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Selle käsiraamatu koostamist ning avaldamist rahastas Euroopa Komisjon kuuenda 

raamprogrammi, projekti „BIOPROS – reovee ja selle jääkmuda ohutu kasutuse võimalused 

suure tõhususega biomassi tootmiseks lühikese raieringiga kultuuridest“ (lepingu nr COLL-CT-

2005-012429) raames. Rohkem informatsiooni projekti ja selle tulemuste kohta saab projekti 

kodulehelt: www.biopros.info 
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1 SISSEJUHATUS 

Käesolev käsiraamat on koostatud ja avaldatud Euroopa Liidu rahastatud projekti „BIOPROS“ 

raames. 25 partnerit 11 Euroopa riigist töötasid enam kui kolm aastat mitmesuguste lahenduste 

kallal, mis võimaldaksid reovee ja selle jääkmuda kasutamise lühikese raieringiga kultuuride 

kasvatamisel1 ohutumaks ja tõhusamaks muuta. Projekti käivitamise peamiseks ajendiks olid 

Rootsi, Suurbritannia, Eesti ja Poola kogemused selles vallas. Nendes riikides on tekkinud 

võimalused kasutada pajuistandike potentsiaali nii, et oleks korraga saavutatud kõrge 

saagikusega puitbiomassi tootmine ja sellega seonduv reovee puhastamine. 

 

Foto 1. Paju energiavõsa. S. Foellneri (ttz Bremerhaven) 
foto 

 

Foto 2. Mahavõetud 2 a vanused paplid. A. Ramos 
Fernandeze (ASAJA) foto 

„BIOPROS-i“ raames keskenduti paju ja papli (Salix spp. ja Populus spp.) energiavõsa 
istandike rajamisele, sest need on kaks kõige tavalisemat liiki Euroopas, mida kasutatakse 

lühikeste raieringiga kultuuridest puitbiomassi tootmiseks. Samas ei maksa energiavõsa piirata 

ainult nende kahe liigiga. Ka eukalüpt, lepp (Alnus spp.) ja teisedki puud võivad mõnes 

piirkonnas suure potentsiaaliga energiavõsa liigid olla. Nad on kiire kasvuga ning 

omastavad hästi vett ja toitaineid, olles seetõttu head reovee ja selle jääkmuda kasutajad. 

Puitbiomassi tootmine paju- ja papliistandikes ilma reovett ja selle jääkmuda 

kasutamata on Euroopas üsna levinud. Sellise tootmise kohta (nt lühikese 

raieringiga madalmetsa kasvatamise kohta) on avaldatud päris palju juhiseid (vt 

lisa). „BIOPROS“ aga on keskendunud inimtegevuse jääkproduktide ohutule 

taaskasutamisele energiavõsa kasvatamisel ja sellisena sisaldab see käsiraamat 

hulga spetsiifilist lisainfot just niisuguse praktika kohta. 

                                                
1 Edaspidi kasutatakse termineid „energiavõsa“ ja „paju energiavõsa“ – ingl k short rotation 
coppice ja short rotation willow coppice. 



BIOPROS projekt - Energiavõsa käsiraamat - Avaldatud: 2008 
 

 - 7 - 

1.1 ENERGIAVÕSA KÄSIRAAMATUST 

Käsiraamatu koostamise eesmärgil hinnati energiavõsa potentsiaali paljudes Euroopa 

regioonides, võttes arvesse erinevaid kliimatingimusi, sobivaid liike, kohalikke õigusakte ja 

turge. Uuringud viidi läbi olemasolevates energiavõsa istandikes, et analüüsida reovee ja selle 

jääkmuda kasutamise mõju pinnasele, põhjaveele ja taimedele. Projekti tulemused näitavad, 

et energiavõsa potentsiaal kombineeritud biomassi tootmiseks ning reovee ja selle jääkmuda 

kasutamiseks sõltub järgmistest aspektidest: 

• seadusandlusest tulenevad võimalused, nt kas on lubatud taaskasutada töödeldud reovett 

ja selle jääkmuda niisutamiseks ja väetamiseks; 

• sobiva reovee ja/või selle jääkmuda olemasolu kohapeal, energiavõsa läheduses, et vedu 

liiga pikk ei oleks; 

• üldsuse heakskiit; 

• puitbiomassi turu olemasolu; 

• sobiv kohalik kliima ja mullastik; 

• kasu energiavõsa kasvatamisest ja reovee kasutamisest talunikule, ühiskonnale ja 

keskkonnale. 

Selleks, et tagada energiavõsa kasvatamise jätkusuutlikkus ning kaitsta elanikke ja 

keskkonda selle tegevuse võimalike halbade tagajärgede eest (nt põhjavee või pinnase 

reostus), tuleb energiavõsa istandike rajamine ja majandamine tingimata hoolikalt läbi mõelda. 

Kuna eri regioonide tingimused – seadusandlus, kliima, puitbiomassi turg jm – on Euroopa piires 

väga erinevad, tuleb iga energiavõsa istandiku rajamine eraldi kavandada. Hinnangu andmisse 

soovitatakse kaasata kohalikke asjatundjaid ning ametivõime kõige varasemas 

staadiumis. Käesolev käsiraamat tutvustab projekti tulemusi ning enne seda olemas 

olnud kogemusi, et aidata energiavõsa kasvatajaid ja otsusetegijaid sobiva istandiku 

planeerimisel ja kasvatamisel. Käsiraamatu eesmärk on anda juhiseid, kuidas reovett ja selle 

jääkmuda ohutult ja tõhusalt taaskasutada suure tõhususega puitbiomassi tootmisel. 

Juuresolevalt jooniselt näeb põhilisi praktilisi aspekte, mida tuleks energiavõsa rajamisel 

arvestada, ka viitab see järgmiste peatükkide sisule. Käsiraamatus leiab teavet kasvukoha valiku 

kohta (2. peatükk), istandiku kavandamise ja rajamise kohta (3. peatükk), põllukultuuride 

kasvatamise kohta (5. peatükk), energiavõsa majandusarvestuste kohta (6. peatükk) kohta, 

samuti juhiseid reovee ja selle jääkmuda ohutu taaskasutamise kohta niisutamisel ja väetamisel 

(4. peatükk). Lisaks sellele leiab siit infot selle kohta, kuidas mitmel pool Euroopas on 

energiavõsa edukalt kasvatatud, samuti projektis osalenud riikide asjasse puutuvaid õigusakte 

ning ka juhiseid lepingute koostamise kohta. 
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Joonis 1. Praktilised aspektid, mida arvestada energiavõsa rajamisel ja kasvatamisel 

1.2 LÜHIKESE RAIERINGIGA KULTUURIDE TAUST 

Energiavõsa istandikus viljeldavate kiiresti kasvavate liikide biomassi ära kasutades saab hästi 

kaasa aidata Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ambitsioonikate eesmärkide saavutamisele, mis 

puudutavad kasvuhoonegaaside vähendamist. Biomassi abil toodetud soojus, energia ja 

biokütused on CO2-neutraalsed. Ainult sama kogus CO2, mille taimed atmosfäärist endasse 

koguvad, taasväljastatakse, kui biomass muudetakse bioenergiaks.2 Tänu sellele võib 

fossiilkütuste asendamine biomassiga aidata vähendada kasvuhoonegaaside sisaldust 

atmosfääris ning seega ka nende mõju kliimamuutustele. Veelgi enam: alates 2000. aastast 

on nafta hind muutunud peaaegu neli korda kallimaks ja on üsna selgeks saanud, et sõltumine 

ainult fossiilkütustest tähendab suurt ohtu iga riigi majandusele. Üleminek taastuvatele 

energiaallikatele on hädavajalik.  

                                                
2 Siia hulka ei kuulu istandike majandamisest ja nende toodangu töötlemisest tulenev emisioon 
(nt see, mille põhjustavad saagikoristus- ja istutamismasinad). 

Energia- 

võsa 

 

Seadusandlus 

• Võimalus taaskasutada töödeldud reovett ja 
selle jääkmuda põllumajanduses. 

• Piirangud, mis puudutavad pinnast, 
põhjavett, bioloogilist mitmekesisust, 
maastiku kaitset. 

• Poliitilised eesmärgid energiakultuuride, 
biokütuste, toitainete taaskasutuse, reovee 
kasutamise jms vallas.  

Kasvukoha valik ja energiavõsa 
istandiku rajamine 

• Kliima, pinnas, pinnavorm. 

• Keskkonna. ja sanitaarohuhd. 

• Infrastruktuur (reovee ja selle 
jääkmuda kaugus). 

• Kultuuride valik, istutusskeemid.  

Energiavõsa kasvatamine 

• Umbrohu- ja kahjuritõrje. 

