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Kogu maailmas otsitakse lahendusi, kuidas asendada fossiilseid energiaallikaid 

taastuvatega ja vähendada kliima soojenemise potentsiaali. Töö eesmärgiks on hinnata 

lamminiitude heina põletamisel toodetud energia kliima soojenemise potentsiaali muutust 

(väljendatuna CO2 ekvivalendina), vähendades fossiilsete ressursside kasutamist. 

Vaadeldi energia tootmist katelpõletis ja koostootmisjaamas. Katla stsenaariumi puhul 

toodeti ainult soojusenergiat ning koostootmisjaama stsenaariumi puhul  toodeti nii soojus- 

kui elektrienergiat. Eesmärgi täitmiseks viidi läbi lamminiidu heinast energiatootmise 

inventuuranalüüs ja olelusringi hindamine, mille tulemusena selgitati esmalt etappide 

kaupa välja lamminiidu heinast energia tootmise sisendid ja väljundid ning seejärel leiti 

kliima soojenemise potentsiaali muutus Eesti tingimustes. Tulemused näitasid, et mõlemad 

stsenaariumid vähendasid kliimasoojenemise potentsiaali oluliselt. Koostootmisjaamas 

toodetud energia vähendab kliima soojenemise potentsiaali pea kahekordselt võrreldes 

katelpõletiga. Kliima soojenemise potentsiaali üldine vähendamine katla stsenaariumi 

puhul on -3653 kg CO2 ekv ja koostootmisjaama puhul -6835 kg CO2 ekv 1 ha lamminiidu 

kohta.  Kliima soojenemist põhjustavad protsessid olid seotud heina kogumise ja transpordi 

protsessidega ning põletuse protsessiga, aga võrreldes kogutulemusega oli nende panus 

kogumõjusse väga väike. Võib järeldada, et isegi kui kütusekulu oleks 10-kordne, siis 

kokkuvõttes ikkagi kliima soojenemise potentsiaal väheneks. Sarnased tulemused saadi 

transpordi osas ka Caserini et al. (2010) uuringus, kus leiti et kuni 600 km raadiuses 



 

 

biomassi transportimise juures näitavad tulemused ikka keskkonnamõjude vähendamist. 

Tootmise protsessidest vähendas koostootmisjaamas kliima soojenemise potentsiaali kõige 

enam välditud elektri tootmise protsess (-5531 kg CO2 ekv) ja katla stsenaariumis välditud 

soojuse protsess (-40831 kg CO2 ekv). 

Lamminiitude heinast energia tootmine ja sellega fossiilsete kütuste asendamine vähendab 

oluliselt kliimasoojenemise potentsiaali. Tänu sellele, et lamminiidud on juba olemas, ei 

kulu põllurajamisele ja sisenditele (nt väetised, seemned) ressursse. Niidud on juba olemas 

ja vajavad hooldamist. 

Negatiivsed küljed on hooajaline üle ujutatus ja osades piirkondades ligipääsu puudumine. 

Ka Heinsoo et al. (2010) on välja toonud, et lamminiidu hein on väga potentsiaalne 

energialiik, kuna tema majandamiseks otseselt rohkem kulutusi ei tehta peale kogumise. 

Samas on lamminiidud raskesti ligipääsetavad alad. Tulevikus tuleks teha täpsemaid 

uuringuid, millistesse piirkondadesse tasuks rajada energiatootmise jaamu, võttes arvesse 

ka majanduslikke aspekte. 

Märksõnad: lamminiit, olelusringi hindamine, koostootmisjaam, katelpõleti, kliima 

soojenemine 
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Globally there is a strong need to reduce the fossil energy consumption and to produce 

renewable energy in a sustainable way. The purpose of this survey was to evaluate the 

global warming potential of producing energy from alluvial meadow biomass by 

combustion and to replace fossil energy sources usage. Two scenarios were studied: 1) heat 

production by boiler combustion 2) heat and electricity production by CHP. Global 

warming potential was assessed through consequential life cycle assessment (LCA).  

First step was inventory analysis, which includes all the processes step by step. Hay 

consumption processes were collecting hay, hay transportation, combustion, transport of 

ash, avoided P and K fertilizers, for the boiler scenario there is avoided heat (natural gas) 

and for CHP there is avoided heat (natural gas) and avoided electricity (oil shale).  

Results showed that both scenarios in total showed the reduction of global warming 

potential. Total net global warming potential result was -6835 kg CO2 eq. for CHP scenario 

and -3662 kg CO2 eq. for boiler scenario per 1 ha of alluvial meadow. CHP scenario 

showed almost twice better result compared to boiler combustion. The negative global 

warming impacts for both scenarios were caused by with grass collection and 



 

 

transportation. Even when we assume the double amount of transport (twice as much fuel), 

we can still see that the total results are reducing the climate warming potential. Caserini et 

al. (2010) found that up to 600 km for transporting biomass production has still reducing 

effect on the climate change results.  

The positive impact by reducing the climate warming in boiler was avoided heat process -

4083 kg CO2 eq. In CHP the greatest global warming reduction was caused by the avoided 

electricity -5531 kg CO2 eq. 

From the negative side, usually the alluvial meadows are floated in some period and also 

don’t have very good access. Heinsoo et al. (2010) has pointed out that the only negatives 

are difficult access for machines and periodically over floated land. For positive sides there 

are mentioned the low management cost, because alluvial meadows are not allowed to be 

fertilized and also you can’t plant seeds. 

In conclusion we can conclude that alluvial meadow biomass has great results in 

combustion CHP and boiler processes and in both cases the results showed great potential 

in reduction of global warming potential. Natural grass has a great potential in future 

bioenergy production. Future studies should consider the most suitable locations for the 

grass based energy plants and also include economic aspects.  

Keywords: alluvial meadow, life cycle assessment, CHP, boiler, global warming 
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SISSEJUHATUS 

Energiat tarbitakse kogu maailma üha enam. Enamasti on peamiseks energiatootmise 

allikaks taastumatud energiaallikad nagu näiteks fossiilsed kütused, kuid tänapäeval 

otsitakse võimalusi kuidas taastuvatest allikatest energiat toota. Põhjus on selles, et 

fossiilsed kütused põhjustavad kliimasoojenemist ja paiskavad tootmisprotsessi käigus 

suurtes kogustes emissioone õhku, lisaks on tegu taastumatu ressursiga, millele tuleb leida 

alternatiive. Seega on säästlikud energiatootmise lahendused üha enam aktuaalseks 

teemaks maailmas. Otsitakse lahendusi taastuvate ressursside hulgast, milleks võib olla 

näiteks ka energiakultuurid ja energiahein. 

Eestis on suur hulk lamminiite, mis vajavad hooldamist ning nende potentsiaali ei kasutata 

täielikult ära. Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258) toob välja, et tagada on vaja 

tegevus, mis aitaks liigikoosseisu ja ilmet säilitada lamminiitudel. Lamminiitude hein on 

potentsiaalne energiatootmise ressurss ja selle kasutust tuleks Eesti tingimustes 

põhjalikumalt uurida. Lamminiitude hooldamise juures on oluline ka niidetud heina alalt 

koristamine, et ei tekiks kulustumist. 

Taastuvenergia puhul on oluline hinnata, kas antud tootmisviisile üle minnes vähendatakse 

keskkonnamõjusid või selle tootmisega kaasnevad nii suured mõjud, et kokkuvõttes 

keskkonnamõjude vähendamist reaalselt ei pruugi toimuda. Hetkel ei ole Eestis tehtud veel 

ühtegi uuringut, mis hindaks olelusringi analüüsi meetodil lamminiidu heina põletamisel 

energiatootmise keskkonnamõjusid. On uuritud lamminiitude saagikust ja teoreetilist 

energiapotentsiaali niidu tasandil, kuid kogu ahelat koos kütusekulu, heina kadude ja 

lõpliku kättesaadava energiakogusega hinnatud ei ole.  

Magistritöö eesmärgiks on hinnata lamminiitude heina põletamisel toodetud energia kliima 

soojenemise potentsiaali muutust (väljendatuna CO2 ekvivalendina), vähendades fossiilsete 

ressursside kasutamist. Hinnatakse kahte energiatootmise stsenaariumi: 

1. lamminiidu heina otsene põletamine katlas soojusenergia tootmise eesmärgil, 
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2. lamminiidu heina põletamine koostootmisjaamas elektrienergia ja soojusenergia 

tootmise eesmärgil. 

Käesoleva töö uurimisülesanneteks on: 

1. hinnata lamminiitude heina põletamisel toodetud a) soojusenergia ning b) soojus- ja 

elektrienergia kliima soojenemise potentsiaali läbi olelusringi, 

2. hinnata heina põletamisel toodetava energiaga  fossiilsetel ressurssidel põhineva soojus- 

ja elektrienergia asendamisest tulenevat kliima soojenemise potentsiaali muutust. 

Hindamisel võetakse arvesse kogu lamminiidu heinast energiatootmise olelusringi, sh 

kõikide vajalike sisendite (nt kütused) tootmine ja kasutamine kogu ahela vältel. Arvesse 

võetakse ka toodetava soojus- ja elektrienergiaga asendatavate fossiilsete energiaallikate 

asendamisest tulenevat mõju (ehk välditud mõjusid). Hindamisel kasutatakse kaasnevaid 

mõjusid arvesse võtvat lähenemist. Eesmärgi täitmiseks viiakse läbi lamminiidu heinast 

energiatootmise inventuuranalüüs ja olelusringi hindamine, mille tulemusena selgitatakse 

esmalt etappide kaupa välja lamminiidu heinast energia tootmise sisendid ja väljundid ning 

seejärel leitakse kliima soojenemise potentsiaali muutus Eesti tingimustes.  

Töö on jaotatud peatükkideks ja alapeatükkideks. Esmalt antakse ülevaade kirjandusest, 

kus kirjeldatakse energia tootmise olukorda Eestis, heina kasutamist energiaallikana ja 

Eestis olemasolevaid ressursse, tehakse ülevaade olelusringi analüüsist ning bioenergia 

tootmise keskkonnamõjudest. Teine peatükk on metoodika, kus kirjeldatakse kuidas on 

kogutud ja töödeldud andmeid mõlema stsenaariumi puhul. Sellele järgneb tulemuste ja 

arutelu peatükk ning viimasena kokkuvõte. 

Avaldan suurt tänu oma juhendaja Sirli Pehmele, kes jagas abistavaid nõuandeid ning aitas 

kaasa andmetöötlusel. Lisaks soovin tänada Indrek Meltsi info ja nõuannete eest. Tänan ka 

kõiki teisi, kes aitasid kaasa minu uurimustöö valmimisele. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Energiatootmine ja taastuvenergia olukord Eestis  

Energiaallikaid saab jaotada mitmeti, enamasti aga jaotatakse taastuvateks ja 

taastumatuteks ehk teisisõnu fossiilseteks kütusteks (Kallaste 2001). Omakorda jagunevad 

need kaks veel alaliikideks. Taastumatuteks energiaallikateks loetakse orgaanilise 

päritoluga setteid ja gaase, mis sisaldavad süsinikku. Mittetaastuvateks alla kuuluvad 

näiteks nafta, kivisüsi, põlevkivi, maagaas (Kallaste 2001). Fossiilsetest kütustest energia 

tootmine suurendab kasvuhoonegaaside õhku paiskamist.  

Elektrituruseaduse (RT I 2003, 25, 153) § 57 lõike (1) järgi on taastuvad energiaallikad 

vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, biogaas ja biomass. Elektrituruseaduse (RT 

I 2003, 25, 153) mõistes on biomass põllumajanduse ja metsanduse ning nendega seonduva 

tööstuse toodete jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja olmejäätmete 

bioloogiliselt lagunevad komponendid. McKendry (2002) arvates tuleks biomass jaotada 

neljaks – puittaimed, rohttaimed, veetaimed ja loomsed jäätmed, mille all on mõeldud 

sõnnikut. Biomassi kasutamise puhul tuleb jälgida seda, et tarbimine ei ületaks 

juurdekasvu, sest taastuvust määrab biomassi juurdekasvu ja kasutamise suhe ning kui 

selles suhtes on tarbimine suurem siis ei saa seda enam lugeda taastuvaks energiaallikaks. 

Biomassist on võimalik energiat toota mitmel viisil: seda saab otseselt põletada soojuse 

saamiseks ning samas on võimalik biomassi põletada koostootmisjaamades, kus on 

võimalik toota nii soojus- kui ka elektrienergiat. Teiseks variandiks on biomassi bio- ja 

termokeemisel töötlemisel koostootmisjaamades toota soojus- ja elektrienergiat. 

Biokeemilise töötlemisest arvatakse välja aeroobne lagundamine ja termokeemilise juurde 

ei kuulu põletusprotsess (Ahmed, 1994; McKendry 2002). 

Eesti energiatootmine põhineb olulisel määral veel fossiilsetel energiaallikatel. Põlevkivi 

osatähtsust energiatööstuses on tasapisi hakanud vähendama taastuvate energiaallikate 
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kasutuselevõtt. Aastal 2010 moodustas põlevkivielekter üle 85% kogu elektrist, siis aastal 

2014 oli suurusjärguks 82% (Eesti statistika….2015).  

Eelmisel (2015) aastal oli Eesti taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises üks EL-i 

suurimaid. Kui aastal 2013 oli see näitaja EL-is keskmiselt 15%, siis 2015 oli Eestis 

keskmine juba üsna suur (25,6%), ületades 2020. aastaks seatud riiklikku eesmärki ehk 

25%. Taastuvenergia määr varieerub EL-is riigiti palju: 2013. aastal 3,6%-st Luksemburgis 

52,1%-ni Rootsis (Eesti statistika…2015). 

