

 

Kokkuvõtlikult uurimistöödest: seni kasutamata varud on Eestis olemas, kuid nende 

laiaulatuslikku kasutuselevõttu piiravad praegu nii optimaalse varumistehnika puudus, 

samuti soojatarvituse üldprobleemid. Valdavast osast küttepuudest toodetakse peamiselt 

soojust väikese võimsusega kateldes – kui tahame rohkem tarbida puit- ja teisi biokütuseid, 

tuleks rajada märksa suurema võimsusega elektri- ja küttejaamu. Kui projekteeritakse 

koostootmisjaamu, siis peab lahendama küsimuse, kuidas kasutada vabanevat 

soojusenergiat, eriti suvel, iga sellise projekti puhul tuleb arvesse võtta varude paiknevus. 

On tõstatatud küsimus, kas on õige edendada bioenergiat puiduliste kütuste alusel, kui 

nõudlus tarbepuidu ja puittoodete järele samuti suureneb, kuid metsraiet suurendada ei saa 

või seda hoopis piiratakse. 

 

 

1.4. Euroopa Liidu regulatsioonid bioenergeetika valdkonnas 

Bioenergeetikat on tänapäeva ühiskonnas nimetatud üheks võtmeterminiks, sest nii 

teadlased, poliitikud,  ametnikud  ja üldsus on selle üle sageli arutlenud. Ühisaruteluga on 

jõutud põhimõtteliselt üksmeelele, et taastumatute energiaallikate kõrval tuleks üha enam 

kasutusele võtta  taastuvaid energiaallikaid. Viimaste hulka kuuluvad kõik puidulist päritolu 

kütused. 

Biomassi kasutamise kerkimine päevakorda ei ole juhuslik, kuna üleskutse koostada 

biomassi kasutamise arengukava tuli Euroopa Komisjonilt. Järelikult on tegemist  majandus-

poliitilist laadi algatusega, esilagu pigem  soovitusega, kuid seejärel kavandas Euroopa Liit 

saada 2010. aastaks 12% energiat taastuvatest energiaallikatest. 2005. aastal edastas Euroopa  

Komisjon oma teatise „ Biomassi tegevuskava“, millega ta kutsus liikmesriike üles koostama 

biomassi tegevuskavasid. (Kaubi 2007: 41) 
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EL energiapoliitika lähtub eelkõige asjaoludest, et fossiilsete energiaallikate kasutamine 

põhjustab kliimamuutusi ning suur osa energiaallikatest (2011. a 54%, s.h umbes 60% 

vedelkütuste toorainest ning umbes 30% maagaasist) imporditakse väljastpoolt Euroopa 

Liitu. Seega ühest küljest on energiapoliitika peamiseks ajendiks kliimamuutustest tulenevad 

riskid, teiselt poolt tegurid, mis on seotud kütuste tarnekindluse, tõusvate hindade ning 

ülemaailmse konkurentsiga fossiilkütuste ressursside pärast. 

EL õigusaktidest sätestab biomassi kui taastuva energiaallika kasutamist eelkõige direktiiv 

2009/28/EÜ1. Selle direktiiviga kehtestati EL raamistik taastuvenergia kasutamise 

edendamiseks ja püstitati taastuvenergia kasutuselevõtu kohustuslikud riiklikud eesmärgid, 

et suurendada 2020. aastaks taastuvenergia osakaalu energia lõpptarbimises 20%-ni ja 

taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu transpordisektoris 10%-ni. Need on 

majanduskasvu strateegia Euroopa 2020 peamised eesmärgid, sest aitavad edendada 

Euroopa tööstusinnovatsiooni ja tehnoloogiaalast juhtpositsiooni ning vähendada heidet, 

parandada energiavarustuse kindlust ja vähendada sõltuvust energiaimpordist. Samuti 

nähakse direktiiviga ette taastuvenergia kasutamisega seotud haldusmenetluste 

lihtsustamine ja elektrivõrgu täiustamine, et parandada taastuvatest energiaallikatest 

toodetud elektri kättesaadavust. Direktiiviga kehtestati biokütuste ja vedelate biokütuste 

terviklik säästlikkuskava, mis sisaldab kohustuslikke järelevalve- ja aruandlusnõudeid. 

2005. aastal saatis Euroopa Komisjon Euroopa liikmesriikidele teatise „Biomassi 

tegevuskava“, milles ta kutsus neid üles koostama biomassi kasutamise arengukavasid. 

2006. aasta 13. aprillil arutati biomassi kasutamisega seonduvat vabariigi valitsuse istungil, 

võttes vastu otsuse. Vaadeldava valitsuse otsusega kohustatakse põllumajandus-

ministeeriumi välja töötama arengukava, edendamaks biomassi ja bioenergia kasutamist. Sel 

viisil tahetakse metsaomanikele ja soojatootjatele jagada laialdast teavet puitkütuse kasutuse 

kohta, suunata neid säästlikult tarvitama puitu kui mitmekülgset loodusvara. 

EV valitsus arutas Euroopa Liidu komisjoni teatist 2006. aasta 13. aprillil valitsuse istungil. 

Võeti vastu otsus, millega valitsus kohustas põllumajandusministeeriumi välja töötama 

arengukava, edendamaks biomassi ja bioenergia kasutamist. Seega püstitas valitsus kindla 

eesmärgi – jagada metsaomanikele ja soojatootjatele laialdast teavet puitkütuse kasutuse 

kohta, suunata neid säästlikult tarvitama puitu kui mitmekülgset loodusvara. 
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Keskkonnasaaste vähendamise, energiajulgeoleku kasvatamise ning teiste eesmärkide 

täitmiseks kinnitas Euroopa Ülemkogu 2007. aastal Euroopa energiapoliitika dokumendi 

COM (2007), millega kinnitati pikaajalised konkreetsed energiapoliitika eesmärgid Euroopa 

Liidus: 

 Taastuvenergia osakaalu tõstmine 20%-ni aastaks 2020; 

 Biokütuste osakaalu tõstmine transpordis 10%-ni aastaks 2020; 

 Energiasääst 20% aastaks 2020; 

 Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine vähemalt 20%. 

Taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ kinnitati konkreetsed taastuvenergia eesmärgid EL 

liikmesriikidele ja Eesti on kohustatud tõstma taastuvate energiaallikate osakaalu kogu 

energiatarbimises 25%-ni aastaks 2020. 

Täpsustatud valdkondlikud eesmärgid taastuvenergia allikate kaupa on kinnitatud Vabariigi 

Valitsuse 26.11.2010 korraldusega nr 452 "Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020" 

ja selle rakendusplaani aastateks 2010–2013 heakskiitmine ning volituse andmine". 

EL regulatsioonidest võib esile tuua ka Direktiiv 2010/31/EL, mis sätestab, et liikmesriigid 

peavad tagama uute hoonete vastavuse energiatõhususe miinimumnõuetele. Seejuures tuleb 

enne ehitamise algust kaaluda ja võtta arvesse järgmiste alternatiivsete suure tõhususega 

süsteemide tehnilist, keskkonnaalast ja majanduslikku teostatavust uue hoone jaoks. 

Ka regioonides, s.o maakondades, on leidnud bioenergeetika tootmine ja selle laialdasem 

kasutamine suuremat tähelepanu ja laiemat kõlapinda, seda ka Põlvamaal. Põlvamaa on 

metsarikas, mis tähendab, et bioenergeetilist ressurssi on küllaldaselt kohapeal olemas, mida 

on vaja enam hakata kasutama energia tootmiseks.  Seda arvestades peeti 1. veebruaril 2007 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses energeetikakonverents teemal: „Energeetiliselt sõltumatud 

piirkonnad.“ 

Eesti Vabariigis on üheks suurimaks metsaomanikuks riik ise. Seepärast on riigil ka 

laialdased  võimalused  puidu kasutamiseks. Kui puidu kasutamine ei saa toimuda suvalisel 

moel, vaid kasutajad peavad kõigiti kaaluma sellega kaasnevaid mõjusid. Riigimetsa 

suurimaks majandajaks on RMK ning seepärast on ka RMK-l oma arengukava, mis näeb 

ette aidata kaasa kohaliku soojusenergia tootmisele. 
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RMK kui suurim riigimetsa majandaja hakkas varuma ja müüma peale traditsioonilise 

küttepuidu ka raiejäätmeid. Ehkki raiejäätmete müük on väiksema kaaluga kui tarbepuidul, 

näitab RMK üles tahet aidata arendada kohaliku soojusenergia tootmist. (Kaubi 2007: 40) 

Paraku tuli tõdeda, et puitkütuste kasutamine soojatootmisel Eestis toimus visalt, 

omandamata esialgu suuremat kaalu. Ehkki  RMK ise järgis püstitatud eesmärgi saavutamist, 

ei tulnud kaasa erametsaomanikud, sest nendele ei olnud raiejäätmete müük tulus. Samuti 

kasvasid jätkuvas tõusus traditsioonilise küttepuu hinnad. Siinkohal tuleb meenutada, et EV 

Riigikogu kinnitas 15. Detsembril 2004. aastal „ Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise 

riikliku arengukava aastani 2015“. Selle eesmärk oli saavutada, et aastal 2010 hõlmaks nn 

taastuselekter (s.o tuuleenergia ja biokütustest toodetud elekter) 5,1% brutotarbimisest. 

Vaadeldav dokument pidi olema tähenduslik erametsaomanikele, eriti aga  omavalitsustele, 

et aeg on hakata energilisemalt tegutsema meetmeid kasutades, mis suunaksid tarbijaid ja 

tootjaid kasutama energiaallikaid, mida eelistab riik. 

Seega võib teha järelduse, et raiejäätmete müügiga näitas RMK üles head tahet anda 

üldsusele teada taastuvenergia tähtsusest, kuid erametsaomanikud ei näidanud tahet kaasa 

lüüa. Siiski on alust rõhutada omavalitsuste püüet aidata arendada kohaliku soojusenergia 

tootmist bioressurssi kasutades.  ja omavalitsused maal ei püüelnud esilagu selle eesmärgi  

suunas.  Olukord Põlvamaal ei olnudki kohaliku kütuse kasutamisel soojaenergia tootmisel 

nii halb.  Juba 1997.aastal toodeti Põlva maakonnas 26% soojusenergiast kohaliku kütusega. 

Seega EL-i kohustus oli täidetud juba varem!  

Tänapäeval on energeetika ja poliitika lahutamatult seotud, sest looduslikku kütust, eriti 

fossiilsete kütuste – nafta ja maagaasi kui peamiste kütuseallikate varud hakkavad 

ammenduma, nende tootmine ja transportimine läheb ikka kallimaks, hinnad on kõrged ning 

energiaturu on enda kätte haaranud suured monopoolsed energiafirmad. 

Seepärast on olukord rahvusvahelisel kütuseturul äärmiselt tõsine ja paljud riigid otsivad ise 

väljapääsu, et energeetikavaldkonnas saavutada märgatavat edu bioenergia tootmisel, sest 

Euroopa Liidu regulatsioonid vaadeldavas valdkonnas tunduvad nendele aeglased olevat. 

Viimaste aastate jooksul tõdetakse, et energeetika on kuum teema, energeetika üle toimuvad 

üsna sageli majandus-poliitilised arutelud, milles osalevad riigitegelased, riigiametnikud ja 

loomulikult teadlased ning kõik energeetikaga seonduv on ka üldsuse püsiva ja pideva 
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tähelepanu all. See on ka mõistetav, sest energeetika on igasuguse majandusliku tegevuse 

aluseks, pealegi peaks energia olema hästi odav ning energiaallikate kättesaadavus lihtne. 

Veel enam – energiat, eriti bioenergiat, on võimalik peaaegu kõikjal maailmas toota, eriti 

seal, kus on puitu, kuna puitkütused on kõikidest bioenergia valdkonda kuuluvatest 

energiaallikatest kõige perspektiivsemad. Samuti kuulub bioenergia nn taastuvate 

energiaallikate valdkonda. 

Eeltoodut silmas pidades võib järeldada, et energeetika ja poliitika on lahutamatult seotud, 

millega tegelevad nii Euroopa Liit, tema liikmesriigid kui ka väiksemad halduspiirkonnad, 

nt Eestis maakonnad ja vallad.  
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2. BIOKÜTUSE TOOTMINE JA KASUTAMINE 
 

2.1. Metoodika ja uurimuses osalejate üldiseloomustus 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks seati anda ülevaade bioenergeetiliste ressursside 

mahu ja kasutamise kohta Põlvamaal ning sellest lähtuvalt seati paika uurimuse läbiviimise 

metoodika.  

Andmete kogumise eesmärgiks on koguda vajalikku ning kehtivat informatsiooni erinevate  

tunnuste ja omaduste kohta. Üldkogum on objektide hulk, mille kohta soovitakse teha 

teaduslikult põhjendatud järeldusi. Üldkogumi uurimisel kasutati üldkogumi mingit 

osahulka, st kasutati bioenergiaga soojamajandamise hindamiseks Põlvamaa praktikat  

bioenergeetiliste ressursside mahu ja tarbimise kohta.  

Töö koostamisel tugines autor kirjalikele allikatele (erialakirjandus, aastaraamatud,  

arengukavad, intervjuud) ja internetiallikatele ning andmeanalüüsiks ning teksti kirjutamisel 

ja vormistamisel kasutati MS Office Excel 2010 ja MS Office Word 2010. 