• Istutamine ja raieringi pikkus. 

• Niisutamine ja väetamine. 

• Saagikoristus, transport, 
ladustamine. 

• Põllumaa taastamine. 

Töödeldud reovee ja selle jääkmuda taaskasutus 

• Luba asjakohastelt asutustelt.  

• Reovee ja selle jääkmuda töötlemine.  

• Niisutustehnoloogiad ja sobivad niisutusskeemid. 

• Sobiv väetamine jääkmudaga. 

• Järelevalve, kontroll ja aruandlus. 

Majandusarvestus 
• Puitbiomassi turg. 
• Investeeringud ja tegevuskulud. 
• Konkurents teiste põllu- ja 

metsamajanduskultuuride kasvatajatega. 
• Tulud reovee ja selle jääkmuda 

kasutamisest. 
• Toetused. 
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1.2.1 EL EESMÄRGID TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE VALLAS  

Biomassi tootval sektoril on oluline roll, et täita EL valge raamatu (COM [97] 599) eesmärke 

aastaks 2010, mis puudutavad 12% kogu energiatarbimisest, 21% kogu elektritarbimisest 

ja 5,75% liiklusvahendite kütusetarbimisest. Juba praegu saadakse rohkem kui 50% taastuvate 

energiaallikate abil toodetavast energiast tahket biomassi kasutades. Selleks on puit, 

puidujäätmed, põhk, saagikoristusjäätmed, taimsed ja loomsed jäätmed. Euroopa Liidu 2005. 

aasta biomassialases tegevuskavas on püstitatud kindlad eesmärgid, mis puudutavad 

biomassi kasutamist ja mille siht on suurendada kõigist biomassi allikatest saadav bioenergia 

hulk 2010. aastaks vastavaks 150 miljonile tonnile naftaekvivalendinile (Mtoe).3 

Biokütused 3,0%
Biogaas 4,6%

Taaskasutatavad 
tahked 

olmejäätmed 
4,8%

Geotermiline 
5,5%

Vee-energia 
22,2%

Tuule-enrgia 
5,5%

Tahke biomass 
53,7%

Päike 0,7%

 

Joonis 2. Taastuvate energiaallikate osakaal EL esmases energiatootmises (2005). Allikas: Observ’ER 2006 

2005. aastal toodeti tahkest biomassist umbes 58,7 Mtoe energiat ja 13,6 Mtoe teistest 

bioenergia allikatest – nt biokütused, sh biogaas, ja taaskasutatavad tahked olmejäätmed 

(Observ’ER 2006). Praegused suundumused näitavad, et aastaks 2010 on võimalik saavutada 

103,7 Mtoe ulatuses fossiilkütuste asendamine, seejuures tuleks 78,6 Mtoe tahkest biomassist 

(Observ’ER 2006). Seega on EL 2010. aasta eesmärkide saavutamiseks vaja teha lisapingutusi 

ja aidata kaasa tõhusamale biomassi tootmisele ja kasutamisele. 

                                                
3 55 Mtoe elektri tootmiseks, 75 Mtoe sooja tootmiseks ja 19 Mtoe transpordiks.  
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EL eesmärgid aastaks 2010: 

• toota 12% kogu vajalikust energiast taastuvate energiaallikate abil; 

• toota 21% kogu vajalikust elektrist taastuvate energiaallikate abil; 

• toota 5,75% liiklusvahenditele vajalikust kütusest taastuvate energiaallikate abil; 

• toota biomassi allikate abil energiat 150 Mtoe. 

Tavapärase metsanduse kõrval nähakse suurt potentsiaali tahke biomassi tootmisel suure 

jõudlusega madalmetsa liikidest, nagu pajud ja paplid, mida kasvatatakse tihedates ja 

suhteliselt lühikese raieringiga (3–5 aastat) istandikes. Selleks, et täita valge raamatu eesmärke, 

peab hinnangute kohaselt kasutama umbes 4,5% kogu EL põllumajandusmaast (6,3 miljonit ha) 

nimetatud energiavõsa kasvatamiseks. Samas tuleb tõsiselt arvestada, et rohkelt maad läheb 

vaja ka toiduainete ja söödakultuuride tootmiseks. 2003. aastal käivitati Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform. Nimetatud energiavõsa istandikud sobivad 

suurepäraselt uute põllumajandust käitlevate õigusaktide raamistikuga: uued aktid võimaldavad 

talunikel vabalt reageerida põllumajandusturu muudatustele, sh suurenenud nõudlusele 

energiakultuuride järele. Uutes toetusskeemides on lubatud ka võimalus kasutada kohustuslikku 

maa tootmisest kõrvalejätmist energiakultuuride, sh energiavõsa kasvatamiseks. Kõik see 

tähendab Euroopa talunikele uusi võimalusi täiendava tulu teenimiseks. Aina enam 

puitbiomassi vajatakse ju ka seoses sellega, et tervete piirkondade kütmisskeemid muutuvad 

ja jõujaamades saab muu kütuse kõrval põletada ka biomassi. Seega tugevdab praegune ÜPP 

energiavõsa istandike tootmise positsiooni. 

1.2.2 SÄÄSTLIK TOITAINETE TAASKASUTAMINE 

Ulatuslikuks energiavõsa kasutamiseks tuleb tagada jätkusuutlik biomassi tootmine. Peale 

majanduslike tahkude tuleb arvestada nii enne tegevuse käivitamist kui ka selle kestel 

teatud keskkondlike ja sotsiaalsete aspektidega. Energiavõsa puhul on üks huvitav aspekt 

selle võimalus toimida multifunktsionaalse süsteemina: tegu pole ainult biomassi 

tootmisega, vaid ka vähesaastatud reovee ja selle jääkmuda alternatiivse kasutamisega. 

Enamiku kiirelt kasvavate liikide suur vee- ja toitainevajadus tuleb tavatingimustes rahuldada 

mageveega kastmise ja mineraalväetistega väetamise abil. Mõlemad abinõud muutuvad järjest 

kallimaks ja aina raskemini kasutatavaks. Euroopas on kliimamuutuste tagajärjel tekkinud 

ilmselgelt pikemad põuaperioodid. Veevarud kahanevad suviti kõvasti ja aina suurenevat 

kastmisvajadust on raske täita. Kogu maailmas vähenevad mineraalse fosfori varud. See 

mõjutab tugevalt väetiste hinda ning võib tulevikus viia fosfori defitsiidini – toiduaineid 

nõutakse aina enam ja sellega seoses kasvab ka väetamisvajadus. 
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Olmereovesi4 ja selle jääkmuda sisaldavad suurel hulgal taimedele kättesaadavaid 

toitaineid, nt lämmastikku (N) ja fosforit (P). Orgaaniliste ja anorgaaniliste saasteainete (nt 

raskmetallide) sisaldus aga on neis tavaliselt väike. Seega võib „inimtegevuse jäätmeid“ pidada 

majanduslikult huvipakkuvaks mittetavapäraseks vee- ja väetiseallikaks, seda just eriti 

toiduks/söödaks mittekasutatavate lühikese raieringiga kultuuride jaoks. Selline energiavõsa 

kasvatamine aitab kaasa väärtuslike toitainete kohapealsele korduvkasutamisele, 

vähendab vajadust mineraalväetiste ja kastmise järele ning võimaldab saada suuremat biomassi 

saaki kui tavalisest energiavõsa istandikust. 

 

Joonis 3. Energiavõsa korduvkasutamise põhimõte. 

Energiavõsa kasvatamise sidumine üldise reovee kasutamise kontseptsiooniga võib suurendada 

võimalusi leida raha sobivate puhastusseadmete jaoks. Paljudes väiksemates linnades ja 

muudes asulates, eriti just uutes liikmesriikides, kasutatakse siiani puhastusseadmeid, mis ei 

võimalda täita enne reovee uuesti ringlusse laskmist selle puhastamise EL kvaliteedinõudeid5. 

Energiavõsa kasutamine olmereovee puhastamise viimase etapina annab sellistele asulatele 

võimaluse lihtsal ja tõhusal moel oma reovee puhastusjõudlust parandada, vähendades toit- ja 

saasteainete hulka, mis muidu lastakse voolata looduslikesse veekogudesse. Samas on 

energiavõsa kasvatamisel ilmtingimata vajalik reovee töötlemine enne selle kasutamist. 