Eestis kõige enam elektri tootmises kasutatavad taastuvad energiaallikad on biomass ja 

tuul. 2013. aasta seisuga oli Eestis kokku elektrivõrku ühendatud 276 MW elektrituulikuid 

elektritoodanguga üle 500 GWh aastas. (Eesti energiamajanduse…2013). Uute 

tuuleparkide loomisega suureneb tuuleenergia tootmine, aastal 2014 toodeti tuuleenergiat 

14% rohkem kui aastal 2013 (Eesti Statistika…2015). 2015. aasta lõpu seisuga oli Eestis 

136 töötavat elektrituulikut, mille koguvõimsus oli 302,91 MW. Viimaste aastate jooksul 

on taastuvelektri osakaal kogutarbimisest kasvanud üle 2 korra – 6,2%-st 15,3%-ni (Eesti 

Statistika…2015). 

Teine suur energialiik on bioenergia, mis omakorda jaguneb väiksemateks osadeks: mets, 

rohtne biomass, jäätmed, biogaas. Biomassi ja biolagunevaid olmejäätmeid kasutavaid 

elektrijaamasid on Eestis installeeritud võimsusega 100 MW elektritoodanguga ligikaudu 

700 GWh. (Eesti energiamajanduse…2013). 

Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutuse lõpuaruande (2013) andmetel on 

siiani olnud puitkütuse tarbimine ja tootmine tasakaalus. Puit on Eesti üks olulisemaid 

taastuvaid biokütuseid ja tänu teadlikule metsamajandusele on suudetud säilitada tarbimine 

ja juurdekasv. Kuna koostootmisjaamades on alates 2009. aastast puidutarbimine tõusnud, 

siis on ligi pool taastuvelektri kogutoodangust saadud biomassist. Aastal 2013 puitkütuse 

tarbimine siiski veidi vähenes, aga viimastel aastatel on puitkütuse liikidest eriti olulisele 

kohale tõusnud puidugraanulite tootmine. Enamus toodetud puidugraanulitest (üle 90%) 

eksporditakse ja väike osa jääb kohalikule turule (Eesti statistikaameti…2015).  

Geograafiliste tingimuste tõttu on Eestis madal potentsiaal hüdroenergia kasutamiseks 

(Eesti energiamajanduse…2013). Hüdroelektrijaamu ja veskeid oli Eestis 2011 aasta 
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seisuga 47, mis olid ka elektrivõrkudesse ühendatud ja tootsid elektrit. Võimsuselt 

jagunesid need jaamad 4 kW kuni 2 MW ja nende koguvõimsuses on märgitud 8,09 MW 

(Eesti energiamajanduse…2013). Antud jaamad on kõik taastatud, aga tulevikus (perioodil 

2011-2020) on oodata 9 täiendavat mini- ja mikrohüdroelektrijaama, mille 

koguvõimsuseks on 1,224 MW. Võimalik oleks veel rajada jaamu, aga nende rajamine on 

väga kulukas ja tasuks ennast alles väga pika aja peale ära, ka praegu ei moodusta 

hüdroelektrijaamad märkimisväärset osa kogu toodangust, positiivse poole pealt on see 

suhteliselt stabiilne kohalik energiaallikas (Eesti energiamajanduse…2013). 

Päikeseenergia kasutamine elektri tootmisel on leidnud rakendust peamiselt 

väikelahendustena (Eesti energiamajanduse…2013). Kuna päikeseenergia on suhteliselt 

ettearvamatu, siis ei ole see väga mõistlik lahendus, eriti talvistel perioodidel, kui 

päevavalgust on üpriski vähe aega. Teiseks tuleb arvestada, et päikese abil energia 

tootmisel on suured kaod. Päikeseenergia kasutamine energia tootmiseks on praegu 

rakendust leidnud peamiselt ainult väiksema energianõudlusega tarbijate seas (Eesti 

energiamajanduse….2013).  

Aastal 2014 toodeti üle poole soojusest katlamajades (54%) ja veidi alla poole (46%) 

elektrijaamades. Statistikaameti aastaraamatu andmetel (2015) toodeti 54% ulatuses 

katlamajades soojusest maagaasist, 37% toodeti puidust ja 5% põlevkiviõlist. Üha enam 

viiakse ellu keskkonnaprojekte, mis elavdavad jäätmekäitlust ja biogaasist energia 

tootmist.  

Biometaani kasutamise vastu transpordikütusena on viimastel aastatel rohkem huvi 

hakatud tundma. Taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ (Euroopa Komisjon 2009) on 

aastaks 2020 seatud eesmärgiks tõsta biokütuste osakaalu transpordisektoris 10%. Eestis 

on selle eesmärgi täitmiseks plaanis suurendada biometaani ja taastuvelektri kasutust 

(Biometaani kasutamise…2013). 

Eestis on hetkeolukord selline, et enamus elektrienergiast toodetakse põlevkivist ja enamus 

soojusenergiast maagaasist. Bioenergia osakaal on praegu suhteliselt väike, kuid tulevikus 

peab see kasvama. Valdav osa taastuvenergiast on pärit puidu kasutamisest, muu biomassi 

kasutamise osakaal on väga väike.  
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1.2 Hein kui taastuvenergia allikas 

Mõistet rohumaa kasutatakse enamasti põllumajanduses ja vähem geobotaanikas ning selle 

all mõeldakse igasugust mitmeaastast mesofüütidest koosnevat taimekooslust (Kukk, 

Sammul 2006). Rohumaad on tekkelt kas sekundaarsed või primaarsed. Esimesed on 

tekkinud enamasti metsakooluste muutumisest ja säilivad enamasti inimeste poolse 

majandamise abil. Vähem on primaarseid rohumaid, mis on näiteks merest kerkivad laiud, 

rannikualad ning jõgede või järvede lammialad (Kukk, Sammul 2006). Mõiste looduslik 

rohumaa on põhimõtteliselt samatähenduslik geobotaanikas kasutatava mõistega 

poollooduslik- ehk pärandkooslus (Kukk 2004, Kukk, Sammul 2006). Pärandkoosluste 

Kaitse Ühingu hinnangul on poollooduslikud need kunagised põllud ja kultuurniidud, mida 

pole 50 ja rohkem aastat haritud. 

Poollooduslike rohumaade kadumisele aitasid kaasa 20. sajandi keskpaigal uudismaade 

rajamine ning traditsioonilistest põlluharimismeetoditest loobumine (Talvi, Tavi 2012). 

Tekkisid kultuurrohumaad ja põllumaad, mille eesmärk oli maksimaalset saagikust saada 

(Talvi, Talvi 2012). 

Kultuure, mida kasvatatakse spetsiaalselt selleks, et neist saaks toota soojus- ja 

elektrienergiat ning ka transpordikütust, nimetatakse energiakultuurideks. 

Energiakultuuridena kasvatatakse Eestis enamasti (Vares et al. 2005): 

 õlikultuure nagu raps, rüps, valge sinep, tuder; 

 etanoolikultuure nagu teravili, kartul, peet; 

 biomassikultuure-puittaimi nagu paju, hübriidhaab, paplid, lepad; 

 biomassikultuure-energiaheina nagu päideroog, ida-kitsehernes ehk galeega, roog-

aruhein, liblikõielised vahekultuurid, kiukanep, teravili. 

Biomassist energia tootmiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Sõltuvalt 

biomassi tüübist on võimalik neid jagada eraldi gruppidesse. Õlitaimedest enamasti 

toodetakse transpordi jaoks biokütust, suhkrurikkaid põllukultuure kasutatakse bioetanooli 

tootmiseks. Tahkest biomassist, mille alla kuuluvad näiteks puit, õled, turbad jne. 

toodetakse energiat ning on võimalik toota ka bioetanooli ja märjast biomassist ehk 
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orgaanilistest jäärmetes, lägast jne. toodetakse biogaasi, mida saab kasutada sooja ja elektri 

tootmiseks kui ka transport kütusena (Biomassi tehnoloogiauuringud...2008). 

Energiaheina kasvatamine ja kasutamine on teema, mille vastu on Eestis hakatud rohkem 

huvi tundma. Praeguseks on Eestis tehtud mitmeid uuringuid ja katseid energiakultuuride 

saagikuse, energiapotentsiaali ning meie kliimasse sobivuse kohta. 

Energiaheina kvaliteeti iseloomustavad kolm näitajad, millest esimene on tuhasisaldus. 

Põlemisprotsessi puhul on oluline süsiniku, vesiniku, väävli ja hapniku sisaldus, ülejäänud 

ei oma erilist rolli antud protsessis. Kahjulikeks elementideks energiaheinas on kloor, mis 

tekitab kateldes korrosiooni ning lisaks naatrium ja kaalium alandavad tuha sulamise 

temperatuuri (Hovi, 2006). Kahjulike elementide sisaldust saab vähendada kui koristada 

saak varakevadel ning valida kasvukohaks kerged liivmullad.  

Teine oluline näitaja on materjali niiskusesisaldus. Heina tuleks koristada sellisel hetkel, 

kui tema niiskusesisaldus on võimalikult väike, et materjal ei vajaks täiendavat 

kuivatamist, mis nõuab lisakulutusi (Pahkala, 2007). Kolmas oluline näitaja on 

energiatihedus, mis on energiaheina puhul madal. Mida madalam on energiatihedus, seda 

rohkem tuleb panna energiat sisse ühe energiaühiku kättesaamiseks (Hovi, 2006). 

Energiatihedust on võimalik suurendada kui saak pressida näiteks pallideks pärast niitmist 

(Hovi, 2006). Kütteväärtus on massiühiku või mahuühiku täielikul põlemisel eralduv 

soojushulk kilokalorites (EKSS 2009 s.v kütteväärtus). Kütteväärtus on kõige olulisem 

energeetiline väärtus kütuse juures ja see määrab ära kui palju energiat põlemise protsessis 

saadakse. Alumine kütteväärtus (net calorific value) on soojushulk, mis vabaneb põlemisel 

hapnikus. Kütuses olev vesi ei kondenseeru ega sisalda kondenseerumise soojust, alumine 

kütteväärtus sõltub kuivaine ja niiskuse sisaldusest. Kui kütuses on väga suur mineraalide 

ja niiskuse sisaldus, siis on kütusel madal kütteväärtus (Erol et al. 2010). Seega, mida 

suurem on alumine kütteväärtus, seda rohkem on võimalik toota energiat. Tabelis 1 on 

toodud välja mõnede energiakultuuride keskmine kuivaine saagikus 1 hektari kohta 

tonnides ning nende alumised kütteväärtused. 
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Tabel 1. Mõnede energiakultuuride keskmine kuivaine saagikus 1 hektari kohta tonnides, 

nende alumine kütteväärtus ja energiakogus hektari kohta 

Liik Ühik Keskmine 

KA t/ha 

viide Alumine 

kütteväärtus 

MJ/kg 

GJ/ha 

aastas 

Päideroog 

(Phalaris 

arundinacea) 

1 ha 6-8  (Pahkala et al. 2007) 14,9  89,4-

119,2 

Ida-kitsehernes 

ehk galeega 

(Galega 

orientalis) 

1 ha 8-9 (Rohtsete 

kultuurtaimede…2007) 

16,6  

(Hovi 1995) 

199,2 

Kanep 

(Cannabis 

sativa) 

1 ha 9-11,5  (Preikss et al. 2013) 17-18 (Poisa et 

al. 2011) 

204-216 

Rukki põhk 1ha 5,9-8,3 (Rohtsete 

kultuurtaimede…2007) 

18.5  109,2-

153,6 

Eelnevas tabelis (tabel 1) on näha, et siintoodutest kõige suurema alumise kütteväärtusega 

on ida-kitsehernes ja kanep, kuid hektari kohta on tõenäoliselt võimalik kõige enam 

energiat saada kanepi ja ida-kitseherne kasutamisel. Energiapotentsiaali hindamisel on 

olulise tähtsusega nii kuivaine saak hektari kohta kui ka kütteväärtus, mis võimaldavad 

arvutada energiakoguse hektari kohta. 

Päideroo kasutust ja sobivust energiakultuuriks põhjamaade kliimasse on uurinud mitmed 

Soome ja Rootsi teadlased ja nii nagu Eesti teadlased on ka nemad arvamusel, et antud liik 

on Skandinaavia tingimustesse sobivaim (Noormets 2007). Eesti tingimustes on antud 

kultuuriga seoses erinevaid uuringuid tehtud. Uuritud on päideroo kasvatamist mahajäetud 

turbaaladel (Mander et al. 2012, Heinsoo et al. 2011) ja Eesti Maaülikool on aastal 2011 

hinnanud päideroo kasvatamist ja kasutamist majanduslikult (Energiakultuuride… 2011).  

Heinsoo et al. (2011) uuringus selgus, et päideroog on küll üsna suure saagikusega, kuid 

saagikus erineb sellest, millal hein põllult koristatakse. Kui hein koristati suvel oli saagiks 

5,5 t/ha, hilissügisel koristades oli saak 8,6 t/ha ja järgmise aasta kevadel saadi heina 6,8 

t/ha. Kuigi saagikus on suurim hilissügisel, koristatakse Põhjamaades põletamiseks 

mõeldud päideroogu järgmise aasta kevadel, sest siis on küttekoldeid kahjustavate 

aluseliste metallide sisaldus väiksem kui sügisel.  
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Noormets (2007) on aga välja toonud, et Eestis ei ole tihti võimalik koristustööd kevadel 

teha, kuna siin on kliima veidi soojem ja lumi ning jää sulab kiiremini ning seega on meie 

pinnas sellel ajal märjem ning koristus raskendatud või võimatu. Vastukaaluks kevadisele 

koristusele selgus Heinsoo et al. (2011) uuringus, et kahjustavate elementide (kloor, 

väävel, lämmastik) sisaldus polnud Eesti tingimustes oluline, kuna mineraalainete sisaldus 

vähenes oluliselt juba sügiseks, kuid tuha kogus oli suurem kui kevadel. Kui tuua veel 

kevade ja sügisese koristuse erinevusi välja siis kevadel koristataval saagil on saagi 

niiskustase alla 14% ja seega ei ole vaja saaki täiendavalt kuivatada, samas on jällegi 

kevadine saagikadu kuni 60% võrreldes algse saagiga (Raave 2008). 