Empiiriliste andmete kogumiseks kasutas autor küsitluse meetodit ning andmekogumise 

instrumendiks olid lahtiste küsimustega ankeedid, samuti kogus autor teavet intervjuudega, 

küsitledes ettevõtete juhte ja spetsialiste. 

Küsitlus vallavalitsustele seoses soojamajandamisega oli eestikeelne. Küsimustik saadeti e-

posti teel, mis koosnes uuringu eesmärgist ja kirjeldusest. Valimiks moodustusid kõik 

Põlvamaa vallad, mida on kokku 13 (Ahja vald, Kanepi vald, Kõlleste vald, Laheda vald,  

Mikitamäe vald, Mooste vald, Orava vald, Põlva vald, Räpina vald, Valgjärve vald, Vastse-

Kuuste vald, Veriora vald ja Värska vald).  

Teavet puitkütuste kasutamise kohta valla omavalitsuste valitsemisalas sai autor 

vallavalitsustele saadetud e-mailide vastustena 5-lt küsitletult, mis teeb vastamisprotsendiks 

39%: Orava vallavalitsuselt, Kanepi vallavalitsuselt, Valgjärve vallavalitsuselt, Mooste 

vallavalitsuselt ja Vastse-Kuuste vallavalitsuselt.  

Küsitlusankeedi eesmärgiks oli sel teel saada võimalikult täpsed ja adekvaatsed vastused 

kohaliku kütuse kasutamise, hindade ja sellega seoses tekkinud probleemide kohta, kus neid 

esines. Küsitlusankeet vallavalitsustele on ära toodud antud uurimistöö lisas 1.  
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Kuna Põlvamaal Orava vallas Hanikase külakeskuses on ligemale kaks aastat töötanud  

teraviljajääkidel külakeskuse katlamaja, siis on autor esitanud ülevaate ka vaadeldava 

taastuva kütuse kasutamisest. 

Töö käigus püstitas autor eesmärgi tutvuda isiklikult kahe soojaettevõttega, kes kasutavad 

sooja tootmiseks biokütust – ühe suurima ettevõttega, millel on suure võimsusega katlamaja, 

mitu kaugküttepiirkonda  ja soojatootmiseks kasutatakse valdavalt kohalikku kütust ning 

samuti ühe keskmise soojaettevõttega, so.  vallakeskust soojusenergiaga varustavat 

hakkpuidul töötavat katlamajaga. Antud juhul kasutati andmekogumismeetodina 

uurimuslikku mittestruktureeritud infokogumisintervjuud, mille eesmärgiks oli 

süstemaatiline informatsiooni hankimine. Intervjuu puhul selgitati intervjueeritavatele 

uuringu eesmärki. Intervjuu puhul esitati 30 avatud küsimust.  

Eriti kasulikeks osutusid tööle intervjuud, sest nende puhul sai autor kontrollida oma 

teoreetilist ettevalmistust bakalaureusetöö teema valdamises ja seejuures oli tal hea võimalus 

vahetult rääkida juhtivtöötajate ja spetsialistidega kohalikest energiaettevõtetest ja kütuse 

kasutamisest, hindade kujundamisest jms. See oli võimalus saada täiendavalt teadmisi 

energeetikavaldkonnas ning varjamata räägiti ka probleemsusest, mis tekib soojatootmisel 

ja kohalike kütuste kasutamisel. Intervjuud on välja toodud antud töö lisades 2 ja 3. 

Uurimuse valimisse valiti kaks asutust: 

1) ettevõte, millel on suure võimsusega katlamaja, mitu kaugküttepiirkonda ja 

soojatootmiseks kasutatakse valdavalt kohalikku kütust – AS Põlva Soojus 

katlamaja; 

2) keskmine soojaettevõte, s.o  vallakeskust soojusenergiaga varustavat hakkpuidul 

töötavat katlamaja - Kõlleste vallakeskuses Krootuses asuva valla keskasulat soojaga 

varustavat OÜ Anton Invest katlamajaga, milles soojusenergiat toodetakse 

hakkpuiduga. 

Ka avanes autorile võimalus ise näha nüüdisaegseid automaatseid katlaid, soojaettevõtte 

sisustust ja seadmete juhtimist, samuti tutvuda kütuse ladustamise ja keskkonnakaitse 

nõuetest kinnipidamisega. 

Põlva Soojus AS puhul huvitas autorit, milline on selle kui Põlva maakonna suurima 

soojaettevõtte  soojatootmise  tehnoloogia – sooja toodetakse  hakkpudul töötava Taani firma 
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automaatkatlaga, hakkpuidu ladustamisega, kuidas toimub hakke automaatne etteandmine, 

kuidas haket ostetakse ja kohale toimetatakse. 

OÜ Anton Invest (ettevõttel on vallaomavalitsuse 25%-line osalus) puhul tahtis töö autor 

teavet, mis oli tõukeks, et juba 1992. aastal läks ettevõte üle soojusenergia tootmisele  

hakkpuidu kasutamisega,  kas ettevõttel on hakke toorme osas puuliigieelistusi, millised 

need on ning kuidas tagatakse katlamaja töö ka siis, kui avarii tõttu seiskub hakkpuidul 

töötav katel.   Lisaks uuris autor, kas on eelistusi ümarpuidust toodetud hakke ja oksamassist 

toodetud hakke osas ning kas peetakse arvestust ka toorme päritolu kohta. Lisaks tahtis autor 

ülevaadet hakke niiskuse, põletamisprotsessi ja selleks kasutatavate vahendite kohta. Samuti 

huvitas autorit kütuse kriitiline kaugus, kust ettevõte veel haket ostab ning millised on 

praeguse lao seisund ja maht, kas on tagatud keskkonnaohutus (katlad, laod) ning millised 

on soojaettevõtte tulemused soojusenergia säästlikul tootmisel ettevõttes ja küttepiirkonnas 

tervikuna.  Samuti olid kütuse mahud käesoleva töö autorile huvipakkuvaks teabeks. 

Samuti kasutas autor töös Põlva valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016 – 2030. 

See on näide vallavolikogu määrusega kinnitatud dokumendist, mille eesmärk on määratleda 

Põlva valla territooriumil asuvate Põlva linna, Mammaste ja Peri küla arenguvisioon ja -

suunad soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel. Koostatud arengukava on aluseks 

Põlva valla territooriumil asuvate Põlva linna, Mammaste ja Peri küla soojusmajandusliku 

arengu koordineerimisele. Arengukavas on hinnatud katlamajade ja soojavõrkude 

ümberehitamise erinevaid variante ja investeeringute mahtusid. Investeeringute vajadusest 

tulenevalt on prognoositud arengukava elluviimise järgset soojusenergia hinda. 

 

 

2.2. Lähteolukorra analüüs 
 

 

2.2.1. Ülevaade Põlvamaa bioenergeetika varudest 

Põlva maakond on metsarikas ning seepärast võib tunduda, et biomassi teoreetilised varud 

on piisavad. Põlvamaa üldpindala on 215 342 ha, millest metsamaa on 103 400 ha. 

Riigimetsi sellest on 47 189 ha ja erametsi 56 210 ha. (Põlva maakonna… 2007: 63) 

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

tulundusmetsad. Tulundusmetsas on lubatud kõik metsaseaduses nimetatud majandamis-

viisid. Tulundusmetsades on küll lubatud majandustegevus, kuid ka majandustegevus on 
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metsaseaduse ja õigusaktidega piiratud – uuendusraiel on kehtestatud miinimumvanused, 

harvendusraiete puhul on määratud minimaalne raiejärgne metsa tihedus, uuendusraiete 

lankide laiused ja pindalad ning liitumisajad. Oluliseks täienduseks metsast saadavatele 

küttepuidu ressurssidele võivad olla puidutöötlemise jäätmed. 

Alloleval joonisel 10 on kujutatud viimase viie aasta Põlvamaa kütuse tarbimise jaotus. 

 

Joonis 10. Kütuste tarbimine naturaalühikutes Põlvamaal aastatel 2010-2014 (ESA) 

Üksikasjalisema ülevaate taastuvate energiaallikate varudest Põlvamaal on ära toodud 

alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4. Taastuvate energiaallikate varud Põlva maakonnas (Kask 2007) 

Kütuse liik Maht, GW h/a 

Küttepuu 60,53 

Oksad, ladvad 164,48 

Puidutöötlemise jäätmed 59,56 

Energeetiliselt kasutatav põhk 38,38 

Ressurss kokku 323,05 

Vaadeldavatest näitarvudest selgub, et bioenergeetika ressurssidest on esikohal oksad ja 

ladvad, s.o raiejäägid, seejärel küttepuu, siis puidutöötlemise jäätmed ja kõige vähem 

kasutatakse põhku. Eeltoodud tabelisse ei ole koondatud päikeseenergia ressursse (otsese 

kiirguse kasutus päikesekollektorite ja fotoelektriliste elementidega nn päikesepatareidega 

ning kaudne kasutus soojuspumpadega), sest nende varude määramine maakonna ulatuses 
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on väga umbmäärane ja kasutus sõltub rohkem looduslikest eeldustest, ettevõtlikest 

inimestest ja tehnilis-majanduslikest võimalustest, kui olemasolevast ressursist. 

Võttes aluseks esitatud näitarvud ressurssidest, tuleb ressursside kogumahu väljenduseks  

kogu Põlva maakonnas kasutatavate energiaallikate ressursiks 1 024,7 GW h/a ehk ~ 1 TWh 

aastas. Kuid arvesse peaks võtma ka biogaasi ressursi Põlva maakonnas. Vastavad andmed 

on esitatud Põlvamaa Aastaraamatus (1998 – 2004). Esitatud andmete järgi oli 2004. aasta 

lõpuks Põlvamaa veiste, lehmade ja sigade koguarv üle 32 000. Seepärast võttes arvesse 

Eesti farmide sõnnikuhulgad ja loomade arvu, saame, et ühe looma tekitatud päevane 

sõnnikukogus on keskmiselt 22 kg, oleks seega aastane sõnnikukogus kokku 0,26 miljonit 

m³ (1m³ sõnnikust saadakse keskmiselt 28m³ biogaasi) ning teoreetiliselt saadav biogaasi 

hulk oleks seega 7,3 miljonit m³ aastas, millega omakorda oleks võimalik genereerida 14,6 

GWh elektrienergiat ja 25,6 GWh soojusenergiat. 

Ressursina läheks veel arvesse ka reovesi. Kuna Põlvamaa reovee koguhulk on umbes 3 589 

tuhat m³, millest puhastamist vajab 1 057 m³ reovett, siis oleks sellest võimalik saada 2 GWh 

elektrienergiat ja 3,5 GWh soojust aastas. 

Tähelepanu väärib teraviljajäätmetel töötav katlamaja Põlvamaal Orava valla Hanikase 

külakeskuses. Külakeskusele oli soojuse tootmiseks vaja katelt võimsusega 50kW, mis 

tähendab küllaltki väikest võimsust. Vaatamata katla väikesele võimsusele tekkis 

probleemsus, millega katelt kütta. Võimalikud variandid olid: elektriküte, maasoojuspump, 

õliküte, halupuit või graanulid. Siiski leiti kohapeal, et kõik vaadeldavad variandid tuleb 

hoolikalt läbi kaaluda, et leida neist optimaalseim. Elektrikütte puhul tuli arvesse selle 

mugav kasutus ja väike investeering, kuid seevastu püsikulud oleksid osutunud suureks. 

Maasoojuspump oleks olnud külakeskusele suur investeering, mis oleks sõltunud 

elektrihinnast. On teada, et õlikütet on mugav kasutada, sest kütteprotsessi on lihtne 

automatiseerida, kuid suured on kütusekulud. Kättesaadavaim kütus väikese võimsusega 

katlale oleksid halupuud, kuid kütmist on raske automatiseerida, ilma milleta on vajalik 

inimtööjõud – kütjad. Ei olnud võimalik otsustada ka graanulite kasuks, sest vaadeldava 

kütuse kasutamine oleks olnud pidevalt suur investeering, sest kütus on kallis ja tema hind 

tõuseb turul kaunis kiiresti. 

Otsustati viljajäätmetega kütmise kasuks. Vastavad seadmed projekteeris ja paigaldas OÜ 

ESPELLON. Projekteerimisel võeti eeskujuks Soome ja Rootsi kogemusi viljajäätmete ja 
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teravilja põletamisel. Viljajäätmetega kütmisel  tekib palju rohkem tuhka võrreldes puiduga. 

Seepärast tuli tuha eemaldamiseks paigaldada kolde põhja spetsiaalne tuhatigu ning 

põletuspeade puhastamiseks puhastusvardad. Viljajäätmed on peene fraktsiooniga ja hea 

voolavusega ka madalatel temperatuuridel, hoidla võib paikneda hoonest eemal, 

viljajäätmed on väikese niiskusesisaldusega ning suure energiasisaldusega ühes 

ruumalaühikus. 

Negatiivsena tuleb arvesse asjaolu, et põlemisel tekkivad suitsugaasid on suurema 

väävlisisaldusega kui puit. Hanikase näite puhul on järeldatud, et viljajäätmetega kütmisel 

on tulemused head ja võib ennustada vaadeldava kütuseliigi laialdasemat kasutamist. Kuid 

puitkütustest toodetakse Põlvamaal siiski vaid küttepuid, hakkpuitu ja alates 2006. aastast 

on hakatud tootma ka puitbriketti. 