Töötlemata reovesi sisaldab isegi peale esmast mehaanilist puhastust haigustekitajaid ning 

mitmesuguseid lahustunud ja lahustumata aineid, mis kasvatavatele kultuuridele, põhjaveele ja 

                                                
4 Majapidamiste reovesi ja vihmavesi (mitte tööstuse heitvesi). 
5 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EMÜ; Euroopa Nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee 
puhastamise kohta (täiendav direktiiv 98/15/EMÜ). 
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mulla viljakusele halvasti mõjuvad. Välja on töötatud mitmeid lahendusi, mis langevad peaaegu 

kokku tavaliste reovee puhastamise tehnoloogiatega, ent mida saab kohandada energiavõsa 

istandike eripäraste nõuetega. 

Reovett ja selle jääkmuda kasutava energiavõsa plussid: 

• kasvav turg ja talunike uued teenimisvõimalused; 

• mitme funktsiooniga süsteem, mis ühendab biomassi tootmise reovee alternatiivse 
kasutamise ja selle jääkmuda puhastamisega; 

• väiksem vajadus väetiste ja kastmisvee järele; 

• väikelinnadele ja asulatele suurt huvi pakkuv reovee ja selle jääkmuda puhastamise 
võimalus. 

Sellega kaasnevat riski saab vähendada: 

• asukoha hoolika valikuga, et ei tekiks konkurentsi toidu- ja söödakultuuride tootmisega; 

• reovee ja selle jääkmuda sobiva valiku ja töötlemisega; 

• hoolika planeerimise, tegevuse ja järelevalvega, et poleks ohtu keskkonnale; 

• kõige vastavusega EL ja kohalikele õigusaktidele. 

Kui reovett töödeldakse tavapärastes puhastussüsteemides, tekib sadestumise ja 

aktiivmudapuhastuse käigus suurel hulgal jääkmuda, millest tuleb kuidagi vabaneda. Peale 

tuhastamise, mis on kulukas, on töödeldud reovee jääkmuda põllumajanduslik kasutamine 

enamikus Euroopa riikides tavapärane meetod sellest vabanemiseks. Tänu orgaaniliste ainete, 

fosfori ja teiste toitainete suurele sisaldusele parandab jääkmuda kasutamine mulla viljakust 

ning vähendab vajadust kasutada mineraalväetisi. Samas võib jääkmuda sisaldada ka kahjulikke 

aineid, näiteks haigustekitajaid ja raskmetalle, mille sattumine põldudele võib viia mulla ja 

põhjavee reostumiseni. Et ei tekiks keskkonna- ja sanitaarohtu, on jääkmuda kasutamine 

põllumajandusmaal EL-is rangelt reguleeritud. On kehtestatud maksimaalsed toitainete (nn 

nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ)6 ja saasteainete sisaldused (reoveesettedirektiiv 

86/278/EMÜ)7. Pinnase ja põhjavee kaitsmine nõuab hoolikat energiavõsa istandiku 

planeerimist ja energiavõsa kasvatamist. Enamikul juhtudel on nõutud ka asjaomase kohaliku 

asutuse luba, et oleks tagatud ka kohalike õigusaktide täitmine, mille sisu võib EL õigustes 

kehtivat täpsustada ja täiendada. 

                                                
6 Direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse 
eest. 
7 Direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel 
põllumajanduses. 
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2 KASVUKOHA VALIK 

Kui talunikud, muud maa omanikud, rentnikud või teised põllumajandusmaa kasutajad kaaluvad 

energiavõsana kasvatatava paju- või papliistandiku rajamist, siis üks tähtsaimad otsuseid on 

õige kasvukoha valik. Energiavõsa eluiga Euroopa tingimustes on 25–30 aastat, kuid selle 

rajamise kulud tehakse peamiselt esimesel kasvuaastal. Seega mõjutab energiavõsa istandiku 

rajamise otsus selle langetajat märksa rohkemateks aastateks kui üheaastastele kultuuridele 

rajatud maaharimise korral. Nii on igal kasvukoha valikuga tehtud veal majanduslik mõju, mida 

on peaaegu võimatu parandada. Käesolev peatükk räägib kasvukoha valiku 

kriteeriumidest: looduslikest, tehnilistest, infrastruktuursetest ja geograafilistest aspektidest.  

Tabel 1. Tähtsaimad kriteeriumid energiavõsa kasvukoha valikul  

Kriteeriumid energiavõsa tavapärasel  
väetamisel ja majandamisel  

Lisakriteeriumid, kui kasutatakse reovett 
ja/või selle jääkmuda 

Kohalikud looduslikud ja geograafilised tingimused 

• Kliima 

• pinnas 

• looduslike ohtude risk  

• kahjurite-haiguste rünnakute ja 

kahjustuste risk  

• bioloogilise mitmekesisusega 

arvestamine  

• põhjavee tase 

• reljeef, kallak 

• kaugus asulatest  

• kaugus kaitsealadest, veehoidlatest ja 

jõgedest (nt reovee taaskasutuse korral) 

Infrastruktuurilised ja tehnilised aspektid 

• kaugus biomassi tarbijatest 

• ligipääsetavus plaanitud istandiku 

asukohale  

• elektriliinide olemasolu 

• sobivate istutus- ja 

saagikoristusmasinate kättesaadavus 

• energiavarustus 

• maa olemasolu reovee töötlemiseks või 

hoidmiseks  

• kaugus reoveekollektori või reovee 

puhastusseadme väljalaskekohast 

• ligipääsetavus reoveele 

• olemasoleva reovee ja selle jääkmuda 

kvaliteet ja kvantiteet (puhastuse tase) 
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2.1 ÖKOLOOGILISED KÜSIMUSED 

Põõsastena kasvatataval pajul või paplil põhineva biomassi kasvatamise eesmärk on saavutada 

maksimaalne biomassi tootmine, säilitades samal ajal mulla saagikust ja tagades parema 

toitainete ringluse. 

Mulla viljakus. EL mulla kaitseks ja säästlikuks kasutamiseks välja antud 

keskkonnastrateegiate määruste8 peamine eesmärk on ära hoida mullaomaduste edasine 

halvenemine, et see täidaks endiselt oma funktsioone, ja väheväärtuslikuks muutunud mulla 

taastamine. Määrustes on selgelt öeldud: “Liikmesriigid on kohustatud kindlustama, et 

maakasutajad, kelle tegevus võib märkimisväärselt kahjustada mulla selliseid funktsioone nagu 

biomassi tootmine, toitainete ja vee säilitamine, bioloogilise mitmekesisuse toetamine ja 

süsiniku ladustajana toimimine, peavad kasutusele võtma ettevaatusabinõusid sellise mõju 

ärahoidmiseks või minimeerimiseks.” (Art 4, KOM [2006] 231). 

Ühest küljest on selge, et reovee ja selle jääkmuda kasutamise võiks tarvitusele võtta kui 

energiavõsa majandusliku tõhususe suurendamise meetme. Teisest küljest võib jääkproduktide 

kasutamine tekitada keskkonnaohtusid. Seega tuleb kasvukoha valikul arvestada keskkonnaliste 

piirangutega ja samal ajal arvesse võtta ka teisi olulisi tegureid, sh on ülitähtsad kliima ja 

loodus. 

Kliimatingimused, lumi ja pakane. Üldine arvamus on, et paju, mida võib pidada parimaks 

lühikese raieringiga kultuuriks Kesk- ja Põhja-Euroopas, talub hästi igasuguseid kliima- ja 

mullatingimusi. Paljud pajuliigid võivad kasvada Arktika lähedal ja mägede lumepiirkonnas ning 

sellisena on paju kõige vastupidavam puu Euroopas. Nii pole tema puhul kliimatingimused kuigi 

olulised.  

Paplitel on teistsugused nõudmised. Need kasvavad paremini soojas kliimas ega vaja nii palju 

vett. Pappel on märksa külmatundlikum kui paju ja talvekindlus piirab oluliselt tema levikut. 

Sügis- ja kevadkülmad võivad papliistandikes tekitada palju kahju. Isegi Põhja-Ameerikast 

pärinevad paplid ei kasva Põhja- ja Kesk-Euroopas hästi, kuna nende kasvuperiood algab 

varakevadel ja kevadkülmad ei mõju neile hästi. Seega piiravad kliimatingimused papliistandike 

asukohta rohkem kui mullatingimused. 

Rootsis on kogetud, et raske märg lumi võib pajuvõrsed maha suruda ning põhjustada taime 

murdumist mulla piiril. On ka juhtunud, et talvel on noored oksad jääga kattunud ning 

murdunud. Vanemad oksad on jämedad ning suudavad jääd mõned päevad taluda. 

Piirkondades, kus tugevad lumesajud on tavalised, tuleb selliseid riske energiavõsa istandiku 

asukoha valikul arvesse võtta. 

Vee kättesaadavus. Siinkohal tuleb rõhutada, et isegi Põhja-Euroopa jahedas ja märjas 

kliimas võib biomassi tootmist piirata vee kättesaadavus. Iseäranis mõjutab veepuudus pajusid. 