Heinsoo et al. (2011) järeldas, et päideroo saagikus on küll suur, kuid selle tootmisel on 

märkimisväärne ressursikulu seoses põlluharimisprotsessidega ning seetõttu on 

perspektiivikam kasutada lamminiitude heina energia tootmiseks. Heinsoo et al. (2011) 

toob lammiheina kasutamise juures välja ainsa miinusena niitudele ligipääsu omavate teede 

puudumise.  

 

1.3 Poollooduslike koosluste hein Eestis ja lamminiitude 

energiapotentsiaal 

Alates 1992. aastast on erinevad ühingud korraldanud poollooduslike koosluste inventuure, 

kuid kuna enamasti määratletakse kooslusi nii erinevas mahus kui ka info kogumise 

metoodika on erinenud siis on tulemused väga erinevad (Kukk, Sammul 2006).  

Poollooduslike koosluste tegevuskava 2014-2020 (2013) hinnangul on Keskkonnaameti 

poolt kaitstavatel aladel 60 000 ha poollooduslike koosluseid ning paljud neid aladest 

vajavad esmalt taastamist. Kui aastal 2013 oli kaitstavatel aladel hoolduses umbes 27 000 

ha ja taastamises ligikaudu 3 000 ha poollooduslike kooslusi siis aastaks 2020 näeb 

looduskaitse arengukava ette, et hooldatud ja taastatud alade pindala suureneb 45 000 

hektarini. Ülejäänud 15 000 hektarit, mis kogu pindalast (60 000 ha) puudu jääb, tuleb 

korrastada aastaks 2030. Hetkeseis hooldamist vajavatest poollooduslikest kooslustest on 

kajastatud järgnevas tabelis (tabel 2).  
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Tabel 2. Kaitstavatel aladel hooldamist vajavad poollooduslikud kooslused (Pool-

looduslike koosluse tegevuskava 2014-2020) 

EL loodus-

direktiivi 

kood 

Elupaigatüüp Kaitstavatel 

aladel (ha) 

Hoolduses 

2013. aastal 

(ha) 

6280 loopealne 9 800 2500 

6530 puisniit 4 200 650 

6210 lubjarikas aruniit 3 000 1570 

6270 lubjavaene aruniit 2 400 1230 

4030 nõmmeniit 900 75 

7230 soostunud niit 2 000 1400 

1630 rannaniit 13 800 9180 

6450 lamminiit 15 600 7040 

9070 puiskarjamaa 2 100 1220 

6410 sinihelmikaniit 900 430 

6510 viljakas aruniit 1 700 820 

5130 kadastik 3 300 500 

6430 servaniit 300 370 

 KOKKU 60 000 26 985 

Eelnevast tabelist (tabel 2) on näha, et kaitstavatel aladel on kokku 60 000 ha 

poollooduslike kooslusi, neist kõige enam on lamminiite ja rannaniite. Hoolduses olevaid 

niite on alla poole kogu poollooduslike niitude pindalast. 2013 aasta seisuga oli kõige 

rohkem hooldatavaid alasid rannaniitudel ja lamminiitudel.  

Joonis 1 näitab poollooduslike koosluste paiknemist Eesti territooriumil. Läänepoolsel alal 

on paikneb kõige tihedamalt erinevaid niite, aga jooniselt on näha, et lamminiidud on 

jaotunud erinevatesse Eesti piirkondadesse ning on esindatud peaaegu igas maakonnas. 

Hinnanguliselt oli 20. sajandi keskpaigas lamminiitude kogupindalaks ligi 100 000 

hektarit, praegu on neist säilinud ca 16 000 ha. Aastal 2010 jagus rahalist toetust 

lamminiitude hooldamiseks vaid 7 000 hektarile (Talvi, Talvi 2012). Kukk ja Sammuli 



17 

 

(2006) arvates ei tohiks Eestis lamminiite üle 20 000 hektari leiduda. Lisaks arvavad nad, 

et osa lamminiitudeks loetud alasid on hoopis kas soostunud niidud või kultuuristatud alad.  

 

Joonis 1. Poollooduslikud koosluste paiknemine. (Poollooduslike koosluste tegevuskava 

2014-2020 (2013) lisa 1) Joonisel on märgitud legendis erineva värvida poollooduslike 

koosluste tüübid ja kaardil on näha nende paiknemist Eestis 

Umbes pool hooldatavatest poollooduslikest kooslustest asub eramaal (48%) ja suuremat 

osa hooldatavast pindalast (72%) majandavad füüsilisest isikust ettevõtjad, osaühingud ja 

aktsiaseltsid, eraisikute hooldada on 22% ning mittetulundusühingud hooldavad 6% kogu 

pindalast (Poollooduslike koosluste…2013). 

Joonisel 2 on näha praegu hooldatavad ja tulevikus taastatavad lamminiitude alad 

(Poollooduslike koosluste tegevuskava 2014-2020 (2013) lisa 1), 2013 aasta andmetel 

hooldati 7 040 ha lamminiite (Poollooduslike koosluste…2013), mis on veidi vähem kui 

pool lamminiitude kogu pindalast. 
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Joonis 2. Hooldatavad ja tulevikus taastatavad lamminiidud. (Poollooduslike koosluste 

tegevuskava 2014-2020 (2013) lisa 1). Joonisel on märgitud punasega taastatavad 

lamminiidud ja rohelisega hooldatavad lamminiidu alad 

Poollooduslikud rohumaad, nagu näiteks puisniidud, lamminiidud ja aruniidud, on 

kujunenud tänu ulatuslikele inimtegevustele nendel aladel. Peamiselt on inimesed 

tegelenud karjatamisega ning niitmisega (Van Dijk 1991). Poollooduslikele rohumaadele 

on iseloomulik kõrge bioloogiline ja maastikkuline mitmekesisus ning selle säilimiseks on 

vajalik järjepidev hooldamine (Kleijn et al. 2009). Eriti liigirikkad on just puisniidud ja 

loopealsed, tihti on seal ühe ruutmeetri kohta üle 40-50 erineva liigi (Sammul et al. 2000) 

ja näiteks ranna ja lamminiidud on olulised rändelindude peatus- ja toitumispaigad 

(Kuresoo 2004). Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258) toob välja, et tagada on vaja 

tegevus, mis aitaks liigikoosseisu ja ilmet säilitada puisniitudel, lamminiitudel ja 

aruniitudel. 

Eestis on kõige laialdasemalt levinud kolm poolloodusliku rohumaa tüüpi, milleks on 

puisniit, lammi- ja aruniit (Melts et al. 2013). Antud lõputöös keskendutakse ainult 

lamminiidu kui energiatootmise potentsiaali mõttes kõige perspektiivikama ala heina 

kasutamisele.  
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Täpsemalt on lamminiidud jõeäärsed alad, mis on perioodiliselt üle ujutatud (Aavik et al. 

2009). Looduslikud tegurid, mis lamminiite kujundavad on üleujutused, mille käigus 

kantakse veega alale setteid, mis rikastavad mulda toitainetega (Krall et al. 1980). Eestis 

asuvad lamminiidud on Lääne-, Lõuna- ja Kesk-Eesti jõgede lammidel, Lääne-Eesti 

suurimad lammid asuvad Matsalu rahvuspargis (Talvi 2001). 

Krall et al. (1980) klassifitseerib lammirohumaade alla kuivad lammirohumaad, 

aasrohumaad, suurkõrrelised lammirohumaad, suurtarna lammirohumaad, 

lammisoorohumaad, jõesoostikud ja järvesoostikud. Kuid kui võtta arvesse Kuke ja 

Sammuli (2006) klassifikatsiooni siis ei saa lugeda lammirohumaade hulka jõe- ja 

järveroostikke, kuna need lamminiidud kujunevad mittemajandamise tagajärjel ning tihti 

on seal vaid vees kasvav taimekooslus. 

Lammidel võib üleujutuse kestus olla väga erinev, see sõltub enamasti kasvukoha 

kõrgusest ning jõe voolukiirusest. Mõnel aastal ei pruugi lammidel üldse suurvett olla, kuid 

silmas tasub pidada, et kõikidel lammidel peab üleujutus siiski mingi aja kestma (Kukk, 

Sammul 2006). Lamminiitude hindamisel ei arvestata tihti inimmõjutustega ehk siis nõrga 

kuni keskmise kuivendusega, aga näiteks soostunud või lammirohumaad ei ole tihti ilma 

kuivenduskraavideta majandatavad (Kukk, Sammul 2006). 

Selleks, et säiliksid lamminiitude liigirikkus, lindude ja selgrootute elupaigad tuleb niitude 

alasid majandada ehk eemaldada võsa ning korrapäraselt tegeleda ala niitmisega (Paal 

2004). Peale niitmise on oluline ka niidetud heina koristamine alalt, sest see aitab tagada 

parema elurikkuse säilimise (Bakker, Berendse 1999). Luhtade hoolduskava (2011) 

kohaselt ei ole niitmine poollooduslikel kooslustel üldiselt lubatud enne 10. juulit. Täpsem 

niitmise kuupäev sõltub kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas 

sätestatud kuupäevadest ja tingimustest. Lisaks tuuakse luhtade hoolduskavas (2011) välja, 

et niitmise algusaeg võiks olla seotud üleujutuse alanemisega – rukkiräägu ja rohunepi 

pesitsusaladel ei tohi niitmist alustada varem kui kaks kuud pärast tulvavee taandumist.  

Eestis on tehtud mitmeid poollooduslike rohumaade energiapotentsiaali uuringuid 

(Heinsoo et al. (2010), Melts, Heinsoo (2015), Melts et al. (2013), Melts et al. (2014)) ning 

välja toodud, et pool-looduslikul heinal (eriti lamminiitude heinal) on väga hea 

energiapotentsiaal. Heinsoo et al. (2010) uuris poollooduslike rohumaade potentsiaali 
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bioenergia tootmiseks. Katse viidi läbi 2007. aasta juulis, traditsioonilisel niitmise ajal. 

Katses võrreldi lammi-, aru- ja puisniitude biomassi. Tehti ainult 1 niitmine ja nendel 

aladel, kus katse teostati ei olnud viimased 10 aastat toimunu väetamist, külvamist ega 

niitmise muutumist. Tulemustes selgus, et lamminiitude biomassi KA saagikus oli kaks 

korda sama kõrge kui teisel kahel rohumaa tüübil (lamminiit 5,7 t/h, aruniit 2,5 t/h puisniit 

1,6 t/ha). Ka Melts et al. (2013) tõi välja, et lamminiidu saagikus oli kaks korda suurem kui 

aru- ja puisniidul. Heinsoo et al. (2010) tulemused näitasid veel, et puisniidu biomass 

sisaldas suuremas koguses K, Mg ja Ca ning oli ka suurema tuha sisaldusega. Kõige 

suurema energeetilise väärtusega oli aruniit (18,6 kj/g), suhteliselt sama suure tulemusega 

oli lamminiit (18,4 kj/g) ja kõige väiksem tulemus oli puisniidu saagil (18,1 kj/g). Autorid 

järeldasid, et arvestamata lisaprotsesse võiks teoreetiliselt 2% Eesti primaarenergiat olla 

toodetud just lamminiitude heinast. 

Melts et al. (2013) on teostanud kahe erineva bioenergia tootmise võrdluse, kus kasutati 

hilise niite heina, mida koguti poollooduslikelt rohumaadelt. Uuriti kolme erinevat 

niidutüüpi, milleks olid puisniit (4 tk), lamminiit (9 tk) ja aruniit (7 tk), igalt niidult võeti 9 

proovi ning iga proovi vahe pidi olema vähemalt 30 m. Tulemused näitasid, et kogudes 

sama suurelt proovialadelt biomassi oli lamminiitude saak suurim (5,5 t/ha ja kõige 

väiksem saak saadi 1,1 t/ha puisniitudelt. Samas jällegi Heinsoo et al. (2010) on oma 

uuringu tulemustes näidanud, et sama sorti niitudelt võib saada neljakordse erinevusega 

saaki. Selle põhjuseks võib olla suur mullastiku erinevus või siis vee kättesaadavus. 

Melts et al. (2013) tulemused näitasid biogaasi tootmisel, et kõige väiksema 

metaanitoodanguga (1 kg heina kohta) on lamminiidud. Samuti näitasid tulemused, et ka 

energia potentsiaal on kõige suurem lamminiitudel (102 GJ t/ha). Anaeroobses keskkonnas 

toodetud biogaasist energia tootmisel leiti, et lamminiidu heinast on võimalik kaks korda 

enam energiat toota kui aru- ja puisniidu heinast. Samas näitasid tulemused, et puisniidu 

heinast energia tootmisel on tuha protsent 2% aga lammi-ja aruniidu puhul on see protsent 

kolm korda kõrgem. Tuha utiliseerimine on aga üks probleemidest, eriti kui tuhk sisaldab 

suurtes kogustes Ca ja Mg, mis alandavad tuha sulamise temperatuuri. Kokkuvõttes 

järeldati, et võrreldes tavaliste energiataimedega nagu mais, päevalilled jne, mille 

kasvatamisele kulub juba suur hulk energiat, on lamminiitude rohu niitmine igati 

kasulikum. Kasvatamisele ei kulu ressursse, energiat kulub vaid niitmisele, kogumisele, 



21 

 

säilitamisele ja energiatootmisele. Heinsoo et al. (2010) toob veel välja, et takistuseks võib 

kujuneda see, et lamminiidud on hooajaliselt üle ujutatud ja seega on liigipääs raskendatud, 

peale selle on ka nendel perioodidel niitmine keeruline, kui ei kasutata just mingit 

spetsiaalseid masinaid.  