Katlakütustest toodetakse Põlvamaal vaid kohalikke katlakütuseid, s.o puit- ja turbakütuseid.  

Viimati nimetatud kütust kaevandatakse aastas umbes 4 tuh t/a, kuid maakonnas turvast 

katlakütusena ei kasuta. Kogu kütteturvas müüakse välja. Tegemist on hästilagunenud 

turbaga, mille varusid maakonnas leidub. 

Enim toodetakse Põlva maakonnas puitkütustest küttepuid. Küttepuude raie kohta puuduvad 

viimase  nelja aasta kohta ametlikud andmed, kuid maakonnas on prognoositud küttepuude 

keskmiseks üksikasjaliseks tootmispotentsiaaliks 30,3 tuh tm/a, hakkpuidu maht on 

hakkpuidu tootjate hinnangul 150 000 m³ (puistes), mis ületab tunduvalt hakkpuidu 

kohapealse tarbimise. 

Kui vaadelda katlakütuse tarbimist Põlva maakonnas, siis on katlakütuste tarbimine, 

soojusenergia tootmine ja elektrienergia tarbimine koondunud suurematesse keskustesse ja 

nende ümbrusse. Need kohad on Põlva linn ja Põlva vald, Räpina linn ja Räpina vald, 

peaaegu igas vallakeskuses on munitsipaalkatlamaja, valdade äärealadel on aga 

tsentraalkatlamajasid vähem või ei ole üldse, nt Mikitamäe, Värska ja Orava vald. 

Kohalik elanikkond kasutab hajakülades elamute kütteks peamiselt puitu, kütteturvast 

(brikett), keskasulates samuti puitu, vähesel määral maagaasi, kütteõli ja puitbriketti. Neist 

odavam on puitkütus, sest paljudel maaelanikel on ka isiklik mets, kust varutakse küttepuu 

või siis ostetakse küttepuud, kasutades võimalusi, kes eraisikutest kütet odavamalt müüvad. 

Üsna suurtes kogustes ostavad eraisikud kohalikelt puidutootjatelt tootmisjääke, peamiselt 
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pinde. See on kuiv materjal ning odavam küttepuudest, pealegi toovad eratootjad ise pinnud 

kohale. Ka kütuse transport on eraisikutele, eriti vanuritele, suur probleemsus. 

Seega kokkuvõtval on puitkütused Põlvamaal peamiseks kasutatavaks biokütuste liigiks. 

2005.a. on hakatud katlakütusena kasutama ka teraviljajäätmeid Hanikase külakeskuse 

hoone lokaalkatlamajas. Teraviljajäätmete aastane arvutuslik kasutatav kogus on umbes 22 

tonni. On tuntud huvi teraviljajäätmete katlakütusena kasutamise laiendamise vastu. Muid 

biokütuseid ei ole Põlvamaal veel kasutusele võetud (biogaas, põhk, energiakultuurid, 

energiavõsa, prügi, biolagunevad jäätmed jt.). (Põlva maakonna… 2007: 148) 

Puitkütustest toodetakse Põlvamaal küttepuid, hakkpuitu ja vähesel määral ka puitbriketti 

(alates 2006. a. Põlvas), ülejäänud puitkütuse moodustavad sae- ja puidutööstuse jäätmed 

(saepuru, puukoor, tükkjäätmed). 

Põlvamaal tehtud uuringute põhjal (2007) kasutatakse kütuseid järgmiselt: 

 puitkütus (küttepuud, hakkpuit ja puidujäätmed) on olnud suurima tähtsusega 

kütuseliik kütuse tarbimises, s.o 38 – 47 %, kuid Statistikaameti andmetel näitab 

puitkütuse tarbimine vähenemise tendentsi; 

 maagaasi tarbimise osatähtsus kütuse üldises tarbimises on viimastel aastatel olnud 

21 – 27 % ning on näidanud kasvutendentsi; 

 mootorikütuse kasutamine on aastate lõikes kõikunud, kuid viimastel aastatel on selle 

kütuse  osatähtsus olnud 27 -30 % kogu tarbimisest ehk 13 000 – 14 000 tonni aastas; 

 viimastel aastatel on katlakütuste keskmises tarbimises 1400 – 1500 TJ ( 388,9 – 

416,7 GWh) puitkütuste osatähtsus olnud umbes 30% ja ka maagaasi osatähtsus 

30%. 

TTÜ Soojustehnika Instituudis tehtud analüüsi põhjal (prognoos aastani 2020) on võimalik 

Põlva maakond muuta energeetiliselt isemajandavaks ja eeltoodust lähtudes saab maakonna 

energeetilist isemajandamist vaadelda kahest erinevast aspektist: 

Esimesest aspektist lähtuvalt oleks kogu Põlvamaa tarbitav energia saadud  Põlvamaa 

energiaallikate abil, kuid ilmselgelt pole see võimalik või vähemalt otstarbekas 

elektrienergia puhul; seevastu soojuse, eriti aga kütteks ja soojaveevarustuseks võib siiski 

kohalik energia katta ka kogu soojusvajaduse, siiski on tõenäoline seejuures, et enamasti on 

tippkoormuse katmiseks siiski majanduslikult otstarbekam kasutada mõnda 

kõrgekvaliteedilist fossiilset kütust  (kütteõli, gaas) või elektrit. 
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Teisest aspektist lähtuvalt peaksid maakonna taastuvad energiaallikad ja muu kohalik 

energiaressurss (turvas) olema piisavad piirkonna energiavajaduse rahuldamiseks, kuid kogu 

kohalikku ressurssi ei kasutataks mitte kohapeal, vaid seal, kus see on majanduslikult 

otstarbekam. Sellisel juhul oleks piirkonna energiabilanss virtuaalselt küll positiivne, kus 

osa energiast energiakandjatest leiab kasutust väljaspool ja osa vajatavast energiast või 

kütusest tuuakse väljastpoolt. 

 

 

2.2.2. Ülevaade Põlvamaa soojusettevõtetest omavalitsuste lõikes 

Hoonete kütte ja soojamajanduse korraldamine, planeerimine ning arendamine toimub 

kehtivate seaduste, eelkõige energiaseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, 

kütuse-ja energia pikaajalise riikliku arengukava ning teiste normdokumentide ning 

õigusaktide alusel.  

Nõukogude ajal oli Põlva rajooni soojatootmisel, jaotamisel ja tarbimisel aastakümneid 

kasutusel nõukogude tehnoloogia, mis oli amortiseerunud võrreldes Läänemaailmas 

toodetud sellekohaste tehnoloogiliste seadmetega. Taasiseseisvudes tulid seadmed välja 

vahetada nüüdisaegsemate ja tunduvalt efektiivsemate seadmete vastu, sest turimajanduse 

tingimustes kallinesid vedelkütused (peamiselt küttepetrool ja nafta). 

Pärast Eesti taasiseseisvumist on Põlvamaa energeetikas on toimunud  põhjalikud 

muudatused, mis on suuresti tingitud energiahindade järsust tõusust. Näiteks alates 1994. 

aastast kuni 1999. aastani investeeriti  Põlvamaa energiamajandusse ca 85 miljonit krooni, 

millest ainuüksi soojamajandusse investeeriti üle 40 miljoni krooni. (Põlva aastaraamat 

1999, 2000: 47) 

Antud uurimustöö raames küsitles töö autor Põlva maakonna valdade arendus- ja keskkonna 

spetsialiste, et mõista kuidas toimub soojamajanduse reguleerimine, millist liiki kütust 

kasutatakse valla siseses soojamajanduses ja kuidas toimub katlamajades biokütuse 

kasutamine ja mil määral seda üldse kasutatakse. 

Orava valla arendus- ja keskkonnaspetsialist Rein Kraak hindab, et soojamajanduse 

reguleerimine käib vastavalt valla arengkavale, mis puudutab avalikke hooneid (mille üheks 

prioriteediks on näiteks koolimaja taastuvenergeetikale üleviimine). Avalikele hoonetele on 
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koostatud energiaauditid. Valdavalt kasutatakse kohalikku toorainet ehk halupuud. Eesmärk 

selle biokütuse kasutuselevõtuks oli pakkuda kohalikele ettevõtjatele tööd. Kõige 

soodsamaks kütuseliigiks peetakse Orava valla keskkonnaspetsialisti sõnul maakütet. Vald 

hakkpuitu ei kasuta üldse, vaid hindab, et mõistlik on kasutada raiejäätmeid, kuna ümarpuitu 

saab muul moel väärindada. Peetakse arvestust toorme päritolu kohta ja hangitakse halupuid, 

eelistuseks on kasepuu. Vald hindab kohaliku kütuse näol perspektiivina küttegraanulite ehk 

pelletite kasutamist võrreldes teiste kütuseliikidega. Kütuse hanked toimuvad läbi 

riigihangete e-keskkonna; neid korraldab Orava vallavalitsus ja kooli puhul allasutus. Kuigi 

senises erialateabes hinnatakse hakkpuitu kõige odavamaks kütteks, siis takistab selle kütuse 

liigi kasutuselevõttu mahutite paigalduse keerukus (st. ruumi puudus). Väikese koguse puhul 

jälle tarne kulukus, lisaks tõrked etteande ja tuhaärastussüsteemis ning võimalik 

prügistamine laadimisel. Kas ja milliseid plaane on vallal soojamajanduse valdkonnas 

edasiseks – investeeringutoetuse korral läheks omavalitsus üle maaküttele. Kiireim 

tasuvusaeg on gaasiküttesüsteemil.  

Kanepi vallavalitsuse liige majandusalal Ülar Kõrge vastas küsitlusele seoses Kanepi vallas 

toimiva soojamajandusega. Vald käsitleb soojamajandamisel kolme vallale kuuluvat hoonet 

(koolimaja, lasteaed ja vallamaja). Seni kasutatakse Kanepi alevikus asuvate ja vallale 

kuuluvate hoonete lokaalküttesüsteemides katla-kütustena küttepuid, põlevkiviõli ja kerget 

kütteõli (eriotstarbeline diislikütus ja diislikütus) ning energiaallikana elektrit. 

Suhteliselt suurte küttekulude ja kütuse eelseisva hinnatõusu tõttu on päevakorras Kanepi 

valla hoonete soojusvarustuse rekonstrueerimine üleminekuga vähem kulukamatele 

kütmisviisidele.  

Kanepi Vallavalitsus on seadnud prioriteediks võimalikult automatiseeritud ja väikse 

tööjõukuluga ning samas ka võimalikult vähem kulukama kütmisviisi valiku. Seatud 

prioriteedile vastab hoone soojusvarustuseks kütuste põletamise variantide hulgast peamiselt 

puidu-pelletitega köetavate katelde paigaldamine ehk üleminek vedelkütustega kütmiselt 

puidu-pelletitega kütmisele hoonetes, kus see on tehniliselt võimalik. Kaaluda võiks ka 

vedelgaasi katlakütusena kasutamist. Majandusanalüüsiks on kütuste põletamise tehnilistest 

lahendustest valitud puidupelletitega köetava katla paigaldamise variant (st. tehnilise 

sobivuse poolest kooli katlamaja).  
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Puiduhaket käesoleval hetkel vallas ei kasutata, kuid uus rajatav katlamaja hakkaks 

eurotoetuste abil 2017 aastal puiduhakkega kütma vallamaja, Gümnaasiumi ja Kanepi 

lasteaeda. Katlamaja operaatoriks on SW Energia OÜ, kes hakkab korraldama ka katlamaja 

puiduhakkega varustamist. Vald jääb soojuse ostja rolli.  

Gümnaasiumi soojusvarustus toimub lokaalkatlamajast. Lokaalkatlamajast varustatakse 

soojusega ka koolihoone lähedal asuvat 12 korteriga korterelamut (õpetajate elamu). 

Lokaalkatlamaja asub 2 halupuudega köetavat katelt Kiviõli 50, millistest kasutusel on üks 

katel ning põlevkiviõliga köetav katel Viadrus G500-13. Halupuudega kütmisel on katla 

nominaalväljundvõimsus kuni 350 kW. 

Hoonete mõistlike ja stabiilsete küttekulude saavutamisel on oluline peale soojuse hinna ka 

hoonete soojuse tarbimise vähendamine. Energiasäästu seisukohast on väga oluline vallale 

kuuluvate hoonete soojustamine ja renoveerimine, samuti uute hoonete ehitamisel järgida 

säästlikku energiakasutust. 