On teada, et pajule on omane kõrge aurumismäär ja võime välja kannatada hooajalisi 

üleujutusi. Teisest küljest ei suuda paju juured üle elada pikki hapnikuvaeste tingimuste 

                                                
8 KOM [2006] 231, millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ. 
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perioode ning seega ei saa energiavõsa asukohana kõne alla tulla pidevalt üleujutatud alad. 

Pajud on suutelised andma suhteliselt suure biomassi saagi, kui aastane sademete hulk on 

vähemalt 575–600 mm. Kui reoveega kastmine on võimalik, võib valida ka kuivemaid alasid – 

sellega kompenseeritakse vähest vihmasadu ja tagatakse hädavajalike toitainete hea 

varustatus. 

Põhjavesi. Üldine arvamus on, et biomassi suur tootlikkus on tagatud, kui põhjavee tase on 

vähemalt 120–150 cm. Kerged liivased mullad energiavõsa istandikuks ei sobi. Mingil määral 

lihtsustab reoveega kastmine energiavõsa rajamist piirkonda, kus põhjavesi on sügavamal. 

Lisaks puudub energiavõsa kasvatamisel sügavama põhjavee tasemega aladel risk reostada 

põhjavett toitainetega, mis tulenevad jääkmuda kasutamisest. Seega mängib kohavalikul suurt 

rolli valitud kasvatusmeetod. 

Turvastunud mullad. Turvasmullad seavad kiiresti kasvavate paju- ja papliliikide kasvukoha 

valikul omad piirangud. Hoolimata sellest, et nii mõnigi pajuliik kasvab looduses turvasmullas, ei 

ole tänapäevased kiiresti kasvavad sordid sellises pinnases võimelised piisavalt tugevat 

juurestikku kasvatama. Turvastunud muldades aset leidvate looduslike protsessidega kaasnevad 

tihti anaeroobsed tingimused, mis mõjuvad aktiivselt kasvavate taimede arenevatele juurtele 

väga halvasti. Tagajärg on, et arenevad küll kõrged ja tugevad võsud, aga juurestik on nõrk. 

Turvasmullad ei sobi energiavõsa kasvukohaks ka seetõttu, et rasked masinad ei saa sellistes 

tingimustes töötada. 

2.2 MAJANDAMISEGA SEOTUD KÜSIMUSED 

Topograafilised ja geograafilised aspektid. Paljudes riikides on seadusega keelatud reovee 

ja jääkmuda kasutamine kaitsealade, veehoidlate ja jõgede läheduses. Seega, enne kui 

langetada otsus energiavõsa istandiku rajamise ning võimalikku reovee ja jääkmuda kasutamise 

kohta, tuleb kindlaks teha, milline on kohalik keskkonnakaitse poliitika. 

Arvestades kõiki eespool nimetatud piiranguid, võib energiavõsa ideaalseks asukohaks pidada 

sellise mullaga paika, kus on piisavalt toitaineid ja orgaanilist materjali. Ka võiks tegu olla 

lauskmaaga, sest istandike majanduslikult efektiivne koristamine on ülitähtis. Kõige paremad on 

saviliivmuld ja kerge savimuld – st kõrge põllumajandusliku kvaliteediga muld, mis on õhurikas 

ja hoiab hästi niiskust. Kuna selliste muldadega põllud on ideaalsed kasvupaigad ka inimtoiduks 

ja loomasöödaks kasvatavatele kultuuridele, tuleb langetada kompromissvalikuid, milliseid 

põllukultuure neil viljeleda.  

Energiavõsa on keskkonnale kasulik ka selles mõttes, et seda iseloomustab suur kasvukiirus ja 

lühikene raiering. Seega omandab säärane võsa lämmastiku ja fosfori, mis on keskkonda 

lekkinud teiste põllumajanduslike tegevustega. Osa nendest toitainetest eemaldatakse 

saagikoristuse ajal süsteemist ja et energiavõsa uuesti kiiresti asemele kasvaks, läheb vaja 

lisatoitaineid, mille tagavad reovee ja selle jääkmuda kasutamine. 

Metsloomad. Kevadel võivad paplite ja pajude oksi kahjustada metsloomad – noored võsud on 

pehmed ja maitsvad. Kitsede, põtrade, jäneste ja teisegi loomade tekitatav kahju võib 
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energiavõsa istandiku rajamise staadiumis olla väga suur. Kui loomad noored taimed lisaks 

okste näksimisele maha trambivad, võib tagajärg olla istandiku täielik hävinemine. Kui 

energiavõsa kavatsetakse istutada metsa lähedusse, tuleks nõu pidada kohalike metsameestega 

ja mõelda istandiku tarastamisele. 

Infrastruktuur ja sõiduvahenditega ligipääsetavus. Olemasolev infrastruktuur on 

järgmine kriteerium, mida tuleks energiavõsa kasvukoha valikul arvestada. Enamikus riikides ei 

too energiavõsa majanduslikku kasu, kui seda ei saa kultiveerida suurte masinatega. See eeldab 

teid, mis kannavad vajalikke masinaid kogu energiavõsa kasvutsükli jooksul alates 

istutamiseelsest asukoha ettevalmistusest ja pistokste kohaletoimetamisest, ka peab saama 

jääkmuda transportida ja ehitada torustiku istandiku kasvuperioodil reovee 

kohaletoimetamiseks. Tsükkel lõpeb saagi koristamise ja saadud biomassi äraveoga. Kõigest 

sellest tulenevalt mõjutab energiavõsa asukoht kogu süsteemi majandamist.  

Oluline on, et alal ei oleks elektriliine, mis võivad sageli asetseda madalamal kui 6 m 

maapinnast. Paplid ja pajud, kui neid koristatakse 3–4-aastaste tsüklite kaupa, võivad kasvada 

koguni 8 m kõrguseks. 

Kaugus lõpptarbijast. Siinkohal on ära toodud mõned soovitused, mis puudutavad vahemaad 

energiavõsa kasvukoha ja biomassi lõpptarbija vahel. Vahemaa maksimaalne mõistlik pikkus 

sõltub paljudest teguritest, mille hulka kuuluvad veokite veomaht ja olemasolev teedevõrk, 

samuti on ülioluline kütuse hind. Üldiselt soovitatakse biomassi tarbija ja energiavõsa istandiku 

vaheliseks maksimaalseks kauguseks 40–80 km. Lähedal asuv soojus- või elektrijaam, mis oleks 

huvitatud bioenergia tooraine ostmisest, on väga suur pluss. Paigas, kus kasutatakse 

energiavõsa suurema tootlikkuse huvides reovett ja selle jääkmuda, peaks kasvukoha valikul 

lähtuma eesmärgist hoida nii suurte jääkainekoguste kui ka toodetud biomassi osas 

transpordikulud võimalikult väikestena. 

Istandiku suurus. Potentsiaalsed kasvatajad ja talunike liidud on tihti tõstatanud energiavõsa 

istandiku minimaalse suuruse küsimuse. Vastust ei ole kerge anda, kuna see sõltub peamiselt 

maa kättesaadavusest ja olemasolevast biomassi turust. Toetuste süsteemist lähtudes aga 

peetakse istandiku minimaalseks suuruseks 1 ha.  

2.3 KESKKONDLIKUD JA SOTSIAALSED KÜSIMUSED 

Maastik ja bioloogiline mitmekesisus. Energiavõsa multifunktsionaalne iseloom seisneb 

selle suures looduslikus väärtuses. Selline võsa pakub ideaalset elupaika ja suurepärast 

toiduallikat mitmesugustele organismidele. On kindlaks tehtud, et pajudega on seotud rikkalik 

putukate fauna (umbes 450 liiki). Mitmed selgrootud taimetoidulised – lehetäidest röövikuteni – 

toituvad pajudest, olles omakorda söögipooliseks toiduahela kõrgema taseme organismidele. 

Paljud loomad kasutavad pajuvõsa varjupaigana ning söövad hea meelega nende lehti ja oksi, 

aga ka pungasid. Pajud pakuvad närimismaterjali hirvedele, põtradele ja kariloomadele, koprad 

aga kasutavad paju nii ehitusmaterjaliks kui ka kõhutäiteks. 
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Foto 3. Pajuistandik põllumajandusmaastikul. N.-E. Nordhi (SLU) foto 

Pakkudes elupaika mitut liiki lindudele, on energiavõsa sobiv alternatiiv intensiivselt haritud 

põldudele, et peatada põllumajandusmaade bioloogilise mitmekesisuse vähenemine Euroopas. 