Melts et al. (2014) on uurinud poollooduslike rohumaade erinevate tüüpide biomassi 

saagikust, osakaalu, keemilist koostist ja energiatootmiseks sobivust. Uuring viidi läbi 

2008. aasta juuli esimesel poolel. Katsealasid hooldati regulaarselt, kuid tingimus oli, et 

viimased 10 aastat ei oleks neid väetatud, ega seemneid külvatud inimese poolt. Valiti 

lammi-, aru- ja puisniidud, kuna need alad on kas kõige liigirikkamad, saagikamad või 

kõige tavalisemad niidu tüübid. Tulemustes selgus, et kõige suurema energiapotentsiaaliga 

on lamminiidud, funktsionaalse rühma osakaal sõltub rohumaa tüübist. Laialeheliste 

taimedega biomassil on suurem tuhasisaldus ja väikseim kütteväärtus, vastupidised 

tulemused olid tarnadel ja kõrkjatel. Kokkuvõtvalt leiti, et poollooduslike rohumaadel on 

energiapotentsiaali, eriti kui mõelda lamminiitude peale, mille tulemusi saab võrrelda 

põhjamaade spetsiaalsete energiakultuuride energiapotentsiaaliga.  

Melts et al. (2015) toob välja, et kuigi lamminiidu biomassi hulk hektaril on suure 

energiapotentsiaaliga (121 GJ t/ha), siis efektiivsuse hindamiseks on siiski vaja arvestada 

kõiki kulusid, sealhulgas ka tootmisele tehtavad kulutused. Sest näiteks põletustehnoloogia 

eeldab lisaks niitmiskuludele ka heina kuivatuskulusid, kuivana säilimise kulusid jne. 

Seega on oluline enne mingi konkreetse meetodi valimist teha kindlaks kõikide tootmist 

mõjutavate aspektide energeetiline hind. Hindamisel tuleks silmas pidada, et jäljendatakse 

võimalikult täpselt reaalset tootmissituatsiooni, sest tootmisprotsessid hõlmavad nii tulu 

kui ka kulu. 

Eestis on piisavalt elektri ja soojuse koostootmisjaamade loomise potentsiaali väiksemates 

asulates, suurema nõudlusega piirkondades ei ole hetkel mõistlik antud tehnoloogiat 

kasutada. Täiendavaks elektri ja soojuse koostootmispotentsiaaliks võib hinnata 150 MWh 

elektritoodanguga ca. 500 GWh. Koostootmisjaamu piiravaks teguriks on peamiselt 

majanduslik tasuvus ja turutingimused, tulevikus sõltub kõik tehnoloogia arengust (Eesti 

energiamajanduse…2013). 
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Eestis on olemas üks katlamaja, mis kasutab peamise kütteallikana kohalike biokütuseid. 

Lihulas tegutseb OÜ Lihula Soojuse katlamaja, mis rekonstrueeriti ja alates 2009/2010 

kütteperioodist kasutab vaid kohalike taastuvaid kütuseid. Lihula katlamajas kasutatakse 

kohalike biokütuseid, milleks on kuiv rohtne biomass, sellele lisaks saab katelt kütta ka 

näiteks hakkpuiduga, pillirooga, energiavõsaga jms. Katelpõleti on valitud selline, milles 

saab ka muid kütuseid põletada, selle pärast kui jääb puudu kohalikust heinast, antud 

katlamaja on ainus Eestis, kus põhikütusena kasutatakse heina (Lihula Valla…2015). 

Eesti uuringute põhjal saab öelda, et lamminiitude heinal on arvestatav energiapotentsiaal. 

Samas lähtuvad teostatud uuringud ainult poolloodusliku rohumaa heina koristamisel 

analüüsitud energiapotentsiaalist, võtmata arvesse seda, mis potentsiaalselt juhtub 

energiatootmise edasistes etappides (nt kaod heina käitlemisel, reaalne kättesaadav energia, 

vajalike sisendite kasutamine jne). Eelnevates uuringutes on välja toodud, et vaja on teha 

detailsemaid hindamisi, kus arvestatakse nii saagi niitmise, koristamise, transportimise, 

hoiustamise kui ka energia tootmise ja muude kaasnevate protsesside keskkonnamõjusid. 

Ainult nii on võimalik välja selgitada, kui suur on pool-looduslike rohumaade heina 

energiapotentsiaal, kaasnevad keskkonnamõjud ning kui palju võidetakse taastumatute 

energiaallikate asendamisest.  

Hetkel ei ole Eestis tehtud veel ühtegi uuringut, mis hindaks lamminiidu heinast 

põletamise teel energiatootmise keskkonnamõjusid olelusringi analüüsi meetodil. Antud 

töö arvestab võimalikult reaalselt lamminiidu heinast energiatootmise sisendeid ja 

väljundeid ning reaalselt saadavaid koguseid pärast igat protsessi. Samuti võetakse arvesse 

toodetud energiaga asendatavate fossiilsete energiaallikate kasutamise vältimist ehk 

leitakse, kui palju lamminiidu heina põletamisel energiatootmine vähendab kliima 

soojenemise potentsiaali.  

 

1.4 Olelusringi analüüs 

Olelusringi hindamise ja analüüsiga tehti algust 1960ndate aastate lõpus, algselt pöörati 

tähelepanud ainult energiale, toormekasutusele ja mingil määral hinnati ka jäätmeid (Talve, 

Põld 2005). 
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Olelusringi hindamine annab informatsiooni toote või teenuse peamistest 

keskkonnaaspektidest ning mõjuritest. Antud hindamismeetodi tulemusi saab rakendada 

seadusandluse täiendamisel ning loomisel, lisaks on see abiks tegevuskavade 

väljatöötamisel nii riiklikul tasandil kui aitab ka tootmisprotsesse keskkonnasõbralikumaks 

muuta (Talve, Põld 2005). Olelusringi hindamine on reguleeritud ISO 14040 (2006) ja ISO 

14044 (2006) standarditega. Protsess ise on mõeldud toote või teenuse kogu elutsükli 

keskkonnamõjude hindamiseks (Talve, Põld 2005). 

Olelusringi hindamine on jaotatud nelja etappi:  

1. eesmärgi ja käsitlusala määramine; 

2. inventuuranalüüs; 

3. olelusringi mõjude hindamine; 

4. tulemuste tõlgendamine. 

Olelusringi ehk elutsükli esimene etapp on toote või teenuse jaoks sisendi ehk siis toorme 

hankimine, selle juurde võivad käia nii toorme transportimine, saagi puhul saagi 

koristamine, põllutööd sh nii pinnase ettevalmistus, külvamine kui ka niitmine/koristamine. 

Oluline etapp võib ka olla toorme hoiustamine, millele järgneb tootmine ning seejärel 

kasutamine. Tsükkel lõpeb toote või teenuse ümbertöötlemise või sootuks kõrvaldamisega 

(Wolf et al. 2012). Olelusringi eesmärk on välja selgitada keskkonnale avalduv 

potentsiaalne mõju. Mõju selgitamiseks kogutakse kokku info, mis sisaldab toote või 

teenuse elutsükli etappide sisendeid ja väljundeid ning kui kogu informatsioon on saadud 

siis saab arvutada tõenäoliselt avalduvat mõju keskkonnale (Wolf et al. 2012). 

Olelusringi hindamisel on samaaegselt kasutusel erinevad lähenemisviisid. Esimene ehk 

tavalähenemine (ingl. k. attributional LCA) hindab põhiliselt ühte ahelat ning selle 

sisendeid ja väljundeid. Tavapärase lähenemise juures kasutatakse mõjude hindamisel 

allokatsiooni ehk kogu ahela toote/teenuse keskkonnamõjud jagatakse protsentuaalselt, kas 

massi- või majandusliku väärtuse järgi ära toodete/teenuste vahel (Wenzel 2009). See aga 

ei võimalda teada saada, milliseid mõjusid antud tootmisviisi kasutuselevõtuga välditakse 

ega millised võivad olla kaudsemad kaasnevad mõjud.  
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Consequential life cycle assessment, mida eesti keeles võiks tõlkida kui kaasnevate mõjude 

hindamine on meetod, mis analüüsib, kuidas erinevad potentsiaalsed otsused muudavad 

hinnatava süsteemi keskkonnamõjusid (Pehme,Veromann 2015). Kaasnevate mõjude 

hindamine on laiendatud lähenemisviis ning võimaldab hinnata seda, mis muutusi toob 

kaasa see, kui antud tootmisprotsess praegusel hetkel kasutusele võetakse. Allokatsiooni 

asemel kasutatakse laiendatud süsteemi ja funktsioonide asendamise põhimõtet (Wenzel 

2009, Plevin et al. 2014).  

Antud meetod annab võimaluse hinnata mõju, juhul kui võtta kasutusele mingi 

tootmismeetod, mille sisend on täna juba kasutusel mingis muus protsessis. Näiteks kui 

hakatakse tootma energiat biomassist, mis seni on olnud loomadele söödaks. 

Energiatootmise eesmärgil kasvatatav biomass konkureerib sel juhul söödatootmisega 

maakasutuse mõttes, kuna sama kogus sööta tuleb ikkagi loomadele kusagil toota. Kuna 

globaalselt on põllumaa hulk piiratud, võib see põhjustada kaudseid maakasutuse 

muutuseid (ingl. k. ILUC), mille tulemuseks on negatiivsed keskkonnamõjud seoses 

kultuurtaimede kasvatamise intensiivistamisega või looduslike alade kasutuselevõtuga 

põllumaana. Kaudse maakasutuse muutuse negatiivne mõju väljendub olelusringi 

hindamistes peamiselt väga suure CO2 emissioonina, kui eeldatakse, et looduslikud alad 

haritakse üles põllumajandusmaaks. Enamasti ei ole kaudse maakasutuse muutuse mõju 

olelusringi uuringutes arvesse võetud, eelkõige selle väärtuse määramatuse tõttu. Mõju 

modelleeritakse vastavalt sellele, kuidas globaalselt muutub maakasutus vastavalt nõudluse 

muutustele turul ehk see põhineb majanduslikel turureaktsioonidel (Ahlgren, Di Lucia 

2014, Popp et al. 2014).  

Samuti on kaasnevate mõjude hindamise puhul võimalik arvesse võtta, kuidas muutuvad 

keskkonnamõjud seoses toodete/teenuste asendamisega. Näiteks toodetava 

taastuvenergiaga (tegevus A) asendatakse teatud kindlat tüüpi fossiilne energia (tegevus B) 

või jääkproduktina põllule viidavad toitained (tegevus A) asendavad sünteetiliste 

mineraalväetiste tootmist (tegevus B). Antud loogika lähtub eeldusest, et kui me tegevust 

A ei teeks, siis peaksime teostama B. Seega annab kaasnevate mõjude hindamine 

võimaluse võrrelda, kas antud uus kasutusviis vähendab või suurendab keskkonnamõjusid, 

arvestades nii muudetud süsteemi poolt tekitatavaid mõjusid kui ka neid mõjusid, mida uus 

süsteem tõenäoliselt ära hoiab (Wenzel 2009).  
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1.5 Heina põletamise teel energiatootmise keskkonnamõjud  

Erinevates riikides on uuritud heina kasutamist energiatootmiseks ja selle 

keskkonnamõjusid. Järgnevas peatükis on välja toodud mõned uuringud, kus on sarnaselt 

antud magistritööle kasutatud olelusringi analüüsi, et välja selgitada mõjusid keskkonnale.  

Bühle et al. (2012) on teostanud olelusringi uuringu, kus hinnati poollooduslike rohumaade 

heina energiapotentsiaali kütuse ja biogaasi tootmiseks ning kuivkääritamist. Projekti nimi 

oli PROGRASS ning Saksamaal, Walesis ja Eestis peale oli 18 katsepõldu, mille andmete 

keskmist kasutati uuringus (Bühle et al. 2010). Uuring võrdles looduslikust heinast 

toodetud tahkekütuse ja biogaasi mehhaanilist eraldamist, kuivkääritamist ning 

põletusprotsessi. Uuringus selgus, et suurima kasuteguriga (45-54%) oli fossiilkütuste 

asendamine ning enim vähendasid kasvuhoonegaaside emissioone (2,9-3,7 t/h CO2-ekv) 

stsenaariumid, mille puhul kasutati põletusprotsessi ja biogaasi ning tahke osa eraldamist 

biomassist.  