Valgjärve vallale esitatud ankeetküsitlusele vastas valla arendus- ja ehitusnõunik Merlika 

Niidumaa. Valgjärve valla Saverna küla soojusmajanduse on kaugküttevõrguga ühendatud 

9 hoonet. Nende hulgas on nii elamuid (4 elamut) kui ka vallale kuuluvaid hooneid (5 hoonet: 

külakeskus, koolimaja, kooli võimla, lasteaed, hooldekodu). Saverna küla 

kaugküttesüsteemi tarbijaid varustatakse soojusega 100%-lise osalusega Valgjärve vallale 

kuuluva ettevõtte OÜ Saverna Teenus katlamajast. Saverna küla kaugkütte katlamaja käitab 

100%-lise valla osalusega OÜ Saverna Teenus, kelle tegevusvaldkondadeks on 

soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, 

haljasalade hooldus. Saverna katlamajas kasutatakse soojuse tootmiseks põhikütusena 

hakkpuitu ja reservkatla kütuseks on kerge kütteõli. Olemasolev katlamaja valmis 2002. a 

jaanuaris. Lähitulevikus on aktuaalne katlamaja automaatikaseadmete rekonstrueerimine 

katlamaja töö efektiivsuse tõstmise eesmärgil. Katlamajas on kasutusel põhikatlana 

puitkütusega köetav restkoldega veesoojenduskatel ja reserv- ja tipukoormuse katlaks on 

paigaldatud kerge kütteõliga töötav katel. Teadaolevalt ei ole õlikatel viimasel kolmel aastal 

töös olnud. Mõlemad katlad ei ole töös sama-aegselt, kuigi hakkpuidu katla võimsus ei ole 

piisav soojusvõrgu soojuskoormuse katmiseks. Savernas külas ei ole ette näha olulist uute 

soojustarbijate liitumist kaugküttevõrguga. Valla haldusalasse kuuluvates hoonetes 

(sotsiaalmaja, kool, lasteaed) prognoositakse mõningast soojuse tarbimise vähenemist 

tulenevalt hoonete renoveerimisest. 



42 

 

Mooste vallast vastas küsitlusankeedile arendusnõunik Aivar Roop. Mooste vallas vastutab 

soojusmajanduse üldplaneerimise eest vallavanem, kes korraldab tööd majandusnõuniku 

kaudu, viimane omakorda korraldab kaugküttesüsteemi arendamiseks planeeritud 

investeeringute jaoks vastavaid hankeid. Volikogu võtab vastu ja kinnitab 

arengudokumente, sh, soojusmajanduse arengukava. Tootsi Turvas AS`iga sõlmitud 

kaugküttevõrgu opereerimislepingu alusel saadav iga-aastane rendisumma investeeritakse 

vallavalitsuse poolt kaugküttesüsteemi arendamisesse, seni on peamiselt rekonstrueeritud 

kaugküttevõrgu torustikulõike. Mooste kaugkütte baseerub soodsal kodumaisel kütusel 

(tükkturvas ja vajadusel on võimalik kasutada ka hakkpuitu), tänu millele on kulud kütusele 

madalad. Katlamaja on rekonstrueeritud, samuti on väikeses osas rekonstrueeritud ka 

kaugküttevõrk. Tänu soodsale kütuse hinnale, mõistlikule majandamisele ning piisavale 

tarbimistihedusele, on Moostes suudetud soojuse müügihinda hoida küllaltki stabiilsena. 

Kaugküttesüsteemis on 8 tarbijat (6 korrusmaja ja 2 vallale kuuluvat hoonet), kellede 

hoonete seisukord on erinev. Vallale kuuluv lasteaed on valdavalt renoveeritud, kuid 

ülejäänud tarbijate hooned (ka vallale kuuluv kultuurimaja) vajavad renoveerimist. Mooste 

kaugküttepiirkonna vahetus läheduses asub mõisakompleks, milledest 6 hoonet (folgikoda, 

puidutöökoda, töökodade hoone, külalistemaja ning kaks renoveeritavat hoonet) koos 

Mooste koolimajaga on potentsiaalsed kaugkütte tarbijad.  

Nimelt on viimastel aastatel, võrreldes varasemaga, vähenenud Mooste vallas kõigi 

fossiilsete kütuste tarbimine ja suurenenud biokütuste tarbimine soojuse tootmiseks. Alates 

2013. aastast on lisandunud ka üks uus energiaallikas – jäätmekütus, mida põletatakse Iru 

Elektrijaama jäätmepõletusplokis. Enne 2011. aastat tegeles Mooste aleviku kaugküttel 

hoonete soojusvarustusega valla kommunaalettevõte. Aastast 2011 on kaugküttevõrgu 

operaator (käitaja) AS Tootsi Turvas. Operaatoriga sõlmitud lepingu alusel on varad 

(katlamaja, kaugküttetorustik ja soojussõlmed) antud 10 aastaks rendile.  

Nelja viimase aasta lõikes on kaugküttesüsteemis soojuse tootmine vähenenud ~ 19 %, mis 

võib olla tingitud mitte ainult soojadest talvedest, vaid ka elanike kasvava 

tarbimisteadlikkuse ja aktiivse säästualase tegevuse tõttu (st. reguleeritakse küttesüsteeme, 

kütte väljalülitamine varakevadel ja hilisem sisse lülitamine sügiskuudel, korteripiirete 

uuendamine - peamiselt uste ja akende vahetus). 

Täna kasutatakse Mooste katlamajas kaugküttepiirkonna soojusenergia vajaduse katmiseks 

taastumatu energiaallikana fossiilkütust (kuigi kodumaine kütus) - tükkturvast, kuna antud 
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kütuse hind on mõnevõrra soodsam, võrreldes hakkpuiduga. Teisalt kui kütuste hinna 

olukord turul peaks muutuma, on alternatiivina võimalik katlamajas kasutada ka kohalikku 

biokütust- hakkpuitu. Suur osa valla pinnast on kaetud metsaga, mistõttu tegeldakse Mooste 

vallas aktiivselt metsanduse ja puidu töötlemisega. Kuigi metsaressursi kasutuselevõtmise 

riskidena on peale metsa madala juurdekasvu veel konkurents metsatööstuses (st. kus on 

majanduslikult otstarbekam puitu kasutada) ja nõudluse piisav ning stabiilne olemasolu, 

annab see siiski võimaluse toota ja kasutada soodsalt puitpõhiseid kütuseid. Puidust on 

võimalik toota nii väärindamata kui väärindatud tahkeid biokütuseid. Väärindamata 

puitkütusteks on küttepuit (puuhalud), pressitud puitjäätmed, hakkpuit ja saepuru. 

Väärindatud puitkütusteks on brikett, pelletid, puidutolm ja puusüsi.  

Mooste puhul on perspektiivne eelkõige hakkpuidu ja puitjäätmete ning halupuidu, 

puitpelletite ja –brikettide kasutamine. Puitpõhiseid kütuseid saab kasutada nii kaugkütte, 

lokaalkütte kui ka kohtkütte korral. Kaugküttevõrgust kaugemal asuvate hoonete kütmiseks 

on tänapäeval ühed sobivamad ja keskkonnasõbralikumad lokaalkütte lahendused rajatud 

pelletikateldele. 

Vastse-Kuuste valla ankeetküsitlusele vastas maa- ja keskkonnanõunik Urmas Kolina. 

Vastse –Kuuste asulas on välja arendatud kaugküte. Kaugkütte torustiku kaudu varustatakse 

soojusenergiaga koolimaja, lasteaeda ja seitset korrusmaja ning kahte ettevõtet. Soojust 

toodetakse maagaasist asuvas katlamajas. Kütusena on kasutusel ainult maagaas. 

Soojamajandusega tegeleb Vastse-Kuuste Soojus OÜ. Soojust toodetakse katlamajas kahe 

katlaga.  

 

 

2.2.3. Mitme kaugküttepiirkonnaga soojusettevõte 

Et selgust saada Eesti biokütusel toimivatest küttesüsteemidest ja näha oma silmaga 

biotooraine katlamaja toimimise praktikat, külastas autor Põlva Soojuse AS katlamaja ja 

intervjueeris katlamaja juhatajat Tarmo Kirotari. Suulisele intervjuule eelnes e-kiri, kus 

katlamaja juhatajaga lepiti kokku kohtumine ja saadeti küsimused eeltutvumiseks.  Intervjuu 

toimus 26.04.2016, AS Põlva Soojuse katlamajas, aadressil J. Käisi 11. 

Soojusettevõte Põlva Soojus AS kuulub Põlva vallale ja asub Põlva linnas Johannes Käisi  

tänavas. Ettevõtet on suurim Põlva maakonnas, ta toodab aastas 30 200 MWh 

soojusenergiat.  
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Põlva linna praegune soojamajandus kasutab peamiselt maagaasi. Soojusenergiat toodetakse 

nii gaasikatlas kui ka gaasimootoril põhinevas koostootmisjaamas. Kuna maagaas on 

kütusena kallis, siis otsis AS Põlva Soojus võimalusi võtta tarvitusele alternatiivsed 

kodumaised taastuvkütused, et alandada soojusenergia hinda Põlva linnas ning vähendada 

fossiilkütuste osatähtsust energiamajanduses. 

Soojusettevõttel on klienditeeninduseks 3 kütte piirkonda: 

1) Põlva linn ja Mammaste küla, soojatrassi pikkus on 12 km; 

2) AS  „Tere“  piirkond – vaadeldavale piirkonnale  toodab soojusenergiat  eraldi Põlva 

SEJ (Põlva soojuselektrijaam), kellelt  Põlva Soojus AS ostab soojusenergiat; 

3) Lina piirkond ning endise KEK-i piirkond Põlva linna äärealal. Sellel piirkonnal on 

soojatootjaks oma katel ja oma soojatrassid.  

Kokku on AS Põlva Soojusel Põlva-Mammaste küttepiirkonnas 140 soojatarvitajat 

(individuaalelamuid, korterelamud ja tootmisettevõtted). 

AS Põlva Soojus katlamajas on soojusenergia tootmiseks Taani firmas JustrenEnergitektik 

toodetud  automaatkatel biomassile Argus Fleks 25, mis töötab hakkpuidul. Peale selle on 

olemas maagaasil töötav katel. Põlva linna ja Mammaste küla tarbeks toodetakse 

soojusenergiat nii hakkpuitu kui maagaasi kasutades, s.o kütusest moodustab 2/3 hakkpuit 

ja 1/3 maagaas. Sooja ilmastikuoludes töötab vaid hakkpuidu katel, külmade ilmade korral 

käivitatakse lisaks ka maagaasil töötav katel. 

Põlva Soojus AS läks kohalikule kütusele üle kaks aastat tagasi, s.o 2014. aastal, põhjusel, 

et see oli odav, ühtlasi realiseeriti ka omavalitsuse arengukavas ettenähtud kohustus üle 

minna kohalikule kütusele vastavalt Euroopa Liidu kavale. 

Selle katla kasutegur on tehase andemete järgi 90%. Katlal on söötjaks/restseadmeks 

tigusöötja ja kasutatakse ka õhk transporti. 

OÜ Põlva Soojus ei tegele ise biokütuste tootmisega ega kasvatamisega. Väljavalitud 

pakkujaga sõlmitakse aastane tarneleping, mida täidetakse vastavalt Põlva Soojuse 

vajadustele. Hakkpuiduga varustab Põlva Soojus AS-i firma Reinpaul OÜ. Põlva Soojus AS 

tarbib aastas 400m3 hakkpuitu. Selle koguse haket toob kohale tootja ise vastavalt AS-i 

tellimisele, ladustab samuti AS.  Hake lükatakse laoruumi buldooseriga. Loaruumi mahtuvus 

on üle 400 m3. Hakke etteandmine katlasse toimub automaatselt. Haket (kuni 50% niiskust) 
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tuuakse katlamaja lattu 3 korda nädalas, kus see kohe ladustatakse, tagamaks 

keskkonnanõuet. Biokütuste kvaliteet ja pakendamine peab olema tarnija poolt täidetud, 

kohapeal on laadimiseks telfertõstuk. 

Kaalutud on ka energiavõsa kasutamist,  kuid ettevõtte juhataja hindab tegemist ei ole siiski 

hea kvaliteediga biokütusega. OÜ Põlva Soojus on võtnud energiavõsa kasutamise üheks 

võimalikuks variandiks, ka isegi pakkuja on olemas ning kui vajadus peaks tekkima, siis on 

sõlmitakse leping vastavalt. 

Põlva Soojus AS aastane soojusenergia tootmine on 3020 MWh. 1 MWh soojusenergiat 

maksab ilma käibemaksuta kõikidele tarbijatele 47,94 eurot. Hinna kooskõlastab AS-iga 

Konkurentsiamet, kes annab õiglase hinna, kontrollides eelnevalt AS-i tulud ja kulud ning 

määrab kasumi. Põlva katlamaja võimsus on 37 MW, võimsust jätkub ka uute liitumiste 

korral, sest katlamaja talvine koormus on 12-13 MW. On olemas maagaasiga töötav 

varukatel. Avarii korral suudetakse tagada soojusenergia varukatlaga. Soojust saab ka 

akumuleerida ja hiljem laiali jaotada. 

Asjaoludest, milles reaalses tööpraktikas peab tähelepanu pöörama on tooraine/biokütuse 

kvaliteeditase. Näiteks hake tahab saada suuremaid soojustemperatuure. Kui hake on niiske, 

siis peab katlale eelnema pikk eelkolle (Põlva Soojus AS katlamajal eelkolle puudub), mis 

kuumutab hakkest niiskuse välja, nii et katlas toimuks ainult biokütuse (hakke) põlemine. 

Kuiva puitkütuse korral probleeme pole. 

Katlal on automaatne isepuhastussüsteem. Teatud aja möödudes täidab süsteem 

surveõhupaagid, mille järel vabastatakse õhk tulekoldesse. Tuhka tekib 1-2 % põletatud 

kütuse kogusest. Tuhk kogutakse konteinerisse, mis viiakse hiljem viljakasvatajatele põllule. 

Soojust toodetakse ja kasutatakse säästlikult. Kõik tarbijad on varustatud soojamõõturitega 

– soojusenergiat mõõdetakse täpselt, iga kahe aasta tagant toimub soojamõõturite taatlemine. 