Sellised pajuvõsa istandikud võimaldavad vähendada kultiveerimise intensiivsust ja 

taimekaitsevahendite kasutamist. Kuna põllumajandusmaastike bioloogiline mitmekesisus jätab 

sageli soovida, peaks sedagi kriteeriumi energiavõsa kasvukoha valimisel arvestama. 

Oluline on arvestada, et mitut liiki puude ja põõsastega alad on looduslikumad ja kenamad kui 

monokultuursed istandikud. Mitmeaastased biomassi kultuurid mõjutavad nii kasvupaiga enda 

kui ka selle ümbruskonna ökoloogilist seisundit. Tolle mõju ulatus on proportsionaalne ala 

suurusega, kuhu on uus kultuur istutatud. Mitmeaastaste kultuuride kasvupindala võiks 

moodustada u 1% piirkonnast, mis neid kasutavat jõujaama 80 km raadiuses ümbritseb. 

Energiavõsa mõju uurimiseks bioloogilisele mitmekesisusele on juba algatatud või planeeritakse 

mitmeid uuringuid, mis hõlmavad kahjurite, lindude ja mullaelustiku kooslust ning ohtrust. Et 

saada täpsemat informatsiooni energiavõsa mõjust bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku 

ökoloogia kujunemisel võrreldakse looduslike paju- ja paplisalusid avatud 

põllumajandusaladega, kus kasvab eri liikide ja kloonidega energiavõsa. 

Selleks, et maastiku bioloogiline mitmekesisus oleks garanteeritud, on välja töötatud hulk 

soovitusi kavandatava istandiku suuruse ja kuju kohta. Neidki peaks kasvukoha valimisel 

arvesse võtma. Mitme uuringu tulemused näitavad, et bioloogiliselt on kõige mitmekesisemad 

üleminekualad energiavõsa ja avamaa vahel. Järelikult peaks põllumajandusmaade bioloogilise 

mitmekesisuse suurendamiseks rajama ühe suure energiavõsa ala asemel mitu väiksemat. 

Sellest vaatepunktist lähtudes pakuvad kümme 5 ha suurust energiavõsa ala loomastikule 

rohkem elupaiku kui üks 50 ha suurune istandik. Muidugi tuleb sedalaadi lahenduse üle 

otsustades siiski teha kompromisse, mida nõuab olemasolev teedevõrk ja vajadus kasutada 

suuri masinaid. 

Pinnase erosioon. Pajul ja paplil on hajus ning laia ulatusega mitmeaastane juurestik, mis 

aitab ära hoida muldade erosiooni. Siiski võib energiavõsa rajamise faasis probleemsetel aladel 

(eriti näiteks liivastel muldadel) esineda mulla erosiooni. Energiavõsa majandamisel 
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saavutatakse mulla parem kaitse erosiooni vastu sellega, et saak koristatakse üldjuhul 

talvekuudel, kui maa on külmunud. Veelgi enam, saaki koristatakse korra iga kolme või nelja 

kasvuaasta järel. Tulemuseks on vähesem mulla tihenemine ja väiksem erosioonioht kui 

üheaastaste põllukultuuride viljelemisel. Siiski, esimese kasvuperioodi vältel ei suuda pajud ja 

paplid mulda erosiooni eest kaitsta ja seetõttu tuleb arvestada, et kui tahetakse vajalikku 

tehnikat kasutada, ei tohiks maa kallak olla rohkem kui 7%. Ja kunagi ei tohi see ületada 15%. 

Just raskete masinate kasutamine määrab maksimaalse kallaku, kuhu energiavõsa rajada saab. 

Meeles tuleb pidada, et rajamise aastal sarnaneb noor energiavõsa taimede tiheduse poolest 

pigem kapsapõllu kui metsatukaga. Seetõttu on hakatud uurima ka alternatiivseid kasvukoha 

ettevalmistuse meetodeid. Tulemused näitavad, et nii sääraseid kattekultuure nagu nisu ja rukis 

kui ka maa ettevalmistamise ajagraafiku muutmist saab tõhusalt, ilma tulemust ohtu seadmata 

siduda energiavõsa rajamisega. Mõnel juhul maapealse biomassi kasv sel juhul isegi suureneb. 

Selline lahendus, et pajuvõsa istandiku rajamise ajal kasvatatakse kattekultuure, nõuab kolme 

üliolulise teguri tasakaalustamist: need on maapealse biomassi kasv, umbrohutõrje ja 

jääkproduktide kasutamine. 

Sotsiaalsed aspektid. Peale looduslike ja tehniliste tegurite, mis mõjutavad energiavõsa 

kasvukoha valikut, on tähtsad ka sotsiaalsed faktorid. Arvatakse, et biomassi tootmine loob 

maapiirkondades uusi töökohti. Näiteks vastavalt Poola andmetele on 10 000 ha suuruse 

energiavõsa istandiku korral võimalik luua kuni 3000 uut töökohta (Siinkohal on muidugi oluline 

arvestada kasutatavate masinate efektiivsust ja vastavalt sellele ka inimtööjõu aega. – toimetaja 
märkus). Samas isegi kui see arvutus on tõene ainult nende riikide puhul, kus palgad on 

suhteliselt madalad, peaks sellist teavet arvesse võtma ühe tegurina energiavõsa istandiku 

asukoha valikul. Sel juhul on võimalik vältida võimalikke hilisemaid raskusi, mida võiks tekitada 

puuduv kohalik tööjõud. Üldiselt leitakse, et energiavõsa rajamine põllumajandusmaale mõjutab 

maaelu arengut positiivselt. Rootsi uuringud on näidanud, et kõige rohkem on energiavõsa 

kasvatamisest huvitatud keskmisest haritumad talunikud, kellel on ka keskmisest rohkem 

põllumaad. 

Energiavõsa kasvukoha valikul ning selle kasvupindala määramisel võib abi olla GIS süsteemist 

ning konkreetse piirkonna sotsiaalse ja majandusliku struktuuri andmebaasist. 
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3 ISTANDIKU SKEEM JA ISTUTAMINE 

See peatükk käsitleb energiavõsa kasvukoha valimist ja istutamise ettevalmistamist. Sellealaseid 

teadmisi on vaja, et kavandada tulusid ja kulusid arvestav süsteem, mille puhul on võimalik 

energiavõsa plaanitud elueal (20–25 aastat) toota piisaval hulgal biomassi, kasutades selleks ka 

reovett ja selle jääkmuda. Energiavõsa rajamisel tuleks kõiki käsitletavaid punkte arvestada, 

pidades samas muidugi silmas kohalikke tingimusi.  

Kaaludes energiavõsa istandiku rajamisel mitmesuguseid võimalusi, võiks arvesse võtta järgmisi 

kriteeriume: 

• kui suur on potentsiaalne saak konkreetses kasvukohas; 

• kui palju läheb istandiku rajamiseks raha vaja; 

• millised on võimalused saada rahalist toetust ja millised piirangud kehtivad turul müüdavate 

erinevate kultuuride puhul.  

Loetletud tingimused on riigiti erinevad. Kindlasti on tark kavandatavat tegevust arutada 

inimestega kohalikest põllumajandusorganisatsioonidest ja energiavõsa kasvatamisega seotud 

ettevõtetest (nt energiavõsa rajamise, energiavõsa koristamise ja hakkimise teenust 

pakkuvatest ettevõtetest, samuti reovee ettevõttest ja katlamajast (kuhu hiljem plaanitakse 

hakkepuitu müüa) jne – toimetaja märkus)– nendest võivad energiavõsa kasvatamisel saada 

tulusad partnerid ja sidusüksused. 

Veelgi enam: nii maa- kui ka raharessurss sõltuvad suurel määral konkreetsest ettevõtjast ja 

seega on igakordne individuaalne analüüs väga vajalik. 

3.1 ISTUTUSMATERJALI VALIK 

Majanduslikust aspektist vaadatuna on istutusmaterjali valikul kõige olulisem tegur 

potentsiaalne saak. Enne, kui pistokste müüjatelt sobivat istutusmaterjali otsima hakata, 

tuleks hinnata kavandatud kasvukoha mikrokliimat (mulla niiskussisaldus, hiliste kevadkülmade 

tõenäosus jms) (vt tabel 2). Sobiva materjali üle otsustamisel tuleks eelistada litsentsi alusel 

töötavaid puukoole, kuna nende istutusmaterjal on aretatud ulatuslike aretusprogrammide 

alusel ning seega kindlate sorditunnuste ja hea kvaliteediga.  