Caserini et al. (2010) on uurinud majapidamisepõhiseid ja tsentraliseeritud biokütuse 

stsenaariume läbi olelusringi analüüsi Itaalias. Selles uuringus võrreldi 

kodumajapidamistes kasutatavaid avatud küttekoldeid ja ahjusid, tsentraalselt kasutatavate 

soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama ja katelpõletusega. Uuriti erinevaid 

energiaallikaid: puuhalud, metsajäägid, pressitud pelletid, hakkpuit, metsa- ja 

tööstusjäätmed, energiataimed, puidujäägid. Tulemused näitasid, et fossiilsete 

alternatiivide asemel biokütuseid kasutades vähenesid kasvuhoonegaaside emissioonid 

0,08 kuni 1,08 t CO2 ekv tonni kuiva biomassi kohta. Kõiki süsteeme võrreldes leiti, et 

koostootmisjaamad on kõige energiaefektiivsemad ja seega ka suudavad kõige enam 

asendada fossiilsete kütuste kasutamist. Uuring näitas, et kõigi stsenaariumite puhul oli 

näha kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamist, kui kasutatava biomassi transport 

tootmisjaama toimus 600 km raadiuses. Negatiivseteks keskkonnamõjudeks biomassi 

põletamisel on polütsükliliste aromaatsete süsivesikute (PAH) ja lenduvate orgaaniliste 

ühendite (VOC) emissioonid, antud juhul oli parim variant pelleti katel, mis tekitas kõige 

vähem emissioone õhku. 

Parajuli et al. (2015) töös analüüsiti siidpöörise baasil soojatootmist kohalikul tasandil. 

Olelusringi analüüsi kasutati töövahendina, et saada teada biomassist sooja tootmise 
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keskkonnamõjusid. Analüüsiti kahte erinevat tootmisviisi, üks oli kombineeritud 

elektrienergia ja soojusenergia koostootmisjaamas ja katelpõletis sooja tootmine. 

Tulemused näitasid, et 1 MJ soojuse tootmisel koostootmisjaamas vähenes kliima 

soojenemise potentsiaal võrreldes fossiilsete kütuste kasutamisega. Kui võrreldi sama 

koguse soojuse tootmist katelpõletis, siis vähenes kliima soojenemise potentsiaal vähem. 

Ilmnes, et maaharimise ja väetiste tootmisega seotud protsesside mõjud keskkonnale on 

üpriski suured, samuti on energiaheina kasutamisel oluliselt suurem maakasutus. Autorid 

toovad välja, et edaspidi tuleks võrrelda erinevaid energiakultuure soojus- ja elektrienergia 

tootmiseks, uurida kõrreliste kultuuride kasvatamist koos olemasolevate kultuuridega ning 

uurida põllutööde mõju kogu ahela koondtulemusele. 

Eestis ei ole seni läbi viidud pool-looduslike koosluste heina põletamisel toodetud energia 

stsenaariume võrdlevat keskkonnamõjude hindamist läbi olelusringi. 
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2. METOODIKA 

2.1 Olelusringi hindamise eesmärk ja käsitlusala 

2.1.1 Eesmärk 

Magistritöö eesmärgiks on hinnata lamminiitude heina põletamisel toodetud energia kliima 

soojenemise potentsiaali muutust (väljendatuna CO2 ekvivalendina), vähendades fossiilsete 

ressursside kasutamist. Hinnatakse kahte energiatootmise stsenaariumi: lamminiidu heina 

otsene põletamine katlas soojusenergia tootmise eesmärgil, lamminiidu heina põletamine 

koostootmisjaamas elektrienergia ja soojusenergia tootmise eesmärgil. 

Hindamisel võetakse arvesse kogu lamminiidu heinast energiatootmise olelusringi, sh 

kõikide vajalike sisendite (nt kütused) tootmine ja kasutamine kogu ahela vältel. Arvesse 

võetakse ka toodetava soojus- ja elektrienergiaga asendatavate fossiilsete energiaallikate 

asendamisest tulenevat mõju (ehk välditud mõjusid). Hindamisel kasutatakse kaasnevaid 

mõjusid arvesse võtvat lähenemist, mida on lähemalt kirjeldatud peatükis 1.4. 

Eesmärgi täitmiseks viiakse läbi lamminiidu heinast energiatootmise inventuuranalüüs ja 

olelusringi hindamine, mille tulemusena selgitatakse esmalt etappide kaupa välja 

lamminiidu heinast energia tootmise sisendid ja väljundid ning seejärel leitakse kliima 

soojenemise potentsiaali muutus Eesti tingimustes.  

Antud uuringu talitlusühikuks on 1 ha lamminiidu heina kasutamine energiatootmiseks. 

Talitlusühik on tootesüsteemi koguseliselt määratud tulem, mida kasutatakse olelusringi 

hindamisel võrdlusühikuna (Talve, Põld 2005).  
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2.1.2 Käsitlusala 

Süsteemi piirid 

Süsteemi piirid algavad lamminiidu heina niitmise ja koristamisega põllult kuni 

energiatootmise jääkprodukti (tuha) põllule viimiseni ehk kasutatakse nn ,,hällist hauani’’ 

lähenemist (joonis 3 ja joonis 4).  

Kasutatakse kaasnevate mõjude hindamise meetodit (täpsem kirjeldus peatükk 1.4), mille 

puhul süsteemi piirid on laiendatud sel moel, et iga süsteemi poolt pakutav funktsioon 

asendab teatud alternatiivse funktsiooni ehk uuritakse muudatuse mõju võrreldes 

kasutatava praktikaga. 

Seega hinnatakse lamminiidu heinast energia tootmise puhul lisaks otsesele heina 

käitlemisest põhjustatud kliima soojenemise potentsiaalile ka mõju muutust, mis on 

tingitud fossiilsete ressursside baasil toodetud energiatootmise vältimisest/asendamisest 

heina baasil toodetud energiaga (joonis 3 ja joonis 4). Arvestatakse, et heintest toodetud 

elektrienergia asendab põlevkivist toodetud elektrienergiat, toodetud soojusenergia 

asendab maagaasist toodetud soojusenergiat ning tuha koostises põllule viidavad toitained 

(fosfor ja kaalium) asendavad sünteetilisi mineraalväetisi. 

Infrastruktuuri väljaehitamise mõju ei ole antud analüüsi juures arvesse võetud, kuna 

eeldatavasti läbib energiatootmisüksust selle kasutusperioodi jooksul selline kogus 

biomassi, et ühe biomassi- või energiaühiku kohta on infrastruktuuri mõju väga väike. Sel 

põhjusel on enamus bioenergia olelusringi hindamisi infrastruktuuri rajamise mõju välja 

jätnud (Muench et al. 2013). 
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Joonis 3. Stsenaarium 1: lamminiidu heinast energia tootmine katlas. Kogu protsessi ahel 

``hällist hauani´´ 

 

Joonis 4. Stsenaarium 2: lamminiidu heinast energia tootmine koostootmisjaamas. Kogu 

protsessi ahel ``hällist hauani´´ 
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Andmed 

Uuringus on kasutatud nii palju kui võimalik, Eesti tingimustel põhinevaid andmeid. 

Lamminiitude heina saagikuse andmed põhinevad Melts et al. (2013) uuringutel. Andmed 

maagaasist toodetava soojusenergia, mineraalväetiste ja kütuste kohta on pärit 

andmebaasist Ecoinvent 2.2 (Frischknecht, Rebitzer 2005) Täpsemad kirjeldused iga etapi 

kohta on toodud inventuuranalüüsi alapeatükis 2.2. 

 

Mõjude hindamine 

Keskkonnamõjudest hinnatakse kliima soojenemise potentsiaali. Antud mõjukategooria 

valiti, sest see on globaalselt üks prioriteetsemaid keskkonnamõjusid, mille osas on riigid 

seadnud konkreetseid eesmärke mõju vähendamiseks. Samuti on antud mõjukategooria üks 

olulisemaid energiatootmisega seotud keskkonnamõjusid (Kliimamuutused ja…2010) 

Inventuuranalüüsi andmete töötlemiseks olelusringi etappide ja talitlusühiku kaupa kasutati 

programmi Microsoft Excel. Kliima soojenemise potentsiaali tulemuse analüüsimiseks 

kasutati tarkvara SimaPro 7.3.2. ning antud tarkvara abil kasutatavat Taani meetodit EDIP 

2003 (Hauschild ja Potting 2005). Selle meetodi kohaselt analüüsitakse kliima soojenemise 

potentsiaali väljendatuna kg CO2 ekvivalendina 100 aastases ajaskaalas. EDIP 2003 järgi 

on peamiste kasvuhoonegaaside mõjufaktorid: CO2: 1, CH4:23, N2O: 296. Kõikide kliima 

soojenemise potentsiaali panustavate ühendite mõjufaktorid EDIP 2003 metoodika 

kohaselt on välja toodud lisas 1. 

 

2.2 Olelusringi inventuuranalüüs 

Toodetud soojusenergia asendab maagaasist toodetud soojusenergiat ja tuha põllule 

viimine asendab sünteetiliste mineraalväetiste põllule viimist. Andmed maagaasist 

toodetava soojusenergia, mineraalväetiste ja kütuste kohta on pärit andmebaasist Ecoinvent 

(Frischknecht, Rebitzer 2005). 
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Inventuuranalüüs kujutab endast olelusringi hindamiseks vajalike andmete kogumist ja 

arvutusprotsesse kogutud andmetega. Kogutakse andmeid igas etapis kasutatava energia, 

ressursside ja heitmete kohta ehk siis kaardistatakse kõikide sisendite ja väljundite 

kogused. Kui andmed on kogutud, teostatakse arvutused, mis aitavad viia saadud andmed 

sobivale kujule igas ühikprotsessis ja vastavusse tootesüsteemi talitlusühikuga (Talve, Põld 

2005).  

Järgnevalt tuuakse välja antud uuringu olelusringi inventuuranalüüs, kus näidatakse 

hindamise jaoks kogutud andmed tabelitena iga protsessi kohta eraldi. Iga protsessi 

põhisisendi kogus (nt kg heina) on tabelis toodud ning kõik väljundid on seotud selle 

kindla koguse põhisisendiga. Järgneva mõjude hindamise juures on täpsemalt arvestatud, 

kui palju põhisisendit konkreetse stsenaariumi protsesside voos täpselt kasutatakse (ja 

vastavalt kaasnevad sellega proportsionaalselt ka inventuuranalüüsis toodud väljundid). 

Mõlema stsenaariumi põhisisendite koguseid iseloomustavad väärtused on toodud 

protsesside joonistel (joonis 3 ja joonis 4) ning iga stsenaariumi protsesside täpsemad 

kirjeldused on peatükkides 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 ja 2.2.5. 

 

2.2.1 Lamminiidu heina kogumine  

Kuna tegemist on poolloodusliku kooslusega ehk juba olemasoleva alaga, siis selle 

rajamise ja heina kasvatamisega mõjusid ei kaasne.  

Heina saagikuse andmed on pärit Melts et al. (2013) uuringust 2007. ja 2010. aasta katse 

andmetel, kus lamminiidu heina niitmist teostati juulikuu esimesel poolel. Tegemist on ühe 

niitega aastas, mille keskmine kuivaine (KA) saagikus on 5,5 t/ha Melts et al. (2013).  

Antud uuringu puhul eeldatakse, et hein esmalt niidetakse, seejärel kaarutatakse ja 

vaalutatakse ning viimaks pressitakse heinapallideks. Hein on vaja pallida selleks, et seda 

oleks lihtsam transportida, pallitud hein võtab vähem ruumi ning on mugavam hoiustada, 

lisaks on sellisel kujul heina lihtsam põletusahjudesse paigutada.  

Heina koristuse ja kuivatamisega seotud kütusekulude osas on saadaval väga erinevad 

andmed (tabel 3). Kütusekulu sõltub väga palju konkreetsetest tingimustest ja 
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kasutatavatest masinatest, seejuures saab masintehnika osas võrreldavat infot ainult 

vastavatest võrdluskatsetest (Projekti ``Põllukultuuride…2007). Lamminiitude heina 

koristamise ja kuivatamise osas taolist infot kahjuks ei ole. Kütusekulude täpsustamiseks 

konsulteeriti ühe ettevõttega Eestis, mis tegeleb lamminiitude hooldusega. Ettevõtte poolt 

saadud info kohaselt oli lamminiidul asetleidvate masintööde kütusekulu väga sarnane 

Ecoinvent andmebaasis toodud heina käitlemise kütusekuluga (tabel 3). Seega võeti antud 

uuringus 1 ha heina koristuse protsesside kütusekuluna arvesse Ecoinvent 2.2 andmebaasi 

(Frischknecht, Rebitzer 2005) kütusekulud (tabel 3).  

Tabel 3. Kütusekulud (l/ha) heina käitlemisega seotud protsesside puhul põllul erinevate 

autorite andmetel 

Protsess Ecoinvent* Jasinskas et al. 

2008** 

Bühle et 

al.2012*** 

Ülevaateartikkel 

Schmidt et al. 2015 

(erinevad 

heintaimed) 

Niitmine 5,1 5,4 4,6 - 

Kaarutamine 4,5 5,9 2,6 - 

Vaalutamine 3,5 2,9 3,4co - 

Kogumine ja pallimine 10 6,5 3,4 - 

Pallide laadimine 4,7 9,4 - - 

Pallide transport 13 38,4 2,3 - 

Pallide laadimine 

hoidlasse 

4,7 9,4 4,4 - 

Pallide laadimine katlasse 4,7 9,4 - - 

KOKKU 50,1 87,3 20,7 43-58 

Märkused:  

* keskmine heina käitlemise kütusekulu Euroopa keskmise põhjal (8 t KA ha, transport 50 km 2 x8 t 

kandevõimega masinaga)  

** mõõdetud kütusekulu energiaheina kasvatamisel Leedus (8 t KA ha, transport 5 km) 

*** kasutasid oma uuringus kui Euroopa keskmist loodusliku rohumaa heina puhul (3.8 t KA/ha, transport 5 

km 2 x 8 tonnise kandevõimega masinaga) 

Antud stsenaariumi puhul eeldatakse, et hein kuivab looduslikul moel põllul 80% kuivaine 

sisalduseni ning põllul on kuivaine kadu 20% (Tonini et al. 2012). Pärast eeltoodud 

protsesse transporditakse heinapallid tootmisjaama hoidlasse, eeldatavasti asub 

tootmisjaam põllust 50 km kaugusel.  
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2.2.2 Lamminiidu heina hoiustamine 

Kuna lamminiidult saab heina koristada vaid teatud perioodil aastast aga energia tootmine 

peab toimuma pidevalt, siis on oluline põllult koristatud heina hoiustada.  