Tarbijal lasub täielik vastutus nii soojatrasside, sõlmede ja kohustus kõrvaldada rikked avarii 

korral, millest tarvitaja on kohustatud soojatootjat koheselt teatama. Põlva Soojus AS 

vastutusala  tarbija ees lõpeb tarbijale siseneva soojatrassil asuva sulgeseadmega.   

Keskkonnakaitse Põlva Soojus AS Põlva katlamajas Põlvas on tagatud. Hakkpuidul soojust 

tootev katel on vastutatud (juba firmalt) tuhaeraldajaga Tsüklon. Ettevõtte CO2 ja SO2 

näitajad  on vastavalt CO2 - 26 t/a ja SO2 0,8 t/a.  
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2.2.4. Kohalik vallakeskust varustav ühe küttepiirkonnaga soojusettevõte 

Intervjuule vastas 21.04.2016 Anton Invest OÜ tegevjuht Tiit Rammul. Kõllestes on üldse 

olnud kolm katlamaja – 1987. aastal valminud katlamaja köeti õliga, 1992. aastal ehitati see 

ringi hakkpuidule, sest õliküte läks nii kalliks, et toona, mil katlamaja oli  veel valla 

alluvuses, ei suudetud enam kütteõli osta.  Kuid kaugküttekatlamaja ei suutnud ühe katlaga 

enam tarbijate soojavajadust rahuldada, seepärast rakendati käiku 3 katelt, ühte nendest köeti 

hakkpuiduga, kaks katelt töötasid küttepuiduga (halupuit). Katlamajas oli kolm kütjat. Kui 

hakkpuitu anti katlasse ette tiguajamiga, siis halupuudega kütmine oli täielikult käsitsitöö ja 

suhteliselt raske füüsiline tegevus. 

Vallaomavalitsus, võttes valla arengukavasse soojaenergia tootmise, leidis koos volikoguga, 

et soojaenergiat võiks toota osaühing, milles oleks valla osalus. Selline osaühing tegeleks 

mitte üksnes soojatootmisega, vaid ka hakkpuidu hankimisega ja ladustamisega, katlamaja 

korrashoidmise, remondiga jms, st kogu kaugkütte energiamajandusega. Kõiki argumente 

arvestades ja olukorda vaagides nii ka toimiti. Kohalik kaugküttekatlamaja vahetas 

peremeest. Katlamaja uueks omanikuks sai OÜ Anton Invest, milles vallaomavalitsusel  on 

25%-line osalus. Soojaenergiat toodab OÜ Anton Invest, müües soojaenergiat 

vallaomavalitsusele. Alates aastast 1999 kasutab Anton Invest OÜ täielikult biokütust; 

põhjuseks oli soodsam hind võrreldes teiste kütuseliikidega. 

Kõlleste valla omavalitsuse korraldatav infrastruktuur soojamajanduse mõistes on 

koosnevuselt mitmepalgeline. Kütta on tarvis:  

1) valla kontorihoonet (vallavalitsus, raamatukogu, kultuurikeskus), lasteaeda ja 

hooldekodu köetakse lokaalkatlamajadega, kütteks on kivisüsi;  

2) Pärna 2 ja Pargi 10  suuri elumaju köetakse lokaalküttega, kütteks halupuit ja 

turbabrikett;   

3) kaugkütte katlamaja kütab koolimaja (2476 m2), Pärna 9 elumaja (1436 m2), Pärna 

8 elumaja (1671,55 m2), Pärna 3 elumaja (721,44 m2). 

Seega on kaugküttekatlamajaga köetava pinna suuruseks 6304,89 m², energiakulu kokku 

122,74 MWh. Ettevõte hindab ajalises väärtuses, et 7 aastat tegevust veel ja kui võimsuse 

järgi võtta, siis saaks veel liita juurde tarbijaid. Elanikud, kes kasutavad kaugküttekatlamaja 
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teenust, maksavad sooja eest köetava pinna suuruse järgi. Vallaelanikud on saanud riigilt 

soojatoetust, mis on kergendanud nende soojamaksu tasumist. 

Anton Invest OÜ kasutab biokütusena hakkpuitu, mille alumine kütteväärtus on 10,3 mj/kg, 

tuhasisaldus 0,6%. Hakkpuidu valikul eelistused puuduvad, ainukeseks nõudeks on laastude 

ja tüki suurus ja kvaliteet. Ettevõte ei ole energiavõsa kasutamist kaalunud, kuna see ei ole 

kvaliteetne kütus. 

Anton Investil on hetkel kaks katelt - üks  on hakkekatel 1 ME ning on automaatsüsteemil. 

Teine on puidukatel 350 KW. Töös on enamuses hakkekatel. Katlamaja soojust ei ole 

võimalik kuhugi salvestada. Katel toimib nii, et tooraine asetatakse transpordi liinile ning 

selleks kasutatakse spetsiaalset haaratsit. Kogu süsteem on automaatne. Kasutusel on 

restseade/söötjana tigusöötja.  Tulevikus on plaanis ehitada akumulatsioonipaak, mis 

salvestaks sooja ja siis saaks natuke kütet kokku hoida. Hetkel on soojuskaod katlamajast 

kuni lõpptarbijani kuni 17% peale renoveerimist (2007. aastal), enne oli 40%. 

OÜ Anton Invest ei tegele ise kütuste tootmisega ega kasvatamisega, vaid korraldab 

vähempakkumise hankeid. Kütuste hea kvaliteeditase peab olema tootja poolt täidetud, 

kohapeal on konveierile laadimiseks tõstuk, aga mingit ümbertöötlemist enam ei toimu. 

Katlamajaga kaasneva tegevusega tuleb silmas pidada, et väga tähelepanelik tuleb olla 

kütuse kvaliteedi osas (materjal peab olema kuiv ja mittepaakunud või -jäätunud, 

hakkpuidus vähe lund).  

OÜ Anton Invest on uurinud hakkpuidu turgu Põlvamaal, Tartumaal ja Võrumaal. 

Tartumaalt hakkpuidu tarnimine poleks olnud logistiliselt ja hinnalt sobiv, Võrumaal tehti 

pakkumisi, kuid need ei sobinud – ühe m³ hakkpuidu hind oli veel kallim, kui Tartumaal või 

Põlvamaal. Pealegi tahtsid Võrumaa hakkepakkujad raha kohest maksmist. 

Hakkpuidu tootjaks on hetkel Tartumaal asuv Mõrasoo Hake OÜ: ostja maksab 1m³ hinna, 

mille sees on ka hakkpuidu kohaletoomise tasu. Hakkpuidu tootja mureks oli vajaliku 

bioressursi otsimine, ostmine ja purustamine ning kohaletoomine. Tehtud on OÜ Anton 

Invest-iga paindlik leping – ostja maksab suvel, s.o enne kütteperioodi hakkpuidu eest 

kokkuleppelise summa ette. Igal sügisel, kui oktoobris algab kütteperiood, siis esimene 

makse hakkpuidu eest toimub alles novembri lõpus. Ka edasised maksed toimuvad 

kokkuleppeliselt. OÜ Anton Invest raamatupidaja sõnul on selline maksmisviis igati sobiv 

ja paindlik.  
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OÜ Anton Invest, olles teinud turuanalüüsi hakkpuidu kvaliteedi osas, on asunud 

seisukohale, et hakkpuidu tootja peab vastutama hakkpuidu kui kütuse kvaliteedi eest. 

Tehtud on järeldused:  

1) hakkpuit on kohalikule kaugkütte katlamajale kõige odavam kütus, hake läheb 

katlasse mehhaniseeritult, katlamaja töö on automatiseeritud, kütjaid ei ole, on vaid 

üks järelevaataja, kelle ülesandeks on ka katelde puhastamine;  

2) halupuiduta siiski läbi ei saa, sest avarii korral läheb käiku varukatel, mida köetakse 

halupuiduga; varu on olemas – ca 100tm;  

3) alternatiivkütuseks sobivad höövlilaastud, vaadeldavat kütust katsetati 2015. aasta 

novembris, katel töötas laitmatult. 

Hakkpuidu tootja ostab kokku väheväärtuslikku puitu, mis sobib hakkimiseks. Selliseks 

materjaliks on riigilt (metskonnad) ja talunikelt ostu korras saadav peentüve materjal ja 

oksad ning puiduettevõtetelt ostetud puidujäägid – pinnud. Hakkmaterjal valmistatakse 

kohapeal, sest tootjal on Soomest ostetud tehnika – hakkuri ja haaratsiga veoauto ja haagised, 

neid veetakse traktorihaagises. Selline viis hakke tootmiseks on tootjale kõige tasuvam. 

Tootjal on alati olemas biomassi ressurss, ta käib puitu hakkimas Põlvamaal ja Võrumaa 

metsarikastel äärealadel, naabermaakonnas peamiselt seal, kuhu konkurendid põlgavad 

kauguse tõttu hakkmaterjali järele minemast. Pealegi on taluomaniku hakkuri ost 

õnnestunud, sest hakkur on tootlik ja töökindel. 

OÜ Anton Investil on hakkpuidu ladustamiseks hakkpuidu ladu mahuga 1500 m³ ning 

katlamaja juures asuv hakkpuidu ruum, mis mahutab ca 200 m³ haket. Laoruumid vastavad 

keskkonnanõuetele, ka hakkpuidu vedamisel täidetakse kõiki nõudeid, mis on ette nähtud 

puistmaterjali veol. Seepärast pole esinenud juhtumeid, et hakkpuitu oleks teele maha 

pudenenud. 

Kütmise tehnoloogia: hakkpuitu tuuakse pealaost katlamaja juures asuvasse hoidlasse 

nädalaseks kütmiseks. Hoidlast viiakse biomass tigudega eelpunkrisse, kust automaatika 

doseerib kütust ning toimetab selle mehhanismide abil katlasse. Katlamaja võimsus koos 

reservkatlaga on 1,3 MW, tööd jälgib automaatika, mis saadab järelevaataja mobiilile kohe 

sõnumi avariist, kui see peaks juhtuma.  

Alljärgnev tabel 5 annab ülevaate puiduliste kütuste mahulise kasutamise kohta Kõlleste 

katlamajas (talvekuud). 
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Tabel 5. Puidulise kütuste kasutamine Anton Invest OÜ katlamajas (Allikas: Anton Invest 

OÜ raamatupidamise andmed, 2007). 

Aasta Hakkpuit, m³ 
Halupuit, tm  

(täispuidu m³) 

2002 1396 547 

2003 2682 151 

2004 1499 419 

2005 2235 182 

2006 2829 73 

 

Kui antud valda pandaks püsti lisaks veel üks 300 kW katel, siis hindab ettevõtte tegevjuht 

et katlamaja tootlikkus väheneks umbes kolmandiku võrra.   

OÜ Anton Invest on kõrvalekaldumatult täitnud katlamajas kõik keskkonnanõuded. Kui 

katlamaja sai uue sisseseade, paigaldati ka tahmapüüdurid, ehk nn multitsüklon, mille mark 

on MC 6 KA (konteineriga) võimsusele 1 MW. Multitsüklon koosneb suitsuimejast (DS 8 / 

7,5 KW/), sagedusmuundurist, digitaalse hõrenduse andurist, suitsukäikudest. Seonduvalt 

multitsükloni paigaldamisega tehti ka vastavad isolatsioonitööd. Hetkel tekib tuhasust 0,6%. 

Tuhka kasutatakse komposti segamisel ja laotatakse hiljem põllule. Talvel koguneb 

tuhakoguseks ligikaudu 50m3. Katelt on vaja puhastada korra nädalas. Kui suured on CO2 

ja SO2 näitajad, vastas ettevõtte tegevjuht, et CO2 oli 2015. aastal 8,817 tonni (1,250 g/s) ja 

SO2 0,088 tonni (0,013 g/s). 

Katlamajas on suvisel perioodil vaikne aeg; sel ajal toimub katlamajas hooldus. Iga kevad 

võetakse süsteem lahti, toimub hooldus, sügisel pannakse uuesti kokku. 

OÜ Anton Invest tegevjuht Tiit Rammul on seisukohal, et tsentraalse katlamajaga ühinevad 

ka praegused lokaalkatlamajade omajad, sest mida rohkem on tarbijaid, seda odavam on 

küte. 

Seega on Krootusel tegemist kaugkütte infrastruktuuriga, mille katlaid on köetud juba 1992. 

aastast hakkpuidu ja küttepuudega ning katlaid on järjest välja vahetatud uute, tootlikemate, 

säästlikumate ja keskkonnasõbralikemate vastu. Krootuse vallaomavalitsus on teinud aastaid 

koostööd soojaenergia tootja OÜ Anton Invest-i ja hakkpuitu tootva ettevõttega. Anton 

Invest nendib, et ei riik ega EL ei toeta katlamaja tegevust, samuti ei ole teadlik, et riik 

annaks toetusi metsa- ja maaomanikele. 
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Vallaomavalitsus tegutseb kaugkütte valdkonnas kaugkütteseaduse § 5 lõike 2 alusel, seega 

kooskõlas seadusega, kuna kohaliku omavalitsuse pädevuses on kaugküttepiirkonna 

määramine, kuid vastavalt eelnimetatud seaduse § 5 lg 1 alusel peab omavalitsus tagama ka  

kindla, usaldusväärse, efektiivse, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbija 

vajadusele  vastava soojavarustuse. 