Üldiselt taluvad paplid põuda paremini kui pajud, kuid samas saavad nad tihedamini 

külmakahjustusi. Tuleks ka arvestada, et erinevad paju/papli kloonid võivad külma, põuda ja 

haigusi erinevalt taluda. Neid aspekte peab kindlasti teadma, kui valitakse papli või paju 

energiavõsa rajamise vahel. Istutuskulud moodustavad märkimisväärse investeeringu ja seega 

on hädavajalik, et enamik taimi elab üle mitte ainult esimese aasta, vaid ka järgnevad 

koristustsüklid ja annavad mitme aasta vältel rahuldava hakkpuidu saagi. Vahel saab biomassi 

kasumimarginaale suurendada energiakultuuride toetuste abil, mida mõnes riigis teatud liikide 

kasvatajatele makstakse. Seepärast peaks kindlaks teadma, millised on toetuste tingimused, 

näiteks, kas oleks toetuse saamine on võimalik enne energiavõsa istandiku rajamist. Teisest 
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küljest võib toetuspoliitika aja jooksul muutuda ning võimalus toetust saada ei tohiks olla 

peamine põhjus, miks bioenergia valdkonnaga tegelema hakatakse. 

Üks võimalus vähendada taimede hukkumise riski on kasutada sobivat istutusmaterjali. Nii paju- 

kui ka paplialaste aretusprogrammide tulemusel pakutakse aina uusi kloone ja sorte, mis 

annavad enam saaki ja taluvad mitmesuguseid riskitegureid paremini. Tavaliselt neid testitakse 

ja võrreldakse varemtuntud võrdlusmaterjaliga (vt tabel 2 ja 3). Peale tootlikkuse ning haigus- 

ja külmakindluse peaks istutusmaterjali valikul kriteeriumide hulka kuuluma klooni uuesti 

võrsumise võimsus peale saagikoristust ja tüüpiline võra kuju. Puukujulistel kloonidel on suurem 

puidu/koore massisuhe ja seega ka suurem energeetiline väärtus. Teisest küljest, kui istandikku 

plaanitakse harvemini koristada, võivad jämedad oksad saagikoristuskombainile probleeme 

põhjustada. 

Istutusmaterjali valiku kriteeriumid on järgmised: 

• millised on liigid ja kloonid (või liikide ja kloonide kombinatsioonid), mis sobivad 
kasvukoha tingimustega; 

• kui suur on tootlikkus ja kui kiire liigi või klooni uuesti võrsumise võimsus peale 
saagikoristust; 

• kui hea on vastupidavus haigustele ja külmataluvus; 

• milline on tüüpiline võra kuju; 

• kas materjali saab hankida litsentsi alusel töötavast puukoolist. 

Vahel soovitatakse istandiku eri ridadesse/plokkidesse istutada 4–8 klooni, sest see vähendaks 

haigusriski. On välja selgitatud, et mitmest kloonist koosneva segaistandiku puhul on pajude 

resistentsus kõige tavalisema haiguse, leherooste tekitaja, suhtes suurem kui ühest kloonist 

energiavõsa puhul. Veelgi enam: tihedas segaistandikus hõivavad ellujäänud taimed kiiresti 

tühjad kohad, mis tekkinud hukkunud taimedest, seega istandiku saagikus eriti ei kannata. 

Samas võivad eri kloonid võra kujult, puidukasvult või võrse keskmiselt jämeduselt üsna palju 

erineda. See võib segaistandikes saagikoristusel probleeme tekitada ning tuleks mõelda, ehk 

oleks tark istutada eri kloonid istandusse eraldi ridadena. Seega peaks põllumajandustootja 

enne istutamist hoolega hindama mitmesuguste riskide tõenäosust. 



BIOPROS projekt - Energiavõsa käsiraamat - Avaldatud: 2008 
 

 - 21 -

Tabel 2. Eri paplisortide haiguskindlus ja tuuletaluvus. Allikas: CRA-ISCI 

Kloon/sort Liik Aretaja 
Vastupidavus haigustekitajate suhtes 

Keskmine Hea  Väga hea  

83.148.041 

Euroameerika 
pappel (Populus x 

Canadensis 
Mönch) 9 

CRA-ISP 

Discosporium 
populeum, 

Cytospora spp., 
Phomopsis spp., 

Dothichiza populea 

 

Venturia spp., 
Melampsora spp., 

Marssonina spp., PMV, 
Phloeomyzus passerinii 

(Sign.) 

AF2 Euroameerika 
pappel 

Franco Alasia, 
Cavallermaggiore 

(CN) 

Discosporium 
populeum, 

Cytospora spp., 
Phomopsis spp., 

Dothichiza populea 

Tuul 

Venturia spp., 
Melampsora spp., 

Marssonina spp., PMV, 
Phloeomyzus passerinii 

(Sign.) 

’Marte’ 

Hõbepappel 
(Populus alba L.) 

DISAFRUS 
UNITUS 
Viterbo 

 Tuul 

Venturia spp., 
Melampsora spp., 

Marssonina spp., PMV, 
Phloeomyzus passerinii 

(Sign.), 
Dothichiza populea, 
Cytospora spp., 
Phomopsis spp. 

 
Franco Alasia, 

Cavallermaggiore 
(CN) 

’Monviso’ 
Pappel (Populus L. 

spp. 

Franco Alasia, 
Cavallermaggiore 

(CN) 
Tuul PMV, Phloeomyzus 

passerinii (Sign.) 

Venturia spp., 
Melampsora spp., 
Marssonina spp., 

Discosporium populeum, 
Cytospora spp., 
Phomopsis spp. 

’Pegaso’ Pappel  
Franco Alasia, 

Cavallermaggiore 
(CN) 

PMV, 
Phloeomyzus 
passerinii 
(Sign.) 

Melampsora spp., 
Tuul 

Venturia spp., 
Marssonina spp., 

Dothichiza populea, 
Discosporium populeum, 

Cytospora spp., 
Phomopsis spp. 

’Saturno’ 

Hõbepappel  

DISAFRUS 
UNITUS 
Viterbo 

 Tuul 

Venturia spp., 
Melampsora spp., 
Marssonina spp., 

Dothichiza populea, 
Discosporium populeum, 

Cytospora spp., 
Phomopsis spp., PMV, 
Phloeomyzus passerinii  

 
Franco Alasia, 

Cavallermaggiore 
(CN) 

’Sirio’ 

Kallaspappel (P. 
deltoides Bartr.) x 
euroameerika 

pappel  

Franco Alasia, 
Cavallermaggiore 

(CN) 

Phloeomyzus 
passerinii 

(Sign.), tuul 

Dothichiza populea, 
Discosporium 
populeum, 

Cytospora spp., 
Phomopsis spp. 

Venturia spp., 
Melampsora spp., 

Marssonina spp., PMV 

AF6 

Inglise pappel 
(Populus x 
generosa) x 
Itaalia pappel 
(Populus nigra) 

Franco Alasia, 
Cavallermaggiore 

(CN) 
Melampsora spp. 

Marssonina spp., 
Dothichiza populea, 

Discosporium 
populeum, 

Cytospora spp., 
Phomopsis spp., tuul 

Phloeomyzus 
passerinii  

Venturia spp., PMV 

                                                

9 Igal liigi nimel on esimesel mainimisel märgitud ka ladinakeelne nimi, kui liigi nime esineb mitu 
korda, siis edaspidi pole ladinakeelset nime enam märgitud. 
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AF8 Inglise pappel  
 

Franco Alasia, 
Cavallermaggiore 

(CN) 
 

Melampsora spp., 
Marssonina spp., 

Dothichiza populea, 
Discosporium 
populeum, 

Cytospora spp., 
Phomopsis spp., 
Phloeomyzus 
passerinii  

Venturia spp., PMV, tuul 

Tabel 3. Pajukloonide suhteline saagikus (%) ja vastupidavus haigustekitajatele ja pakasele. 
Allikas: Lantmännen Agroenergi. 

Sort 
Suhteline 
saagikus Leherooste Kahjurid Lehetäid Pakane 

L78183 (ref) 100 100 100 100 Suhteliselt hästi 
taluv 

’Tora’ 157 0,3 45 111 Keskmine 

’Torhild’ 123 2 87 107 Suhteliselt hästi 
taluv 

’Sven’ 139 0,3 116 104 
Suhteliselt hästi 

taluv 

’Olof’ 143 12 44 106 Suhteliselt hästi 
taluv 

’Gudrun’ 144 0 28 22 Taluv 

’Tordis’ 144 0 59 86 Suhteliselt hästi 
taluv 

’Inger’ 144 0 59 86 
Suhteliselt hästi 

taluv 
’Sherwood 

146’ 146 28 79 - - 

’Doris’ 149 31 30 11 - 

’Karin’ 126 2 88 - - 

Et istandiku saagikust tõsta, suurendada viljeldavate kultuuride arvu või luua mitmekesisem 

maastik, võib peale paplite ja pajude kasvatada teisigi mitmeaastaseid energiakultuure. Sel 

juhul peaks kohalikus keskkonnatalituses järele uurima, millised on sobivad liigid. Paljud 

mitmeaastased taimed, mida eri maades energiakultuuridena propageeritakse, on võõrliikide 

hübriidid ja nende import või kasvatamine võib mõnes riigis keelatud olla. 