Eeldatavalt liigub hein põllult hästi ventileeritavasse hoidlasse, mis ei kuluta täiendavat 

energiat ning on loomuliku ventilatsiooniga. Hoidlasse jõudes on heina kuivaine sisaldus 

80% ning on arvestatud, et kuivaine kadu on hoidlas 5,5% (Tonini et al. 2012). Hoidlast 

väljudes on hein kuivanud 85% kuivaine sisalduseni.  

 

2.2.3 Energiatootmine 

Käesolevas töös võrreldakse kahte erinevat energiatootmise võimalust: a) soojusenergia 

tootmine lamminiidu heina otsesel põletamisel katlas ehk boiler meetod ja b) soojus- ja 

elektrienergia tootmine lamminiidu heina põletamisel koostootmisjaamas. Katlas 

põletamisel soojusenergia tootmise puhul arvestati katla kasuteguriks 85% ning 

koostootmisjaama puhul arvestati soojusenergia kasuteguriks 60% ja elektrienergia 

kasuteguriks 25% (Parajuli et al. 2015). Tabelis 4 on toodud olelusringi inventuuri andmed 

mõlema stsenaariumi kohta vastavalt põletusse minevale heinakogusele, mille 

energiasisaldus on 1 GJ (arvestatud alumise kütteväärtuse järgi). Heina põletamise 

emissioone arvestati põhu põletamise andmete järgi, nii nagu on tehtud Tonini et al. (2012) 

töös. 
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Tabel 4.1 Olelusringi inventuuri andmed põletamisele mineva 1 GJ energiat sisaldava heina kohta: a) lammiheina põletamine katlas 

soojusenergia tootmiseks ja b) lamminiidu põletamine koostootmisjaamas elektri- ja soojusenergia tootmiseks  

Sisend a) Katel (soojusenergia) b) Koostootmisjaam (elektri- 

ja soojusenergia) 

Kommentaar 

Heina kogus (kg) 68,0 68,0 Heina kogus energiasisaldusega 1 GJ. Arvestatud alumise 

kütteväärtuse 17,3 MJ/kg KA kohta. Alumine kütteväärtus 

leiti vastavalt (Converting Organic… 2015) valemile 

Melts et al. (2013) leitud ülemise kütteväärtuse baasil. 

 

Heina kogus (kg KA) 57,8 57,8 Kuivainesisaldus 85%. 

Soojus (MJ) 2,7 2,7 1 tonni heina kohta, mille KA sisaldus on 80-90%, kulub 40 

MJ sooja (Nielsen 1999). 

Elekter (kwh) 7,5 7,5 1 tonni heina kohta, mille KA sisaldus on 80-90% kulub 

110 kwh energiat (Nielsen 1999). 

Väljund    

Soojusenergia (MJ) 850 600 a) Katla soojusenergia tootmise kasutegur on 85% (Parajuli et 

al. 2015). 

b) Koostootmisjaama soojusenergia tootmise kasutegur on 

60% (Parajuli et al. 2015). 

Elektrienergia (MJ) 0 250 Koostootmisjaama elektrienergia tootmise kasutegur on 

25% (Parajuli et al. 2015). 
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Tuhk (kg) 3,53 3,53 6,1% kuivainest (KA) (Melts et al. 2013). 

Kasvuhoonegaaside 

emissioonid õhku 

   

Süsinik monoksiid (CO), 

(kg) 

0,067 0,067 Allikas: Emissions from decentralised CHP plants 2007.  

Metaan (CH4), (kg) 0,00047 0,00047 Allikas: Emissions from decentralised CHP plants 2007. 

Dilämmastikoksiid (N2O), 

(kg) 

0,0011 0,0011 Allikas: Emissions from decentralised CHP plants 2007. 

NMVOC, (kg) 0,00078 0,00078 Allikas: Emissions from decentralised CHP plants 2007. 

PCDD/F (dioksiinid ja 

furaanid, (kg) 

0,000000000019 0,000000000019 Allikas: Emissions from decentralised CHP plants 2007. 

Kuna ei ole teada dioksiinide ja furaanide jaotumist, siis 

eeldati et 50% siin tabelis toodud kogusest on dioksiinid ja 

50% furaanid. 

Polütsüklilised aromaatsed 

süsivesinikud (PAH), (kg) 

0,000005946 0,000005946 Allikas: Emissions from decentralised CHP plants 2007. 

Põletamata süsivesinikud 

(UHC), (kg) 

0,00094 0,00094 Allikas: Emissions from decentralised CHP plants 2007. 
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2.2.4 Välditud soojus- ja elektrienergia 

Tabel 5 on näidatud, kui palju saab toota soojusenergiat 1 ha lamminiidu saagist, kui palju 

kulub tootmisprotsessil energiat ja kui palju suudetakse vältida teiste energiaallikate baasil 

toodetud energia. Eeldatavalt läheb katlas põletamise stsenaariumi puhul kasutusse 100% 

soojusenergiat, kuna kütteperioodi välisel ajal ilmselt katelt ei kasutata ja tegeletakse 

hooldustöödega. Ehk siis kütmine toimub vastavalt vajadusele ja kui vajadust ei ole siis 

katel ei tooda energiat. 

Tabel 5. Lamminiidu heina katlas põletamisel toodetud soojusenergia 1 ha lamminiidu 

kohta 

Parameeter Väärtus Kommentaarid 

1 ha kohta toodetud soojusenergia (MJ) 61362  

1 ha kohta tootmiseks vajalik soojusenergia (MJ) 196,4 Tabel 4. 

1 ha kohta toodetud kasutusse minev soojusenergia 

(MJ) 

61166 Eeldatavalt läheb 

kasutusse 100% 

soojusenergiast 

Tabelis 6 kajastatakse koostootmisjaamas toodetud soojusenergiat 1 hektari kohta, 

näidatud on kui palju kulub tootmisprotsessiks soojusenergiat ja kui palju siis lõpuks 

tootmisest alles jääb, kui maha on arvestatud jaama enda energiatarve.  

Tabel 6. Lamminiidu heina põletamisel koostoomisjaamas toodetud soojusenergia 1 ha 

lamminiidu kohta 

Parameeter       Väärtus Kommentaarid 

1 ha kohta toodetud soojusenergia (MJ) 43314  

1 ha kohta tootmiseks vajalik soojusenergia (MJ) 196,4 Tabel 4. 

1 ha kohta toodetud kasutusse minev soojusenergia 

(MJ) 

25871 Eeldatavalt läheb 

kasutusse 60% 

soojusenergiat 

Tabelis 7 näidatakse kui palju on võimalik 1 hektarist lamminiidu heinast elektrienergiat 

toota, kui palju kulub selle toodangu saamiseks elektrienergiat ja kui palju elektrienergiat 

läheb tootmisest välja kasutusse. 

On eeldatud, et kasutusse minev soojusenergia asendab maagaasist toodetud soojusenergiat 

ja seega välditakse maagaasi baasil toodetud soojusenergiaga kaasnevaid emissioone. Selle 

modelleerimiseks kasutati Ecoinvent v2.2 andmebaasi andmeid. 



37 

 

Tabel 7. Lamminiidu heina põletamisel koostootmisjaamas toodetud elektrienergia 1 ha 

lamminiidu kohta 

Parameeter Väärtus Kommentaar 

Kogu toodetud elekter 1 ha kohta (MJ) 18048  

Kogu toodetud elekter 1 ha kohta (kwh) 5013  

Tootmisprotsessiks vajaminev elekter 1 ha kohta 

(kwh) 

540 Tabel 4. 

1 ha kohta toodetud kasutusse minev 

elektrienergia (kwh) 

4473 Eeldatavalt läheb kasutusse 

100% elektrienergiat 

Kasutusse mineva elektrienergiaga asendatakse selles stsenaariumis põlevkivist toodetud 

elektrienergiat, mille välditud emissioonid põhinevad Eesti Energia põlevkivielektri 

tootmise 1 kwh olelusringi hindamise põhjal (Eesti Energia 2008). 

 

2.2.5 Tuha hoiustamine ja kasutamine  

Soojus- ja elektrienergia toomise jääkprodukt on tuhk. Antud uuringus eeldatakse, et tuhka 

saaks kasutada põllul väetisena, kuna see sisaldab kaaliumit ja fosforit. 

Kuna tuhka tekib aastaringselt, aga põldude väetamine toimub üldjuhul kord aastas, siis 

tuleb tuhka ülejäänud aja hoiustada. Seega eeldatakse antud töös, et tuhka hoiustatakse 

kinnises hoidlas, kuhu vihmavesi ligi ei pääse ja tuha koostis seega oluliselt ei muutu. 

Edasi viiakse tuhk lähimasse loomakasvatusega tegelevasse ettevõttesse, mis laotab tuha 

koos sõnniku/lägaga põldudele. Antud praktika on täna ka reaalselt kasutatav Eestis 

lamminiidu heina põletavas katlamajas. Tuha koostises olevad toitained rikastavad põllule 

antavat sõnnikut ning seega eeldatakse, et antud toitainete koguste võrra tuleb põllule 

vähem anda sünteetilisi mineraalväetisi (vastav kogus mineraalset fosforit ja kaaliumit 

toodetakse vähem). Fosfori ja kaaliumi tootmise protsessidena on kasutatud Ecoinvent v2.2 

infot.   

Tuha massist on arvestatud taimedele omastatava kogusena 0,6% fosforit ja 5% kaalium. 

Vastav info põhineb Eesti Maaülikooli laborianalüüside tulemustel, kus uuriti 

lamminiitude heina katlamajas põletamisel saadud tuha koostist (Raave 2014). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Kliima soojenemise mõjukategooria 

Tulemused näitasid (joonis 5), et kliima soojenemise potentsiaal vähenes mõlema 

stsenaariumi puhul, kuid koostootmisjaama stsenaariumi puhul oli vähendamine pea kaks 

korda suurem kui ainult soojuse tootmisega katelpõletis. Ka Parajuli et al. (2015) uuringu 

tulemused näitasid, et koostootmisjaamas energia tootmine vähendab kliima soojenemist 

rohkem kui katelpõletis energia tootmine. Protsess, mis andis kõige suurema panuse kliima 

soojenemise potentsiaali vähendamisse (joonis 5), oli välditud elektrienergia tootmine 

põlevkivist. Samale järeldus tuli ka Bühle et al. (2012), kes leidis et kõige enam saab 

vähendada kliima soojenemise potentsiaali fossiilsete kütuste asendamisega. Kui vaadata 

mõlema stsenaariumi (joonis 5) puhul heina käitlemise ja energiatootmise protsesside 

põhjustatud negatiivset mõju, siis see on suhteliselt väike, võrreldes välditud mõjudega.  

Põhjustatud mõjudest enamuse andsid heina kogumisega seotud protsessid ehk põllutööde 

teostamine, mis panustas kliima soojenemise potentsiaali mõlemas stsenaariumis 322 kg 

CO2 ekv hektari kohta. Heina kogumise protsessi alla kuuluvad erinevad põllutööd nagu 

heina niitmine, kogumine, kaarutamine, vaalutamine, pallimine ja pallide laadimine, kõiki 

neid etappe tehakse masinatega, mis töötavad kütusel, mida toodetakse fossiilsetest 

energiaallikatest. Heina kogumisest veidi väiksema panuse andis mõlemas stsenaariumis 

heina transportimise protsess 85,7 kg CO2 ekv, arvestati, et hein transporditakse 50 km 

raadiuses tootmisjaama.  
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Joonis 5. Kliima soojenemise potentsiaali tulemused stsenaariumite ja protsesside kaupa 

(kg CO2 ekv). Koondtulemus näitab põhjustatud ja välditud kliima soojenemise 

potentsiaali vahet. 

Kuna heina transport annab suhteliselt väikse panuse kogumõjusse, siis saab antud 

tulemuse põhjal järeldada, et ka juhul, kui transpordi vahemaa oleks näiteks 10 korda 

pikem, ei muudaks see kogutulemust kg CO2 ekv mõttes oluliselt. Sama on toonud välja ka 

Caeserini et al. (2010) uuringus, kus tulemused näitasid, et seni kuni biomassi transport 

toimus 600 km raadiuses tootmisjaamast, oli kliimasoojenemisele veel vähenev mõju. 

Kindlasti on transport ja heina kogumisega seotud protsessid määravad majanduslikust 

aspektist, seda poolt antud töös ei uuritud. Energia kasutamise vaatenurgast peaksid heina 

baasil energiat tootvad jaamad asuma siiski asulate lähedal, kus oleks võimalik 

soojusenergiat ära kasutada.   

Kuna heina kogumise kütuskulu võib reaalsuses olla kõikuv, sõltudes nii kasutatavatest 

masinatest kui konkreetsetest oludest, siis testiti ka stsenaariumi, mille heina kogumise 

kütusekulu on poole suurem võrreldes juba esitletud baasstsenaariumiga. Ka topelt 
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suurema kütuskulu puhul on kliima soojenemise potentsiaali koondtulemus katla 

stsenaariumi puhul -3331 kg CO2 ekv ja koostootmisjaama puhul -6513 kg CO2 ekv ehk ei 

muutu oluliselt.  

Heina põletamise protsessi mõju kogutulemusse (joonis 5) on väga väike (34,1 kg CO2 

ekv). 