On loomulik, et vallaomavalitsus, juhindudes seadusandlusest, korraldab halduspiirkonnas 

soojusenergia tootmist kui energeetilist infrastruktuuri, olles kõik selle struktuuriga 

seonduva planeerinud arengukavasse. Seejuures on omavalitusel täita ka need ülesanded, 

mis on omavalitsustele pandud EL-i bioenergeetika arengukavaga, samuti tuleb juhinduda 

ka Eesti Keskkonnastrateegiast, mis näeb ette energeetika negatiivse keskkonnamõju 

vähendamist ja taastuvate energiaallikate laiemat kasutamist. 

Autori külastus OÜ Anton Investi katlamajja oli väga valgustav ja intervjuu härra 

Rammuliga tõi välja biokütusel toimivate katelde soojamajanduse kasutuspraktika. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Küttepuidu potentsiaal biokütusena 

Eesti energiamajanduse üldeesmärk on tagada tarbijatele turupõhise hinna ja 

kättesaadavusega energiavarustus, mis on kooskõlas EL-i pikaajaliste energia- ja 

kliimapoliitika eesmärkidega, samas panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi 

parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu.  

Biomassi potentsiaalselt ressurssi on käesolevas töös hinnatud järgmistele taastuvatele 

energiaallikatele: metsatööstus ning selle jäätmed; puidujäätmed tööstustest ning 

kodumajapidamistest; rohtne biomass põllumajandusest; biolagunevad olmejäätmed. Lisaks 

potentsiaalsele ressursile on oluline ka reaalselt kasutatav ressurss. Kui teoreetiline 

potentsiaal hõlmab kogu energiat, mida oleks võimalik ressursist saada, siis reaalselt 

kasutatava ressursi potentsiaal on see osa teoreetilise potentsiaali energiast, mida saab 

tarbijale pakkuda, arvestades erinevaid piiranguid, juba kasutatavaid tehnoloogiaid ning 

biokütuse tarnimisvõrgustiku olemasolu. Suur roll on seega ka majanduslikul otstarbekusel. 

Energeetika seisukohast omavad tähtsust küttepuude, raiejäätmete (raidmete) ja kändude 

biomassi kogused.  

Olukorras, kus fossiilsete kütuste ning seeläbi ka nendest toodetava energia hind iga aastal  

suureneb, on lisaks keskkonnamõjude vähendamisele võimalik biomassi ning biokütuste kui 

taastuvenergiaallikate kasutamisel saavutada ka märkimisväärne kokkuhoid energia-

kuludelt. Kuivõrd biokütuste ja biomassi kasutusele võetav ressurss on kohalik, siis on 

võimalik lisaks energiakulude vähendamisele suurendada ka regiooni tööhõivet ning seeläbi 

stimuleerida  regiooni arengut. 

Oluline  on  toetada  katlamajade  üleviimist  puitküttele, sest puitkütte toormaterjali on riigis 

ja Põlvamaal ning lähedal asuvates maakondades hästi saadaval.  Katlamajade  puitküttele  

üleviimine loob  eeldused  metsast  varutava  energiapuidu  vajaduseks.  Puiduhakkurite  ja  

muude  masinate ostuks toetuste jagamisel on vaja kindlasti läbi mõelda kaks küsimust:  

1) Kas  läheduses  on  juba  piisavalt  töötavaid  hakkureid  ja  muid  vajalikke  masinaid,  

mis suudaksid pakkuda vajalikus koguses teenust;  

2) Kas  hakkurid  ja  muud  masinad  leiavad  piisavalt  rakendust  ega  jää  enamikuks 

ajaks seisma?  
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Puitkütuse  kasutuselevõtuks  sobiva  tehnoloogia  valikul  tuleb  lähtuda  kasutatava  kütuse  

liigist (hakkpuit,   halupuit,   briketid,   puidupelletid).  Hakkpuidu    kasutuselevõtu    

kavandamisel    tuleb    peale    kütusetarnijate    valiku    määrata konkreetsete kasutusele 

tulevate kütuste omadused, katlamaja võimsus (st. katlamaja suurus), vajalikud  

keskkonnanõuded ja seeläbi valida  sobivaim  põletustehnoloogia,  kuid  lisaks lahendada ka 

kütuse laomajandusküsimusi, sh. kütuse edastamine alates vastuvõtust kuni koldesse 

söötmiseni ja tuhakäitlust. Kui katlamajas peetakse vajalikuks põletada mitmeid eri kütuseid 

(nt hakkpuit puidutööstusest ja tükkturvas,  metsast  saadav  niiske  hakkpuit  ja  

laudsepatööstuse kuivad  jäätmed),  siis  tuleb  seda arvesse  võtta  tehnoloogia  valikul. 

Biokütustel töötav katlamaja koosneb üldjuhul järgmistest põhilistest osadest: kütuse ladu, 

kütuse teisaldusseadmed, mida vajatakse biokütuse transpordiks põhilaost automatiseeritud 

lattu ja sealt edasi koldesse; kolle koos katlaga; suitsugaaside puhastusseadmed 

(multitsüklon või kottfilter) ja korsten; tuhaeemaldusseadmed; põlemisõhu ventilaatorid, 

suitsuimeja ja  reguleerimis- ja ohutusautomaatika. Nii kolde põletusseadmete kui kogu 

katlamaja tehnoloogiline ülesehitus ja lahendus on seda komplitseeritumad, mida 

mitmekesisema ja madalama kvaliteediga kütust kasutatakse. Et optimeerida kulutusi ja 

toodetava soojuse maksumust, võiks püüda kasutada parema ja ühtlasema kvaliteediga 

kütust, näiteks puidupelleteid, mida mõnes Põlvamaa vallas ka juba kasutatakse. Niiske 

puiduhakke, koore ja jäätmete kasutamiseks on vaja keerukamaid tehnoloogilisi lahendusi 

ja üldreeglina on see majanduslikult otstarbekas suuremate võimsuste korral ning sealjuures 

oleks vaja ka puidukuivateid, et niisket tahket puitkütust kuivatada enne koldesse saatmist. 

Lisaks   on   vaja   toetada   kohalikke   omavalitsusi   katlamajade   puitkütustele   üleviimisel. 

Katlamajade   üleviimisel puidukütustele   suurendatakse   puitkütuste   nõudluse   kasvu,   

mis omakorda   aitab   kaasa   puitkütuste   varumise   suurenemisele.   Varutava   puitkütuste 

koguste suurenemine omakorda tekitab juurde töökohti ja aitab kaasa majanduse kasvule. 

Hetkel kohalikud katlamajad riigi ja ELi toetust ei tunneta ning seetõttu ollakse 

investeerimisküsimuste ja tulu tagasiteenimises kahtleval seisukohal puitkütuste 

kasutuselevõtus. 
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3.2. Põlvamaa perspektiivid biokütuse kasutamiseks energeetilistel 

eesmärkidel 

Majandus- ja taristuministri 5. mai 2015. a määruse nr 40 ″Soojusmajanduse arengukava 

koostamise toetamise tingimused″ alusel on soojusmajanduse arengukava kohaliku 

omavalitsuse volikogu poolt kinnitatav kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil 

soojusmajanduse arengusuundi määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav 

planeerimisdokument. 

Kokkuvõtvalt võib kütuste tarbimisel Eestis täheldada järgmisi trende: kütuste kasutamine 

energia (elekter, soojus) tootmiseks on vähenenud ja eeldatavalt väheneb veelgi. 

Elektritarbimine jääb pigem stabiilseks või kasvab pisut, samas soojusekasutus on languses 

igas sektoris. Fossiilsete kütuste kasutus väheneb, suureneb taastuvate energiaallikate 

kasutamine energia muundamisel, seda nii elektri kui soojuse tootmisel. Jätkub puitkütuste 

katlamajade rajamine ja vanade fossiilkütuste katlamajade üleviimine puitkütustele.  

Euroopa Liidus ja sh. Eestis on kliimapoliitika raames võetud pikaajaline suund taastuvate 

energiaallikate kasutuselevõtmiseks energiamajanduses ja soojatootmises. See tähendab ka 

seda, et suureneb biokütuste osakaal Eesti energiabilansis. Teine oluline mõjur on viimasel 

ajal muutunud poliitiline olukord, kus EL soovib suurendada kohalike energiaallikate (sh. 

tahkete biokütuste) kasutuselevõtmist energiamajanduses, et vähendada sõltuvust mujalt 

tarnitavast võõrkütusest. Viimati nimetatud suund võib taas tuua turba, kui kohaliku 

küttematerjali (kuigi EL-i mõistes fossiilne ehk mittetaastuv kütus), kasutamise laienemise. 

Kui võrrelda puidu hinna konkurentsivõimet nafta hinnaga, siis eelkõige sõltub see nafta 

hinna tasemest, sest puidu hind on palju stabiilsem. 

Teadlaste soovitusel  (TTÜ Soojustehnika Instituut) on Põlva maakonnas perspektiivne võtta 

kasutusele: 

 raiejäätmed, harvendus- ja hooldusraie produktid, teeäärse võsa ja elektriliinide aluse 

võsahoolduse produktid, asulate ja parkide puude hoolduse produktid; vaadeldavad 

hooldustööd ja jäätmeproduktide töötlemine sobivad väikeettevõtetele, 

metsaomanikele ja nende sellekohaseks ühistegevuseks loodavatele ettevõtetele; 

 vilja- ja tehniliste kultuuride kasvatuse jäägid (põhk, taimevarred, puhastusjäägid); 

seejuures pole vaja erilisi koristusvahendeid, kuna  sellekohased koristusseadmed on 

põllumajandusettevõtetel (ühistud) ja taludel juba olemas, kuid puuduvad suurte 

põhupallide (pakkide, ~ 500 kg) valmistamise seadmed; suured kandilised pakid 



54 

 

oleksid ka logistiliselt kõige otstarbekamad ja sobivad ka paljudele eri tüüpi 

põletusseadmetele; 

 tehnika ja põletusseadmete ostuks on võimalik saada toetust PRIA kaudu juhul, kui 

valmistatavad pallid lähevad energia tootmiseks; 

 sõnniku- ja biotiikide mudad (ka reoveepuhastuse muda) suunata anaeroobseks 

käärimiseks rajatavatesse biogaasijaamadesse; lisada saab biolagunevaid 

toiduainetetööstuse ja köögijäätmeid, loomseid rasvu; 

 biogaasijaamade ja saadava biogaasi baasil töötavate soojuse- ja elektri 

koostootmisjaamade rajamiseks saab toetust seadmete hankimiseks PRIA kaudu 

juhul, kui biogaas läheb energia tootmiseks. 

Aastatel (2010 – 2020) võtta  kasutusele: 

 põldudel, jäätmaadel ja looduslikel rohumaadel (ka hooldatavad pärandkoosluse 

alad) kasvavad või kasvatatavad energiakultuurid – puit-rohttaimed, pilliroog; 

 õli ja etanoolkultuurid vedelate biokütuste tootmiseks. 

Täna kõige soodsamaks kütuseks on hakkpuit ja tükkturvas. Seda sellepärast, et neid on 

võimalik kasutada täisautomaatsetes tahkekütuse kateldes. Tükkturvas aga ei ole taastuv 

kütus ja tema kasutamisega kaasneb suurem keskkonnatasu kui hakkpuidul. 

Mõlema alternatiivi, nii puidupelleti kui ka hakkpuidu puhul, on võimalik ümberehitamiseks 

saada toetust Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu keskkonnaprogrammi 

välisõhu kaitse alamprogrammist. Toetuse suurus 50% abikõlblikest kuludest. Toetatakse 

katlamajade üleviimist taastuvale kütusele või taastuvat kütust kasutatavate katlamajade 

rajamist. Abikõlblikud on põhiprojekti koostamine ja omaosalusena administratiivse 

projektijuhtimise kulud ja ka kohustusliku omaniku-järelevalve kulud.  

Eestis tervikuna on järgneva 30 aasta jooksul oodata kütteks kasutatava puidu koguse 

vähenemist – kui täna on kasutatav ressurss ca 5 mln m3, siis 30 aasta pärast ca 2,6 mln m3. 

Sellise protsessi peamisteks põhjusteks on muutused erametsade vanuselise struktuuris ja 

liigilises kooseisus. Kuna järsemat küttepuidu ressursside vähenemist on oodata siiski alles 

ca 20 aasta pärast, saab selle ajani jätkata tarbimist senisel tasemel või isegi suurendada, kui 

hakata intensiivsemalt raiejäätmeid kasutama. 
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Pikaajaline prognoos näitab, et keskmine küttepuidu toodang Põlvamaal võiks olla 30,3 tuh 

m3/aastas (218 PJ e 60,6 GWh) ja raiejäätmete kogus 88,9 tuh m3/aastas (592 PJ ehk164,5 

GWh). 

Tegelikult kütteks kasutatav puidu kogus sõltub raiemahust, kütuste üldisest hinnatasemest, 

konkurentsist kohalikul toormeturul, puidu ekspordist ja sadamate paiknemisest, riigi 

maksusüsteemist jt faktoritest. Peamine kasutamata ressurss on raiejäätmed, kuid selle 

kasutamine kütust valmistamiseks pole praeguste hindade juures veel majanduslikult eriti 

tasuv. Sellele vaatamata on Põlvamaal ettevõtteid, kes ka raiejäätmeid kütuseks vääristavad 

ja soojusettevõtetele müüvad. Täiendavate küttepuidu koguste turule tulek võiks toimuda 

juhul, kui puitkütuste tootmist toetada teatud maksusoodustuste või otsetoetuste kaudu. 