3.2 MAA ETTEVALMISTUS JA UMBROHUTÕRJE  

Energiavõsa jaoks maa ettevalmistamine käib nagu tavalise põllumajandusmaa 

ettevalmistamine. Mulla struktuuri nõuded ja maaharimisviisid on samad mis teravilja 

kasvatamisel. Aga kuna nii paplid kui pajud on mitmeaastased taimed, mille esimese 

kasvuperioodi maapealne kasv on üsna aeglane ja nende taimede tihedus põllul on palju 

väiksem kui teraviljal, tuleb energiavõsa puhul enne istutamist palju rohkem tähelepanu pöörata 

umbrohutõrjele. Võitlus umbrohuga on energiavõsa kasvu esimesel vegetatsiooniperioodil kõige 

tavalisem probleem. Umbrohi võib põhjustada aeglast kasvu, suuremat taimede suremust ja 
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kokkuvõttes ebapiisavat istandiku saagikust. Kui on otsustatud kasutada reovett või selle 

jääkmuda, on vaja veelgi hoolikamat umbrohutõrjet, sest nii lisakastmine kui ka täiendavad 

toitained panevad umbrohu vohama. Mitmeaastaseid umbrohtusid peaks nende aktiivse 

kasvufaasi ajal enne sügiskündi pihustama glüfosaati sisaldava herbitsiidiga. Võib juhtuda, et 

seda kemikaali peab mõni nädal hiljem ka teist korda kasutama – kõik oleneb eelnevast 

maakasutusest ja põllumaa harimise kvaliteedist. Kevadel, enne istutamist, peaks tegema 

umbrohu lisatõrje seemneherbitsiidiga (nt 2008. aasta kevadel on lubatud Stomp ja Flexidor), 
kuid ilma lisakünnita. 

Esimeste pungade ilmumisest alates on ridade vahel soovitatav kasutada ainult 

kontaktkemikaale või mehaanilist umbrohutõrjet, kuna selektiivset herbitsiidi, mis energiavõsa 

kasvule ei mõjuks ei ole turul veel olemas. Energiavõsa varajases staadiumis võib ridadevahelist 

ala harida samade vahenditega, mida kasutatakse köögiviljapõldude umbrohutõrjel. Hilisemas 

staadiumis võib sel moel aga vigastada taimede peent juurestikku, mis levib kiirelt mulla 

pealmises 10 cm kihis. Siis võib umbrohu ohjeldamiseks kasutada muruniidukit. Umbrohu 

tõrjumiseks kontaktkemikaaliga võib kasutada erivahendeid, mille hulka kuulub ka 

glüfosaadimahuti koos voolikutega, mida saab reguleerida vastavalt ridadevahelisele laiusele. 

Rohke umbrohu korral võib glüfosaati kasutada ka teise kasvuhooaja varakevadisel perioodil, 

kui eelmisel aastal kasvanud võsud on tagasi lõigatud. Kui esimesel kahel kasvuperioodil on 

umbrohutõrje olnud edukas, tõrjuvad põõsad tänu võrade liitumisele vähem varju taluvad 

umbrohud välja. Enamasti on umbrohukate pärast energiavõsa koristust juba palju väiksem, 

kuna selles istanduse staadiumis on istutatud kultuuridel välja arenenud tugev juurestik ja uued 

võrsed kasvavad kiiresti. Mõned umbrohuliigid jäävad energiavõsasse kasvama. Nad ei mõjuta 

istanduse produktsiooni, kuid aitavad säilitada mulla niiskust ja ära hoida erosiooni. Veelgi 

enam: umbrohu olemasolu suurendab istandiku bioloogilist mitmekesisust ja pakub sobivat 

elupaika putukatele, väikestele imetajatele ja lindudele. Seega ei anna sellise taimkatte hoolikas 

tõrje mingit majanduslikku ega ökoloogilist kasu. 

 

Foto 4. Teatavasse arengufaasi jõudnud energiavõsa kasvu umbrohi ei pärsi. K. Heinsoo (EMÜ) foto  
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3.3 ISTUTAMINE 

Enne istutamist tuleb valida selline istandiku skeem, mis sobiks valitud majandamismeetodi ja 

saagikoristustehnikaga. Näiteks peavad taimeridade vahed olema sellised, mis võimaldavad teha 

mehaanilist umbrohutõrjet ja saagikoristust ilma taimekändusid kahjustamata. Põllupeenra 

otsad peavad olema vähemalt 8 m laiad, et koristusmasinatel oleks manööverdamisruumi – 

muidu saavad kahjustada nii taimekännud kui ka masina rehvid. Teisest küljest toimivad 

energiavõsa juured saagi koristamisel raske ja märjavõitu mullaga aladel lisakandejõuna. Ridade 

maksimaalne pikkus sõltub kasutatavast koristuskombainist. Näiteks integreeritud haagisega 

kombaini puhul peaks read olema lühemad kui 200 m. Põllupeenra otsad aitavad istandikus 

suurendada bioloogilist mitmekesisust. Samas vähendavad laiad põllupeenra otsad, mis 

hõlmavad arvestatava ala, istandiku hektarisaagikust. Ka võib juhtuda, et laiade põllupeenra 

otsade tõttu saab tootja vähem energiakultuuride tootmiseks mõeldud põllumajandustoetusi. 

Veel tuleks enne istandiku rajamist kindlaks teha reovee või selle jääkmuda kasutamise 

vahendite kohta käivad nõuded, millest võib oleneda istandiku kuju. Mõistlik on kasutada 

põllupeenra otsi maa-aluse torusüsteemi jaoks, mis on vajalik reovee transpordiks 

energiavõsasse. 

Istandikku rajades tuleb arvesse võtta ka elektriliinide olemasolu kavandatava energiavõsa 

alal. Raieküpsed pajud ja paplid võivad olla 4–6 m kõrged ja seega ei tohi neid istutada 

elektriliinide alla. Samas on talunikel, kes kavatsevad energiavõsa reoveega kasta, 

pumbasüsteemi töölepanekuks vaja kasutada elektrit. Elektriliine ümbritseva turvatsooni nõutav 

laius sõltub liini pingest ja selle kohta tuleks juhtnööre küsida kohalikult omavalitsuselt. 

Istandiku tulutoova ala pindala saab sel juhul optimeerida, kui turvatsooni kasutada põllupeenra 

otsadena. 

Kõige tüüpilisemates energiavõsades on topeltread, mille vahekaugus on 0,75 m ja kahe 

topeltrea vahe on 1,5 m. Sel juhul ei kahjusta masina rattad laiades taimedevahelistes 

koridorides taimede juuri ega ka torusid, mis kastavad topeltridasid reoveega. Taimede 

vahemaa üksteisest ridade sees sõltub mitmest asjaolust. Tavaliselt on paplite istutamistihedus 

väiksem kui pajudel, kuna paplid kasvavad soodsates tingimustes kiiremini. Tihedama 

istutamise tulemus on kiirem võrade liitumine ja kõrgem võimalik saagikus. Teisest küljest on 

pisemate võrsete puhul puidu/puukoore massisuhe väiksem ja sellise hakkpuidu kütteväärtus on 

kehvem. Saagikoristustsükkel peaks tihedamates istandikes olema lühem – see hoiab ära 

taimede hukkumise omavahelises konkurentsis. Suhteline istutuskulu sõltub peamiselt alale 

istutatud pistokste arvust. 

Kuigi kõiki neid tegureid arvesse võtta, võib pidada optimaalseks, kui energiavõsa ühel hektaril 

kasvab 12 000–18 000 paju pistoksa, mis on istutatud ritta 0,5–0,75 m vahega. Paplite puhul on 

soovitatav tihedus 8000–12 000 taime hektari kohta. Taimede väiksem tihedus aitab 

istutuskulusid vähendada, kuid kaugemas perspektiivis võib see kaasa tuua tõsisemad 

umbrohuprobleemid. Ka saavutatakse maksimaalne biomassi tootlikkus hektari kohta sellisel 

juhul palju hiljem. Üks võimalik istutusskeem on ära toodud juuresoleval joonisel (joonis 4). Kui 

koristuskombain, mida plaanitakse kasutama hakata, nõuab teistsugust istutusskeemi (read 

võrdsete vahedega, teistsugune vahemaa ridade vahel vms), peaks välja mõtlema oma skeemi, 
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võttes arvesse selliseid tegureid nagu keskmine taimede tihedus ja ala, mis on vajalik 

kastmistorude paigaldamiseks. 