Katla stsenaariumi puhul põhjustas kliima soojenemise potentsiaali vähendamist peamiselt 

välditud soojusenergia protsess -4083 kg CO2 ekv. Antud protsessiga asendati maagaasist 

soojusenergia tootmist. Soojusenergia puhul arvestati, et kasutusse läheb 100% toodetud 

soojusenergiast, kuna soojatootmisele on üldjuhul hooajaline vajadus ja suveperioodil 

tavaliselt ei köeta ning tegeletakse süsteemi hooldamisega. Lisaks panustasid 

vähendamisse toodetud mineraalväetiste asendamine tuhaga ehk põletamisel saadud 

jääkproduktiga. Välditud väetised panustasid mõjude vähendamisse küll tagasihoidlikult – 

välditud K ehk kaaliumväetis vähendas -7,6 kg CO2 ekv ja protsess välditud P ehk 

fosforväetis vähendas -5,5 kg CO2 ekv võrra.  

Koostootmisjaama stsenaariumi tulemus oli peaaegu kaks korda enam kliima soojenemise 

potentsiaali vähendav võrreldes katla stsenaariumiga. Sarnane tulemus saadi ka Parajuli et 

al. (2015) uuringus, kus koostootmisjaamas toodetud energia vähendas kliimasoojenemise 

potentsiaali tunduvalt rohkem võrreldes katelpõletis energia tootmisega. Kõige suurema 

panuse kogu tulemusesse andis välditud elektrienergia protsess -5531 kg CO2 ekv (joonis 

5). Välditud elektrienergiaga asendati põlevkivi baasil toodetud elektrienergiat. Teine suur 

kliimasoojenemise potentsiaali vähendav protsess oli välditud soojusenergia -1735 kg CO2 

ekv, millega asendati maagaasist soojusenergia tootmist. Antud protsessis on eeldatud, et 

kasutusse läheb 60% kogu toodetud soojusenergiast, sest koostootmisjaamas toodetakse 

peamiselt elektrit, mille kõrvalsaadus on soojusenergia. Kuna suveperioodil tavatarbijad 

soojusenergiat ei kasuta, siis ilmselt jääb osa soojusenergiast kasutamata. Abiks oleks see, 

kui läheduses asuks mõni tehas või tootmisüksus, mis vajaks aastaringselt soojusenergiat. 

Wang et al. (2006) on soovitanud, et ülejäävat soojusenergiat on võimalik kasutada näiteks 

paberivabrikus, tekstiilitööstuses, ehitusmaterjalide tehases või kalakasvatuses. Sellisel 

juhul on oluline, et selline tööstus asuks koostootmisjaamale võimalikult lähedal, muidu on 

keeruline soojusenergiat viia tarbijani ja see võib muutuda liiga kulukaks protsessiks.  
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Lisaks avaldasid vähesel määral  kliima soojenemise potentsiaali vähendavat mõju välditud 

P- (-5,5 kg CO2 ekv) ja K-väetise (-7,6 kg CO2 ekv) tootmine. Väetiste tootmist saab 

asendada sellega, et põlemisprotsessi jääkprodukti tuhka saab kasutada väetisena, sest tuhk 

sisaldab nii kaaliumit kui ka fosforit, mida on võimalik kasutada ümbritsevatel 

põllumajandusmaadel. Tuha kasutuselevõtmisel on oluline see, et näiteks hoiustamine ja 

kasutamine ei tooks juurde negatiivseid keskkonnamõjutusi ning teiseks seda, et toodetud 

jääkprodukt, mis sisaldab kasutatavaid toitaineid, ei jääks kasutuseta seisma.  

Mujal maailmas kasutatakse heina põletamisel tekkivat tuhka ka teistel viisidel. Tonini et 

al. (2012) uuringus eeldati, et Taanis veetakse lenduv tuhk vanade soolakaevanduste 

täiteks ja mittelenduvat tuhka kasutatakse teede ehitamisel. Juhul kui Eestis peaksid heina 

põletamisel tekkiva tuha kogused kasvama, siis oleks otstarbekas uurida, milliseid 

võimalusi on Eestis tuha kasutamiseks, lisaks põldudel väetisena kasutamisele. 

Üks võimalus lamminiitude majandamiseks on seal loomade karjatamine, mille puhul võib 

aga ilmneda erinevaid probleeme. Keskkonnaameti luhtade hoolduskava (2011) järgi võib 

tulenevalt konkreetsel ala olevatest piirangutest olla võimalik, et alal on kuni 10. juulini 

niitmine ja karjatamine keelatud. Seega samal ajal tuleb loomi hoida mingil muul alal või 

neile anda lisasööta. Jällegi aga tohib loomadele sööta ainult sama taimestikuga sööta, 

muidu kanduvad sinna alale loomade väljaheidetega teiste liikide seemned ja see ei ole 

lamminiidu kooslusele hea ja seadusega lubatud. Loomad tihtipeale ei söö kogu ala 

puhtaks, põhjuseks võib-olla mitte meelepärased taimed või tänu hilisele alale lubamisele 

on taimed vananenud ja sööt ei ole enam nii kvaliteetne. Kui loomad ala puhtaks ei söö siis 

tuleb kogu ala masinaga üle niita ja see niitmine soodustab kliima soojenemise potentsiaali 

tänu põllutöö masinates kasutatavatele kütustele.  

Kui tuua välja veel probleeme, mis on seotud lamminiitude heina põletamisega, siis üheks 

probleemiks on see, kuidas saada kvaliteetset toorainet ehk siis piisavalt kuiva heina, mis 

vastaks katlas põletamise nõuetele. Heinarulle tuleb hoida kuivas ning hein tuleb kokku 

rullida kuivalt, et ei tekiks hallitust ega haudumise tulemusena hoidlas põlengut. Eesti ilm 

on väga muutlik ja raske on ennustada, kas reaalselt sellel hetkel kui heina niitmisega võib 

alustada on sobivad ilmastikutingimused, mis laseksid heinal piisavalt kuivada. Kui hein ei 

kuiva piisavalt ära, siis võiks tulevikus mõelda lisakuivatuse tehnoloogiate peale. Tuleks 

uurida, kui palju mõjutaks lisakuivatuse etapp kogu tulemust. Kindlasti tehnoloogia 
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arenguga on võimalik leida sobiv meetod, kuidas lisakuivatust kasutada nii, et see 

võimalikult vähe ressursse kulutaks ja samas võimaldaks tõsta kütteväärtust sellega, et hein 

on kuivanud võimalikult suure KA sisalduseni. Kuna praegusel hetkel Eestis lisakuivatust 

ei kasutata, tuleb kasutada sellist põletustehnoloogiat, kus lammiheina kõrval võiks 

kasutada ka muud biomassi, juhul kui hooajal ei suudeta piisavalt palju kvaliteetseid 

heinarulle koguda. Ka Lihula katlamajas on võimalik kasutada lisaks heinale hakkepuitu ja 

energiavõsa.  

Fossiilsetest kütustest toodetud energia asendamine lamminiitude heinast toodetud 

energiaga annab häid tulemusi kliima soojenemise potentsiaali vähendamise suhtes. Kui 

aga näiteks lähitulevikus hakataks asendama hoopis tuuleenergiat või puidust energia 

tootmist ei saaks me nii positiivseid tulemusi. 

 

3.2 Kliima soojenemise vähendamise potentsiaal Eesti lamminiitude 

laialdasel kasutuselevõtul energiatootmiseks 

Tabelis 8 on ära toodud tulemused selliste stsenaariumite puhul kui Eestis võetakse 

lamminiitude hein tulevikus laialdasemalt energiatootmiseks kasutusele (50%, 75% või 

100% ulatuses). Tulemused põhinevad antud töös saadud 1 ha tulemuste suuremale maa-

alale ümberarvestamisel. Kuna lamminiitude kohta puuduvad ühesed andmed, siis valis 

autor lamminiitude andmed, mis on toodud tabelis 2 (Pool-looduslike koosluse 

tegevuskava 2014-2020), et näha kliima soojenemise potentsiaali vähenemist, kui 

energiatootmiseks võetaks kasutusele tunduvalt suurem hulk lamminiidu ressurssi. Pool-

looduslike koosluste hoolduskava 2014-2030 (2013) andmetel on Eestis umbes 15 600 ha 

lamminiite. Tulemused näitavad, et selline tegevus annaks märkimisväärse 

kliimasoojenemise potentsiaali vähendamise mõlema stsenaariumi puhul (tabel 8). 

Kindlasti võiks tulevikus arvestada lamminiitudes heinast energia tootmist perspektiivika 

energiatootmise allikana. Lamminiitude puhul on eeliseks see, et niitudel kasvavat 

taimestikku ei tohi väetada ning otseselt ei vaja ala muid hooldustöösid peale iga aastase 

niitmise ja heina kogumise. See tähendab, et ala majandamiseks ei kulu oluliselt energiat 

ega ressursse. Lamminiitude heinast energia tootmiseks on nagu nii vaja hein niita ja 

kokku koguda, seega ei lisandu töö autori poolt välja toodud stsenaariumitele ala 
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hooldamisega seotud lisakulutusi. Miinuseks on see, et lamminiidud on tihti raskesti 

ligipääsetavad ja nagu ka Heinsoo et al. (2010) oma töös on välja toonud, siis tihti 

puuduvad teed, mille kaudu pääseks lamminiitudele ligi. Peale teede on probleemiks 

kevadised üleujutused ja tihtipeale liigniiske ala, mis ei pruugi kannata raskete põllutöö 

masinatega liikumist. Oluline on, et tabataks ära õige hetk, millal on võimalik heina niita 

ja, et ilmastikuolud soosiksid protsesside kulgu. 

Tabel 8. Kliimasoojenemise potentsiaali muutus kui katla ja koostootmisjaama 

stsenaariumi puhul võetaks lammniitude heinast energia tootmine laialdasemalt kasutusele 

(50%, 75% või 100% ulatuses) 

Koostootmisjaam 

Lamminiidu 

pindala 

Ühik 1h (u. 7800 ha) 

50% 

(u. 11700 ha) 

75% 

(u. 15600 ha) 

100% 

Kokku t CO2 ekv. -6,8 -53390 -80086 -106781 

Välditud 

soojusenergia 

t CO2 ekv -1,7 -13530 -20295 -27061 

Välditud 

elektrienergia 

t CO2 ekv. -5,5 -43141 -64712 -86283 

Katel 

Kokku t CO2 ekv. -3,7 -28567 -42851 -57134 

Välditud 

soojusenergia 

t CO2 ekv. -4,1 -31848 -47772 -63697 

Lamminiidud asuvad erinevates Eesti piirkondades (joonis 2) ja tänu sellele ei ole ilmselt 

siiski võimalik igas piirkonnas lamminiitude heina kasutusele võtta. Tulevikus tuleks 

konkreetsemalt uurida, millistes piirkondades see täpsemalt mõistlik oleks. Teiseks on 

koostootmisjaamade ehitamine finantsiliselt kulukas. Eesti energiamajanduse arengukava 

2030 (2013) on toonu välja sama järelduse, et peamiseks piiravaks teguriks on 

koostootmisjaama rajamisel on majanduslik tasuvus ja turutingimused, tulevikus sõltub 

kõik tehnoloogia arengust (Eesti energiamajanduse…2013). Sealjuures on oluline jälgida, 

et valitud piirkonnas oleks piisavalt tarbijaid, kes saaksid ära kasutada suvistel perioodidel 

üle jääva soojusenergia. 
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KOKKUVÕTE 

Lamminiidud paiknevad jõgede äärealadel ja nad on perioodiliselt üle ujutatud. 

Lamminiidud on väga liigirikkad alad ja selleks, et liigirikkus säiliks tuleb neid alasid 

perioodiliselt karjatada või niita. Niitmisel on oluline, et niidetud hein ka alalt koristatakse, 

sest muidu takistab see taimede kasvamist ja tekib kulustumine.  

Eestis on tehtud eelnevalt mitmeid lamminiitude energiapotentsiaali hõlmavaid uuringuid, 

kus on selgunud, et lamminiidu heinal on väga hea energiapotentsiaal. Kogu maailmas on 

ühtne suundumus vähendada taastumatute energiaallikate kasutust ja minna üle taastuvate 

allikate peale, lamminiidud on üks viis kuidas vähendada taastumatute energiaallikate 

osakaalu energia tootmises. 

Antud lõputöö eesmärk oli hinnata lamminiitude heina põletamisel toodetud energia kliima 

soojenemise potentsiaali, vähendades fossiilsete ressursside kasutamist. Hinnati 

lamminiitude heina põletamisel toodetud a) soojusenergia ning b) soojus- ja elektrienergia 

kliima soojenemise potentsiaali läbi olelusringi. Töös põhineti erinevatele kirjanduse 

allikatele ja eelnevalt tehtud uuringutele. Kõik arvutused tehti 1 hektari lamminiidu kohta, 

saagikusega 5,5 t KA/ha.  

Olelusringi hindamise käigus selgusid kliimasoojenemise potentsiaali põhjustavad 

protsessid ja kliimasoojenemist vähendavad protsessid. Kliimasoojenemist põhjustavad 

protsessid olid mõlema stsenaariumi puhul heina kogumise protsessid, mis sisaldasid kõiki 

põllul tehtud töid masinatega, lisaks heina transport põllult tootmisjaama ja tuha transport 

ehk siis tootmisprotsessi jääprodukti ümbritsevatele põllumajandusmaadele viimine. Kuigi 

kogumise ja transpordi protsessid omasid negatiivset mõju, siis kogutulemust arvestades 

oli nende protsesside panus suhteliselt väike. Ka juhul, kui heina kogumisega seotud  

kütusekulu oleks poole suurem võrreldes baasstsenaariumiga, siis ei mõjuta see tulemusi 

oluliselt, seega saavutatakse ikkagi märkimisväärne kliima soojenemise potentsiaali 

vähenemine. 