Elektriliinide trassidelt raiutav võsa (sama võib väita kraavikallastelt raiutava võsa kohta) 

paikneb hajutatult ning selle kogumiseks ning töötlemiseks on vaja kasutada kalleid 

erikonstruktsiooniga masinaid. Seega praeguste hindade juures pole hakkpuidu toomine 

sellisest toorainest majanduslikult tasuv. Olukord võib muutuda, kui tõusevad teiste kütuste 

hinnad või toimuvad muutused maksusüsteemis. 

Oluliseks täienduseks metsast saadavatele küttepuidu ressurssidele võivad olla 

puidutöötlemise jäätmed (Põlvamaal hinnanguliselt vähemalt 100 tuh m3/aastas 648 PJ ehk 

180 GWh)). Kuna aga puidutöötlejad vajavad kütust tehnoloogilise soojuse tootmiseks, 

kulutatakse suur osa jäätmetest oma tarbeks. 

Puidutöötlemise jäätmete kasutamiseks areneb ka vääristatud puitkütuste (pelletid, brikett, 

puusüsi) tootmine, saadud toodang tõenäoliselt eksporditakse ja leiab Põlvamaal vähe 

kasutust. 

Põlva valla suund on haldusala hoonete piirdetarindite soojapidavuse tagamine ja hoonete 

küttesüsteemide rekonstrueerimine, et vältida ülemäärast küttekulu, samas tagades kõikide 

hooneosade tasakaalustatud soojavarustus. Soojamajanduse säästlikuks arenguks on 

kaugküttesüsteemi kui terviku säilitamine ja edasiarendamine, ökonoomsuse ja töökindluse 

tõstmine, soojakadude vähendamine, katlamajade automatiseerimine ja alternatiivkütuste 

kasutamise võimaluste loomine. 
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KOKKUVÕTE 

Energialoojang sunnib inimkonda kui tervikut ümber mõtestama neid eesmärke, mis on 

seotud energia tootmisega fossiilsetest kütustest ja kaaluma võimalusi, kuidas edasi minna. 

Sellised võimalused on olemas. Viimastel aastakümnetel on järjest enam hoogustunud 

arutelud taastuvate energiaallikate kasutamise üle. Põhjused, miks otsitakse alternatiive 

fossiilkütustele, sest liigne fossiilkütuste kasutamine on kahjulik keskkonnale, fossiilkütuste 

varud on pidevaolt vähenenud ja sellest tulenevalt on nad ka maailmaturul jätkuvalt 

kallinenud. Järelikult tuleb hakata kasutama taastuvaid energiaallikaid, ja üks 

valikuvõimalusi on pöörata eriline tähelepanu taastuvatele energiaallikatele ehk 

biokütustele. 

Biokütus on bioloogilist päritolu ja organismide elutegevuse tagajärjel ning taastuvuse piires 

otseselt kütusena kasutatav, kütuseks töödeldud (väärindatud), või varem kasutuses olnud 

tahke, vedel või gaasiline aine. Kaasaegsed biokütuste tootmis- ja põletustehnoloogiad 

võimaldavad efektiivselt ära kasutada praktiliselt kõiki metsa- ja puidutööstuse jäätmeid.  

Kogu maailma majandus sõltub tänapäeval naftast ehk maaõlist, mida kasutatakse 

muuhulgas soojuse tootmiseks. Kuigi naftavarude reserve veel on, muutub nafta 

kättesaamine majanduslikult ebaotstarbekaks ning ühel hetkel on oluline fossiilkütuste 

kõrval ka teiste energiaallikate olemasolu, näiteks ühe võimalusena – bioenergia kasutamine. 

Bioenergia all peetakse silmas biokütuste muundamisel saadud energiat, kus energiaallikana 

kasutatakse orgaanilise ainet. Kuna bioenergia valdkonda kuuluvatest energiaallikatest on 

perspektiivsed kõik puitkütused, siis on Eestil suur potentsiaal tänu ulatuslikele 

metsavaldustele biomassi kasutamisel energiaallikana soojamajanduses. Viimastel 

aastakümnetel on metsamaa pindala kahekordistunud kasutusest väljalangenud endiste 

põllumaade metsastumise arvelt. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks seati anda ülevaade bioenergeetiliste ressursside 

mahu ja kasutamise kohta Põlvamaa soojamajanduses. Eesmärgi täitmiseks seadis autor 

uurimisülesannetena selgitada bioenergia mõistet ja biokütuste kasutamist lähtuvalt 

erinevatest teoreetilistest aspektidest; tuua välja biokütuse teoreetilised eeliseid 

fossiilkütustega võrreldes; anda ülevaade Põlvamaa küttepuidu ressursist ning selle 

kasutamisest biokütuse tootmisel; anda ülevaade Põlvamaal vallavalitsuste lõikes 
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kasutatavatest soojamajandamise põhimõtetest ja biokütuse kasutamisepraktikatest;  

analüüsida Põlvamaal biokütustel töötavate katlamajade tehnoloogilist lahendust ja 

biokütuste kasutamispraktikat; selgitada välja positiivsed muutused Põlva katlamajade 

üleminekul tahkele biokütusele ja tuua välja tulemused ja autoripoolsed ettepanekud seoses 

küttepuidu kasutamisel bioküttevahendina. 

Empiiriliste andmete kogumiseks kasutas autor küsitluse meetodit ning andmekogumise 

instrumendiks olid lahtiste küsimustega ankeedid, samuti kogus autor teavet intervjuudega, 

küsitledes ettevõtete juhte ja spetsialiste. Vallavalitsuste küsitluse valimiks moodustusid 

kõik Põlvamaa vallad, mida on kokku 13. Küsitlustele vastas 5 valda, mis tegi 

vastamisprotsendiks 39%. Töö käigus püstitas autor eesmärgi tutvuda ka isiklikult kahe 

soojaettevõttega, kes kasutavad sooja tootmiseks biokütust, et mõista miks katlad on läinud 

üle kohaliku kütuse kasutamisele.  

Uuringust selgus, et biokütust kasutatavate katlamajade hulk on läbi aastate kasvavas trendis. 

Viimase viie aasta jooksul, nagu selgus ESA andmetest, on kõige suurem hulk puitküttel 

töötavaid katlaid, kuid leidub ka turbal ja rohtsel biomassil töötavaid katlamaju. 

Puitkütet kasutatakse enamasti soojustootmises, seega on puidu ja puidujääkide kasutamine 

üks võimalus asendada fossiilkütuseid biokütuste kasutuselevõtu vastu. Puitkütustest 

kasutatakse Eestis kõige rohkem küttepuitu ja oluliselt vähemal määral puidubriketti ja 

puidugraanuleid. Viimaseid nimetatutest eksporditakse ka suurel hulgal riigist välja. 

Küttepuit moodustub küttepuudest, puiduhakkest ja –jäätmetest. Kui vaadelda puitkütuste 

tarbimise osatähtsust tootmisega võrreldes, siis selgub, et puitkütuste tootmine ja tarbimine 

on tasakaalus ja see tendents on kestnud vähemalt viimased viis aastat. 

Oluline on majandusliku mõtteviisi muutumine – hakatakse mõistma puitkütuse eeliseid – 

kättesaadavus, odavus, lihtsam ladustada, kohaliku puidutööstuse tootmisjääke saab varuda 

võrdlemisi lihtsalt ja väikeste kuludega ning olemas on suured toormevarud – nt. raiel 

hulgaliselt maha jäänud puitmaterjali puu- ja põõsarindest. 

Paraku nähakse Eestis ja ka Põlvamaal omavalitsuste lõikes kütuste kasutamise energia 

vähenemist soojamajanduses. Seetõttu on oluline keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku 

energeetika arengu raames tulevikus võtta kasutusele üha laialdasemat taastuvad 

energiavarud, et kokkuvõtteks kärpida kulusid. Neist on üks olulisemaid puitkütus. 
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Läbiviidud uuringutest selgus, et aktiviseerunud on puitkütuste katlamajade rajamine ja 

vanade fossiilkütuste katlamajade üleviimine tahkele puitkütustele. Kui võrrelda puidu hinna 

konkurentsivõimet nafta hinnaga, siis eelkõige sõltub see nafta hinna tasemest, sest puidu 

hind on palju stabiilsem. Põlvamaa näitel puitkütuse kasutuselevõtuks  sobiva  tehnoloogia  

valikul  tuleb  lähtutakse eelkõige  kasutatavatest  kütuse  liikidest (hakkpuit,   halupuit,   

briketid, pelletid) erinevate vallavalitsuste lõikes ja kui on kasutusele võetud biokütus, siis 

seda seetõttu, et uus kütus on kokkuvõtteks soodsam (kuigi algsed investeeringud on 

suured). Puidu kütteväärtus sõltub peamiselt niiskusest, vähemal määral ka tuhasisaldusest 

ning vähesel määral ka puidu liigist ning seetõttu peavad katlamajad oluliseks puitkütuse 

kvaliteeti. 

Bioenergiatoodete kogu olelustsükli keskseks majanduslikuks probleemiks on lõpptoodangu 

kõrge omahind, mis on siiani olnud peamiseks takistuseks biokütuste laialdasel tööstuslikul 

tootmisel ja kasutuselevõtul. Taastuvate energiaallikate (sh bioenergia) kasutuselevõtt nõuab 

reeglina suuri rahalisi väljaminekuid tehnoloogia investeeringuteks. 

Puitkütuste hinnad on kuni 2014. aastani peaaegu pidevalt paraku tõusnud. Statistikaameti 

andmed puitkütuste hindade arengu kohta näitavad, et küttepuude aasta keskmise hinna tõus 

on olnud oluliselt aeglasem puiduhakke ja ka puidujäätmete hindade tõusust. Aga kui 

maagaasi ja põlevkiviõli hinnad on olnud kõikuvad, omades seejuures tõusutendentsi, siis 

puiduhakke hind on olnud aastate lõikes siiski stabiilsem.  

Põlevkiviõli ja maagaasi kasutavates väikestes võrgupiirkondades on soojuse piirhind 

kõrgem. Kui pea kõigis sellistes piirkondades on soojuse hind vahemikus 65-91 €/MWh, siis 

kõigis hakkpuitu ja turvast kasutavates võrgupiirkondades on soojuse hind alla 65 €/MWh. 

Samalaadne trend on nähtav ka suurte võrgupiirkondade lõikes, kus enamikul juhtudel jääb 

soojuse tootmisel põlevkiviõli ja maagaasi kasutavates võrgupiirkondades soojuse piirhind 

vahemikku 65-75 €/MWh ning enamikus hakkpuitu kasutavates piirkondades vahemikku 

45- 55 €/MWh. 

Peamine kasutamata ressurss on raiejäätmed, kuid selle kasutamine kütust valmistamiseks 

pole praeguste hindade juures veel majanduslikult eriti tasuv. Sellele vaatamata on Eestis 

firmasid, kes ka raiejäätmeid kütuseks vääristavad ja soojusetootmises kasutavad. 

Täiendavate küttepuidu koguste turule tulek võiks toimuda juhul, kui puitkütuste tootmist 

toetada teatud maksusoodustuste või otsetoetuste kaudu, mida hetkel oluliselt ei tehta. 
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Lisaks keskkonnasäästlikkusele aitab katlamajade puidukütustele üleviimine kaasa   

puitkütuste varumise suurenemisele. Varutava puitkütuste koguste suurenemine omakorda 

tekitab juurde töökohti ja aitab kaasa ka majanduse kasvule. 
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SUMMARY 

The economy of the entire world is nowadays dependent on petroleum, which is among other 

things used for heat production. Although oil reserves are still available, obtaining oil will 

become economically impractical, and at one point the presence and use of other fuel 

sources, for example bioenergy, will become important. Bioenergy refers to the energy 

obtained through the conversion of biofuels, where the energy source is organic material. 

Since all fuelwoods that are part of the bioenergy sector are promising, then thanks to its 

large forest resources, Estonia has great potential to use biomass in the heating sector. In the 

past few decades, the forested area has doubled due to the reforestation of abandoned arable 

land. 

The aim of this thesis was to give an overview of the quantity and usage of bioenergy 

resources in the heating sector of Põlva County. In order to meet the aim, the author set the 

following research objectives: to explain the concept of bioenergy and the use of biofuel on 

the basis of various theoretical aspects; identify the theoretical advantages of biofuels 

compared to fossil fuels; give an overview of the wood resources and their usage for biofuel 

production in Põlva County; give an overview of the principles of the Põlva municipalities 

and the practices of using biofuel;  analyse the technological solutions of heating plants that 

use biofuels and biofuel usage practices; identify the positive changes brought upon from 

transitioning heating plants in Põlva to using solid biofuels; and present the results and give 

author's proposals regarding the use of wood as a biofuel. 

The empirical data collection was done by using a survey method that included open-ended 

questionnaires and interviews that were conducted with business leaders and specilists. 

Municipality surveys were conducted in all of the 13 parishes of Põlva County. Answers 

were obtained from 5 parishes, which resulted in a response rate of 39%. In the course of the 

work, the author also set an objective to personally get to know two heat production 

companies that use biofuel for heat production, to understand why the heat plants have 

switched to using local fuels.  

The study found that there has been an increasing trend in the number of heat plants using 

biofuels. As was demonstrated by Statistics Estonia data, over the past five years, the largest 
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amount of heat plants work on fuelwood, but there are also heat plants that use peat and 

herbal biomass. 

Fuelwood is mostly used for heat production, meaning that using wood and wood waste is 

one way of replacing fossil fuels with biofuels. Wood fuels that are used in Estonia consist 

mostly of firewood and to a lesser extent of wood briquette and wood pellets. The latter of 

those mentioned, are also exported out of the country in large quantities. Fuelwood is made 

up of firewood, wood chips and wood waste. When considering the role of fuelwood 

consumption compared to production, then it turns out that the production and consumption 

of fuelwood are in balance, and this trend has lasted for at least the past five years. 

Unfortunately, both in Estonia and in the rural municipalities of Põlva County, the energy 

use in the heating sector is expected to decline. Therefore, for environmentally friendly and 

sustainable development, it is important to use renewable energy resources more widely, in 

order to cut costs. Woodfuel is one of the most important one of these. 

The studies conducted revealed that the construction of woodfuel heat plants has increased, 

and that also the old fossil fuel heat plants are transitioning to using solid fuelwood. When 

comparing the competitiveness of timber price with oil price then in particular, it depends 

on the level of oil prices, as the price of timber is much more stable. From the example of 

Põlva County, it can be seen that the choice of appropriate technology for fuelwood should 

be based first and foremost on the fuel type (wood chips, firewood, briquettes, pellets) in the 

different rural municipalities, and if biofuel has been introduced, then this is because on the 

whole, the new fuel is cheaper (although the initial investments are high). The heating 

capacity of wood is mostly dependent on moisture, to a lesser extent on wood ash content 

and to some extent on the type of timber, and therefore, heating plants consider fuelwood 

quality as most important. 

Unfortunately, fuelwood prices have been rising almost continuously until 2014. The data 

regarding fuelwood price developments from the Statistics Estonia shows that the average annual 

increase in the price of firewood has been considerably slower than the price increases of wood 

chips and wood waste. But when gas and shale oil prices have been volatile, while having an 

upward trend, the price of wood chips has been more stable.  

Small network areas that use shale oil and natural gas, have a higher heating price cap. In almost 

all such regions, the price for heating is between 65-91 €/MWh, whereas in all of the the 
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networks that use wood chips and peat, the price of heating is below 65 €/MWh. A similar trend 

is also visible in large networks across regions, where in the majority of cases, the networks 

using shale oil and gas for heat production have a price cap in the range of 65-75 €/MWh, 

whereas in most regions that use wood chips the price cap is between 45- 55 €/MWh. 

The main unused resource is logging waste, but its use for fuel manufacturing is not very 

economically viable at current prices. Despite that, there are companies in Estonia that add 

value to logging waste by producing fuels and use them for heat production. The entry of 

additional quantities of firewood into the market could occur if fuelwood production was 

backed by certain  tax concessions or direct payments, which is currently not done much. 

In addition to environmental sustainability, the transitioning of heat plants to fuelwood use 

helps to increase the rate of fuelwood collection. The increased collection of fuelwood in 

turn creates jobs and also contributes to economic growth. 
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LISAD 
 

Lisa 1. Küsitlusankeet vallavalitsustele 
 

Tere, lp vallavalitsuse areng- ja keskkonnaspetsialist! 

 

Minu nimi on Liis Sommer ja seoses Eesti Maaülikooli bakalaureusetööga teemal „Ülevaade 

kohalikule kütusele üleminekust ja selle kasutamisest Põlvamaa soojamajanduses“ 

sooviksin Teie vallalt andmeid praktikas toimiva valla soojamajandamise kohta.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade bioenergeetiliste ressursside mahu ja 

kasutamise kohta Eestis ning selle eesmärgi täitmiseks viin läbi muuhulgas analüüsi 

Põlvamaa vallavalitsuste seas ootuses saada vastuseid kohaliku kütuse kasutamise, hindade 

ja sellega seoses tekkinud probleemide kohta, et anda ülevaade Põlvamaal vallavalitsuste 

lõikes kasutatavatest soojamajandamise põhimõtetest ja biokütuse kasutamisepraktikatest.  

Küsitlusankeedis on 11 küsimust, millele saab vastata vabas vormis.  

Tänan vastamast! 

 

1) Kuidas toimib valla soojamajanduse reguleerimine?  

2) Mis liiki kütust valdavalt kasutate valla siseses soojamajanduses? Miks?  

3) Mis liiki kütust peate kõige odavamaks?  

4) Kui kasutate hakkpuitu, siis kas eelistate ümarpuidust toodetud haket või 

raiejäätmetest toodetud haket? Miks ?  

5) Kas peetakse  arvestust ka toorme päritolu kohta ja kas hakke toorme osas on 

puuliigi eelistusi?  

6) Milline on teie hinnang hakkpuidule kui kohalikule kütusele võrreldes teiste kütuse 

liikidega ?  

7) Kuidas tarnite hakkpuitu katlamaja juurde? Kas hakkpuidu toob ettevõte 

katlamajani või hoolitsete ise hakkpuidu veo eest?  

8) Kriitiline kaugus, kust vald veel haket ostab ning millised on praegused ladude 

mahud?  

9) Kuidas toimuvad kütuse hanked? Kes neid korraldavad?  

10) Senises erialateabes hinnatakse hakkpuitu kõige odavamaks kütteks. Mis takistab 

Teie arvates üleminekut sellele odavale kütuse liigile? Palun loetlege põhjused.  

11) Kas ja milliseid plaane on vallal soojamajanduse valdkonnas edasiseks?  
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Lisa 2. Põlva Soojus AS intervjuu küsimused 
 

Tere, lp Põlva Soojus AS juhatuse esimees. 

Minu nimi on Liis Sommer ja seoses Eesti Maaülikooli bakalaureusetööga teemal „Ülevaade 

kohalikule kütusele üleminekust ja selle kasutamisest Põlvamaa soojamajanduses“ 

sooviksin Teie ettevõttelt andmeid praktikas toimiva soojamajandamise kohta.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade bioenergeetiliste ressursside mahu ja 

kasutamise kohta Eestis ning selle eesmärgi täitmiseks viin läbi muuhulgas analüüsi, kuidas 

biokütusega majandav soojaettevõte oma tegevust praktikas majandab. Järgnevalt sooviksin 

Teiega intervjuu vormis selgitada välja Põlva Soojuse AS tarbijate, soojaenergia tootmise, 

biokütusele panustamise ja tulevikuvaadete aspektid. 

 

1) Millist biokütust kasutatakse Põlva Soojus AS katlas/kateldes? Ja, mis on vastavate 

küttematerjalide kütteväärtused (ligikaudu, keskmised)? 

2) Mis ajal võeti kasutusele katlamajas biokütus? 

3) Mis on kohaliku kütuse eelised – saepuru, hakkpuit? 

4) Miks hakati kasutama biokütust? 

5) Millised olid tingimused ja nõudmised antud katla jaoks? 

6) Kuidas antud katel toimib? 

7) Kas töötlete biomassi kohapeal (hakite, briketeerite, granuleerite)?  

8) Kuidas biomaterjalid katlani jõuavad? Kas kütus tuuakse Teile ise kohale (st kas 

Teile pakutakse) või peate ise otsima ja ostma kokku? 

9) Kui suureks probleemiks on biokütuse tuhasus?  

10) Kui suured on tekkivad tuha kogused? 

11) Kui tihti on vaja katelt puhastada, saastumiskiirus? 

12) Kuhu viiakse tuhk ja mis sellest edasi saab? 

13) Kui suured on CO2 ja SO2 näitajad?  

14) Kui suur on antud katlamaja/katla kasutegur? 

15) Mis toimub katlamajas suvisel perioodil? 

16) Kas katlamaja soojust on võimalik salvestada (kuidas ja kuhu)? 

17) Kui suured on soojuskaod katlamajast kuni lõpptarbijani? 

18) Milline restseade/söötja on antud katlal? 

19) Millist hakkpuitu eelistate? Kask, kuusk, haab, lepp? Või puuduvad eelistused? 

20) Kas olete kaalunud energiavõsa kasutamist? 

21) Milliseid biomaterjalide kasutamist olete kaalunud tulevikuks? 

22) Kas antud seisuga on kasutuses kogu ümbruses paiknev kütuste potentsiaalne varu? 

Kui suurelt alalt kütust kogutakse? 

23) Kui palju on Põlva Soojus AS-il kaugkütte tarbijaid? 

24) Kui Kõlleste valda pandaks püsti lisaks üks 300kW katel, kui suurt mõju avaldaks 

see katlamaja tootlikkusele? 

25) Kas riik toetab Põlva Soojus AS katlamaja, millised on toetused? 

26) Kas saadakse ka toetust ELlt? 
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27) Kas riik toetab ka maa- ja metsaomanikke, näiteks pakkudes soodustusi? 

28) Kui kestlik/jätkusuutlik on antud katlamaja? Kas on alust olla optimistid --> ka 

kütust jätkub? = Mis on probleemid ja mis on plussid?  

29) Kaugküttevõrgu laienemisplaanid ja uued tarbijad? Tulevikusuunad? 

30) Teie visioon biokatla tulevikust?  
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Lisa 3. Anton Invest OÜ intervjuuküsimused 
 

Tere, lp Anton Invest OÜ juhatuse esimees. 

Minu nimi on Liis Sommer ja seoses Eesti Maaülikooli bakalaureusetööga teemal „Ülevaade 

kohalikule kütusele üleminekust ja selle kasutamisest Põlvamaa soojamajanduses“ 

sooviksin Teie ettevõttelt andmeid praktikas toimiva soojamajandamise kohta.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade bioenergeetiliste ressursside mahu ja 

kasutamise kohta Põlvamaal ning selle eesmärgi täitmiseks viin läbi muuhulgas analüüsi, 

kuidas biokütusega majandav soojaettevõte oma tegevust praktikas majandab. Järgnevalt 

sooviksin Teiega intervjuu vormis selgitada välja Anton Invest OÜ tarbijate, soojaenergia 

tootmise, biokütusele panustamise ja tulevikuvaadete aspektid. 

 

1) Millist biokütust kasutatakse Anton Invest OÜ katlas/kateldes? Ja, mis on vastavate 

küttematerjalide kütteväärtused (ligikaudu, keskmised)? 

2) Mis ajal võeti kasutusele katlamajas biokütus? 

3) Mis on kohaliku kütuse eelised – saepuru, hakkpuit? 

4) Miks hakati kasutama biokütust? 

5) Millised olid tingimused ja nõudmised antud katla jaoks? 

6) Kuidas antud katel toimib? 

7) Kas töötlete biomassi kohapeal (hakite, briketeerite, granuleerite)?  

8) Kuidas biomaterjalid katlani jõuavad? Kas kütus tuuakse Teile ise kohale (st kas 

Teile pakutakse) või peate ise otsima ja ostma kokku? 

9) Kui suureks probleemiks on biokütuse tuhasus?  

10) Kui suured on tekkivad tuha kogused? 

11) Kui tihti on vaja katelt puhastada, saastumiskiirus? 

12) Kuhu viiakse tuhk ja mis sellest edasi saab? 

13) Kui suured on CO2 ja SO2 näitajad?  

14) Kui suur on antud katlamaja/katla kasutegur? 

15) Mis toimub katlamajas suvisel perioodil? 

16) Kas katlamaja soojust on võimalik salvestada (kuidas ja kuhu)? 

17) Kui suured on soojuskaod katlamajast kuni lõpptarbijani? 

18) Milline restseade/söötja on antud katlal? 

19) Millist hakkpuitu eelistate? Kask, kuusk, haab, lepp? Või puuduvad eelistused? 

20) Kas olete kaalunud energiavõsa kasutamist? 

21) Milliseid biomaterjalide kasutamist olete kaalunud tulevikuks? 

22) Kas antud seisuga on kasutuses kogu ümbruses paiknev kütuste potentsiaalne varu? 

Kui suurelt alalt kütust kogutakse? 

23) Kui palju on Anton Invest OÜ-l kaugkütte tarbijaid? 

24) Kui Kõlleste valda pandaks püsti lisaks üks 300kW katel, kui suurt mõju avaldaks 

see katlamaja tootlikkusele? 

25) Kas riik toetab Anton Invest OÜ katlamaja, millised on toetused? 

26) Kas saadakse ka toetust ELlt? 
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27) Kas riik toetab ka maa- ja metsaomanikke, näiteks pakkudes soodustusi? 

28) Kui kestlik/jätkusuutlik on antud katlamaja? Kas on alust olla optimistid --> ka 

kütust jätkub? = Mis on probleemid ja mis on plussid?  

29) Kaugküttevõrgu laienemisplaanid ja uued tarbijad? Tulevikusuunad? 

30) Teie visioon biokatla tulevikust?  

  



 

 

LIHTLITSENTS NING JUHENDAJA KINNITUS LÕPUTÖÖ 

KAITSMISELE LUBAMISE KOHTA 
 

Mina, _________________________________________________________________,  
(autori nimi)  

sünniaeg _______________,  

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________,  
              (lõputöö pealkiri) 

 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________,  
             (juhendaja(te) nimi)  

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor ______________________________  
(allkiri)  

 

Tartu, ___________________  
(kuupäev)  

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  
 

Luban lõputöö kaitsmisele.  

 

 

_______________________________________ _____________________  
(juhendaja nimi ja allkiri)    (kuupäev)  

 

 

 

 