45 

 

Olelusringi hindamise tulemused näitasid, et mõlema stsenaariumite puhul, kus on 

arvestatud nii kliimasoojenemist põhjustavaid kui vähendavaid protsesse, saavutatakse 

kogutulemusena märkimisväärne kliima soojenemise potentsiaali vähenemine. Sealjuures 

koostootmisjaama tulemused näitasid pea kahekordset kliimasoojenemise potentsiaali 

vähendamise tulemust võrreldes katlas energia tootmisega. Täpsemalt vähenes kliima 

soojenemise potentsiaal katla stsenaariumi puhul -3653 kg CO2 ekv ja koostootmisjaama 

puhul -6835 kg CO2 ekv 1 ha lamminiidu kohta. 

Mõlema stsenaariumi puhul andis kliimasoojenemise potentsiaali vähenemisse panuse 

välditud mineraalväetiste tootmise protsess. Lamminiitude heinast energia tootmise 

jääkproduktiks on tuhk, mis sisaldab nii fosforit kui kaaliumit. Kuna tuhka tekib üpris palju 

ning ta sisaldab mineraalaineid, siis on oluline, et tuhk ei jääks niisama seisma vaid, seda 

oleks võimalik uuesti kasutada. Antud stsenaariumite juures on arvestatud, et tuhk viiakse 

ümberkaudsetel aladel asuvatele põllumajandusmaadele ning sellega asendatakse 

mineraalväetiste tootmist. 

Hinnati heina põletamisel toodetava energiaga fossiilsetel ressurssidel põhineva soojus- ja 

elektrienergia asendamisest tulenevat kliima soojenemise potentsiaali muutust. Arvestati, 

et katla stsenaariumi juures läheb kasutusse kogu toodetud soojusenergia ehk 100% 

toodangust, sest katelpõletis on põhitoodanguks soojusenergia, mida saab toota vastavalt 

nõudlusele. Kõige suurema panuse kliima soojenemise potentsiaali vähendamisse andis 

põlevkivielektri asendamine koostootmisjaama stsenaariumi puhul. Katelpõleti 

stsenaariumi puhul on kõige suurema kliima soojenemise potentsiaali vähendava mõjuga 

välditud soojusenergia tootmine maagaasist. Koostootmisjaamas arvestati, et elektrienergia 

läheb kasutusse kogu mahus ja soojusenergiat on võimalik kasutada 60% ulatuses. Seda 

põhjusel, et koostootmisjaama peamine eesmärk on toota elektrienergiat ja soojusenergia 

on elektritootmise kõrval toodang, mida on võimalik ära kasutada. Kuna soojusenõudlust 

soojade ilmadega ei ole, siis suveperioodil toodetud soojusenergia läheb üldjuhul raisku. 

Koostootmisjaamas saaks soojusenergia kasutamise protsenti tõsta sellega, kui 

tootmisjaama läheduses asuks mõni tööstushoone või vabrik, mis vajab aastaringselt 

tootmiseks soojusenergiat, näiteks paberivabrik või kalakasvatus.  

Juhul kui tulevikus otsustataks laialdaselt lamminiitude heinast energiat tootma hakata, siis 

kliima soojenemise potentsiaali mõju vähendamine on märkimisväärne. Sellisel juhul 
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tuleks kaaluda, kumba tootmisjaama rajada oleks mõistlik. Lamminiidud paiknevad 

erinevate Eesti piirkondades. Edaspidi tuleks uurida, millistesse piirkondadesse on 

perspektiivikas tootmisjaamu rajada, koostootmisjaam läheduses võiks olema nii 

põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid kui ka vabrikuid. Põllumajandusmaadel kasutada 

tuhka väetisena ja vabrikud suudaksid perioodidel kui kodumajapidamised soojusenergiat 

ei tarbi kasutada ära üle jääva soojusenergia ja nii oleks kasutegur suurem. Ja seega 

katelpõletiga tootmisjaamu tasuks rajada pigem piirkondadesse, kus on lamminiidu 

ressurssi, aga puuduvad vabrikud, kes soojusenergiat vajavad ning põllumaade lähedus 

tuleb kasuks tuha kasutusele. 
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Energy production from alluvial meadow grass by combustion - global 

warming potential through life cycle assessment  

SUMMARY  

Alluvial meadows are situated on the rivers remote areas and these areas are periodically 

floated. Alluvial meadows have wide range of biodiversity, for the retention it is important 

than alluvial meadows are regularly grazed and mowed. Important is removing the hay 

after mowing the area. 

There are some surveys that include Estonian alluvial meadow energy potential and they 

have found that alluvial meadows have quite high energy potential. Melts et al. (2013) 

have found that alluvial meadows dry matter for is 5.5 t/ha and the net calorific value is 

17.3 MJ/kg KA. 

Entire Europe has intent to reduce non renewable energy sources usage like fossil 

resources and wants to start using more renewable resources. Alluvial meadow biomass is 

one way to start producing more bioenergy. 

The purpose of this survey was to evaluate the global warming potential of producing 

energy from alluvial meadow biomass by combustion and to replace fossil sources usage. 

Two scenarios were studied: 1) heat production by boiler combustion 2) heat and 

electricity production by CHP. Global warming potential was assessed through 

consequential life cycle assessment (LCA) per 1 ha of alluvial meadow.  

First step is inventory analysis, which includes all the processes step by step. Hay 

consumption processes are collecting hay, hay transportation, combustion, ashes transport, 

avoided P, avoided K, for boiler scenario there is avoided heat and for CHP there is 

avoided head and avoided electricity.  

Results showed that both scenarios total showed reducing global warming potential. CHP 

total was -6845 kg CO2 eq and boiler total was -3662 kg CO2 eq. CHP showed almost two 

times as good result compared to boiler combustion. For both scenarios the negative global 

warming potential impact were caused by hay collection and transportation processes, but 

the contribution to the total impact was still relatively small. Even when the double amount 
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of hay collection activities (double amount of fuel) was assumed, the total net impact of 

global warming potential was still significantly decreased.  

The positive impact by reducing the global warming potential in boiler scenario was 

mainly caused by the avoided heat process -4083 kg CO2 eq. It was assumed that alluvial 

meadows combustion will replace producing the heat from natural gas. Avoided fertilizer P 

(-5,5 kg CO2 eq) and K (-7,6 kg CO2 eq) had reducing result to global warming potential. 

Ashes contain P and K which can be used as fertilizer on farmland. Using ashes can 

replace production of mineral fertilizers. 

In CHP the greatest global warming reduction was caused by the avoided electricity -5531 

kg CO2 eq, it was assumed that the bioenergy is replacing energy produced from oil shale. 

The second best reduction result gave avoided heat -1735 kg CO2 eq. CHP main production 

is electricity and the heat comes as a co-product with this producing process. Heat is used 

only when it is heating period, so it is assumed that 60% of produced heat will go to 

consumers. This percent could be higher when CHP station would be situated near to some 

factories. Wang et al. (2006) has described that his heat can be used in factories as 

fishfarm, textile factory or building materials factory. 

If in the future the hay from alluvial meadows would be in widespread use as 50% or 70% 

then also the global warming potential would be reduced drastically. But for the further use 

of the grass it is important to analyse the location of the meadows and energy plants. It is 

important to study first the area and then make the decision which places have potentially 

enough biomass. Also have to make sure that the station location would be close to 

consumers. 

From the negative side, usually the alluvial meadows are floated in some period and also 

don’t have very good access. Heinsoo et al. (2010) has pointed out that the only negatives 

are difficult access for machines and periodically over floated land. For positive sides there 

are mentioned the low management cost, because alluvial meadows are not allowed to be 

fertilized and also you can’t plant seeds. 
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In conclusion alluvial meadow biomass has a great perspective in producing energy by 

combustion CHP or boiler processes and has a great potential to reduce global warming 

potential. Natural grass has a great potential in future bioenergy production. 
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Lisa 1. Kliima soojenemise mõjukategooriasse panustavad ühendid ja 

nende mõjufaktorid EDIP2003 metoodika järgi 

Ühend 

Mõjufaktor 

kg CO2 eq / 

kg 

1-Propanol, 3,3,3-trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-, HFE-7100 390 

Acenaphthene 3 

Acetaldehyde 2 

Acetic acid 2 

Acetic acid, trifluoro- 1 

Acetone 2 

Acrolein 2 

Aldehydes, unspecified 2 

Ammonium carbonate 2 

Benzal chloride 1 

Benzaldehyde 2 

Benzene 3 

Benzene, ethyl- 3 

Benzene, hexachloro- 1 

Benzene, pentachloro- 1 

Benzo(a)pyrene 3 

Butadiene 3 

Butane 3 

Butane, 1,1,1,3,3-pentafluoro-, HFC-365mfc 890 

Butane, perfluoro- 8600 

Butane, perfluorocyclo-, PFC-318 10000 

Butene 3 

Carbon dioxide 1 

Carbon dioxide, fossil 1 

Carbon dioxide, land transformation 1 

Carbon monoxide 2 

Carbon monoxide, fossil 2 

Chloroform 30 

Cumene 3 

Diethyl ether 2 

Dimethyl ether 1 

Dinitrogen monoxide 296 

Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin 1 

Epichlorohydrin 1 

Ethane 3 

Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, HCFC-142b 2400 

Ethane, 1-chloro-2,2,2-trifluoro-(difluoromethoxy)-, HCFE-235da2 340 

Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, HCFC-141b 700 
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Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a 120 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 140 

Ethane, 1,1,1-trifluoro-, HFC-143a 4300 

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 1300 

Ethane, 1,1,2-trichloro- 2 

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 6000 

Ethane, 1,1,2-trifluoro-, HFC-143 330 

Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro-1-fluoro-, HCFC-121 10600 

Ethane, 1,2-dichloro- 1 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1-difluoro-, HCFC-132b 14000 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 9800 

Ethane, 1,2-difluoro-, HFC-152 43 

Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124 620 

Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-, HCFC-123 120 

Ethane, chloropentafluoro-, CFC-115 7200 

Ethane, fluoro-, HFC-161 12 

Ethane, hexafluoro-, HFC-116 11900 

Ethane, pentafluoro-, HFC-125 3400 

Ethanol 2 

Ethanol, 2,2,2-trifluoro- 57 

Ethene 3 

Ethene, chloro- 1 

Ethene, tetrachloro- 1 

Ethene, trichloro- 1 

Ether, 1,1,1-trifluoromethyl methyl-, HFE-143a 750 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-347mcc3 480 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl methyl-, HFE-254cb2 30 

Ether, 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl-, HFE-356mec3 430 

Ether, di(difluoromethyl), HFE-134 6100 

Ether, difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-245cb2 580 

Ether, ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl-, HFE-374pc2 540 

Ether, nonafluorobutane ethyl-, HFE569sf2 (HFE-7200) 55 

Ether, pentafluoromethyl-, HFE-125 14900 

Ethyl cellulose 2 

Ethylene diamine 2 

Ethylene oxide 2 

Ethyne 3 

Formaldehyde 3 

Formic acid 2 

Furan 2 

Heptane 3 

Hexane 3 

Hexane, perfluoro- 9000 

HFE-236ca12 (HG-10) 2700 
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Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic 3 

Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 3 

Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 3 

Hydrocarbons, aromatic 3 

Hydrocarbons, chlorinated 1 

Hydrocarbons, partly oxidized 2 

Hydrocarbons, unspecified 3 

Isocyanic acid 2 

m-Xylene 3 

Methane 23 

Methane, biogenic 20 

Methane, bromo-, Halon 1001 5 

Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 1300 

Methane, bromodifluoro-, Halon 1201 470 

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 6900 

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 1700 

Methane, chlorofluoro-, HCFC-31 1 

Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 14000 

Methane, dibromo- 1 

Methane, dichloro-, HCC-30 10 

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 10600 

Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 210 

Methane, difluoro-, HFC-32 550 

Methane, fluoro-, HFC-41 97 

Methane, fossil 23 

Methane, iodotrifluoro- 1 

Methane, monochloro-, R-40 16 

Methane, tetrachloro-, CFC-10 1800 

Methane, tetrafluoro-, CFC-14 5700 

Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 4600 

Methane, trifluoro-, HFC-23 12000 

Methanol 2 

Methyl acrylate 2 

Methyl formate 2 

Methyl perfluoroisopropyl ether 330 

Monoethanolamine 2 

Nitrobenzene 2 

NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 3 

o-Xylene 3 

PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 3 

Paraffins 3 

Pentane 3 

Pentane, 2,3-dihydroperfluoro-, HFC-4310mee 1500 

Pentane, perfluoro- 8900 
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Phenol 2 

Phenol, pentachloro- 1 

Polychlorinated biphenyls 1 

Propanal 2 

Propane 3 

Propane, 1,1,1,2,2,3-hexafluoro-, HFC-236cb 1300 

Propane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-, HFC-236ea 1200 

Propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-, HFC-227ea 3500 

Propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro-, HFC-245fa 950 

Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, HCFC-236fa 9400 

Propane, 1,1,2,2,3-pentafluoro-, HFC-245ca 640 

Propane, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-, HCFC-225cb 620 

Propane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-, HCFC-225ca 180 

Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2- 190 

Propanol, pentafluoro-1- 40 

Propene 3 

Propionic acid 2 

Propylene oxide 2 

Sodium formate 2 

Styrene 3 

Sulfur hexafluoride 22200 

t-Butyl methyl ether 2 

Toluene 3 

Trichloroethane 140 

Xylene 3 
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