0.6 m

1.5 m

0.75 m

 

 

 

Joonis 4. Tüüpiline energiapajuvõsa skeem.  Foto 5. Iga taim on märgitud tärniga. Istandiku skeem peaks 
võimaldama koristusmasinatel taimede vahel töötada. K. 

Heinsoo (EMÜ) foto  

Selleks, et energiavõsa kogu istandiku eluaja jooksul jõudsalt kasvaks, tuleb nii pistokste kui ka 

istutamistehnika valimisel järgida parimaid kogemusi. Pistokste kvaliteet on tähtis ja 

istutusmaterjal tuleks osta usaldusväärse tootja käest. Mõnes riigis nõutakse istutusmaterjali 

arvet, kui tootja soovib saada investeeringukulude hüvitamiseks energiakultuuride 

kasvatamisega seotud investeeringutoetust. Samuti peaks meeles pidama, et sordikaitse alla 

kuuluvate sortide puhul ei või istutusmaterjali paljundada või müüa ilma esmase sordiaretaja 

nõusolekuta. 

Pistoksi valmistatakse puukoolides ette tavaliselt detsembrist märtsini, enne kasvuperioodi. Sel 

ajal on pungad täielikult puhkeseisundis ja istutusmaterjali kvaliteet optimaalne. Kui pungad on 

juba puhkema hakanud, ei juurdu pistoksad enam kergesti ja kaotavad olulise hulga vett läbi 

pungade toimuva aurumise tõttu. Selliseid pistoksi ei maksa istutada. Et saada vajalikus 

koguses ja mitmest kloonist koosnevat parima kvaliteediga istutusmaterjali, tuleb see 

puukoolist juba sügisel või varatalvel, aegsasti enne istutamishooaega, ära tellida. 

Kui pistokste istutamine kohe peale kättesaamist pole võimalik, peab neid hoidma jahedas, 

temperatuurivahemikus -2 kuni -4 ºC ning ka niiskuse tase peab olema sobiv. Et pistoksad ära 

ei kuivaks, võib nad pakkida kilekottidesse. Sel juhul tuleb neid aeg-ajalt kontrollida, et ära 

hoida hallituse levikut. Pistoksi peab hoidma nende loomulikus asendis: ülemised osad üleval ja 

alumised all. Siis ei ole ohtu, et bioloogiliselt aktiivsed ühendid, mis tagavad juurte ja võrse 

arengu, ümber paigutuksid. Veo ajal ning enne istutamist peaks pistoksi hoidma jahedas ja 

kaitstuna otsese päikesevalguse eest. 

Olenevalt istutusmasinast võivad pistoksad olla lõigatud 15–25 cm pikkusteks juppideks või 

toimetatakse need kohale 2–3 m pikkuste okstena. Istutamise käigus lõigatakse viimased 

automaatselt sobiva pikkusega juppideks, kui nad läbivad istutusmasina heedri. Istutuseks 
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valmis korraliku kvaliteediga pistoksa keskosa diameeter on 1–2 cm. Papli pistokstel peaks 

olema terve pung umbes 1 cm ülemisest lõikest allpool. Kvaliteeti saab kontrollida, kui hulk 

kohale toimetatud pistoksi pannakse vette ning hoitakse neid toatemperatuuril päevavalguse 

käes 14 päeva. Selle aja jooksul peaks mõlema liigi tervetel pistokstel olema pisikesed 

juureotsad ja pungad peaksid olema veidi lahti läinud. 

Mõni päev enne istutamist võiks panna pistoksad vett täis anumasse ja hoida neid 

toatemperatuuril või kasta neid mõnel teisel viisil, et turgutada kasvamaminekut. Oluline on 

kontrollida pistokste õiget suunda säilituspakendites. Mõned varustajad märgistavad pistoksa 

ülemise otsa markeri või värviga, et tagada nende õige vertikaalne suund. 

 

Pistokste hoidmine vett täis kraavis tagab piisava niiskuse, et võrsumine oleks pärast kevadist istutamist hoogne. K. 
Heinsoo (EMÜ) foto  

Istutada tuleks kevadel pärast viimast umbrohutõrjet ja mulla ettevalmistust, kui temperatuur 

on üle +5 ºC. Külmema ilmaga pistoksad kasvama ei hakka. Mida varem istutada saab, seda 

parem – nii saab ära kasutada lume sulamise järgse mullaniiskuse. Kui peale plaanitavat 

istutamist ennustatakse pikemat kuiva perioodi, oleks mõistlik pistoksi enne istutamist mõnda 

aega vees hoida. Samuti võib pistokste ülaosa töödelda spetsiaalse aurumist takistava 

kemikaaliga. 
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Keti abil on kerge õiget istutuskaugust hoida. A. Ramos Fernandeze (ASAJA) foto  

Istutusmasinat tuleb kasutada vastava juhise järgi. Käsitsi istutades peab terava pulgaga 

maasse õiges kohas augu tegema ja suruma pistoksa mulda nii, et 1 cm jääb pinnasest 

kõrgemale. Paplite puhul peaks ülemine pung maapinnale jääma (vt foto 7). 

 

 

 

Fotod 8 ja 9. Energiavõsa istutamiseks võib kasutada erinevaid masinaid. 1 ha lühikeste pistokste istutamiseks (A) kulub 
palju rohkem aega kui pikkade pistokste parajaks lõikamiseks ja istutamiseks (B). T. Tilgeri (EMÜ) ja N.-E. Nordhi (SLU) 

fotod 

Olemas on erinevaid istutusvahendeid ning selleks tööks vajalik tööjõud ja aeg oleneb 

suuresti kasutatava tehnika omadustest. Lühemaid pistoksi võib maha panna aiakultuuride 

istutamise masinate abil, mis on vastavalt kohandatud. Väiksema energiavõsa korral jõuab 

istutada ka käsitsi. Paljudes riikides tegutsevad ettevõtjad, kes pakuvad paju ja papli istutamise 

teenust. Enne istandiku rajamist peaks ettevõtja analüüsima, kas majanduslikult on 

otstarbekam kasutada professionaalset abi või teha kogu istutustöö ise. Eesmärk on ju saada 

korralik energiavõsa, mille saagikus oleks kõrge kogu selle eluaja jooksul. 
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4 OLMEREOVEE JA SELLE JÄÄKMUDA OHUTU TAASKASUTAMINE 
KASTMISEKS JA VÄETAMISEKS 

Praeguste Euroopas kehtivate puiduhindade juures ei pruugi energiavõsas tavalise puiduhakke 

tootmine anda sellist tulu, mis oleks sama suur kui teiste põllukultuuride kasvatamise puhul. 

Seetõttu võiks energiavõsa väetamiseks kasutada piirkonna olmereoveepuhastid läbinud reovett 

ja selle jääkmuda – see aitaks vähendada puiduhakke tootmiskulusid ja luua bioloogilise 

käitlemise abil täiendavaid sissetuleku võimalusi. Lisaks saavutatakse reovee ja selle 

jääkmuda kasutamisega parem biomassi kasv, toiteelementide taaskasutamine ja 

reostuse vähendamine lähedalasuvates veekogudes, mis võimaldab täita vee raamdirektiivi 

ja nitraatide direktiivi nõudeid. Sõltuvalt piirkonna huvidest võivad sellist tegevust toetada ka 

kohalikud ametiasutused ja ettevõtted, kes vastutavad reovee puhastamise ja selle 

jääkmuda majandamise eest. 

Kuigi on teada, et reovee ja jääkmuda kasutamine energiavõsas annab mitut laadi 

majanduslikku ja keskkonnaalast kasu, võib see vale kasutamise korral ka probleeme tekitada. 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade reovee ja selle jääkmuda kasutamisel ilmnenud 

probleemidest ja sellest, mida tuleks teha, et olmereovee ja selle jääkmuda kasutamine 

energiavõsa kasvatamisel oleks ohutu nii ökoloogilises kui sanitaarses mõttes. Teiste sõnadega, 

kuidas on võimalik saavutada paremad tootmisvõimalused, suurendamata selle tegevusega 

seotud riske. 

Olulised sidusrühmad ja partnerid, kes on seotud olmereoveepuhastitest saadava reovee ja 

selle jääkmuda energiavõsas kasutamisega, on kohalikud omavalitsusüksused ja muud 

ametiasutused, samuti eraettevõtted, kes vastutavad reovee puhastamise ja 

jääkmuda majandamise eest. Kõige edukamad projektid on sündinud seal, kus osalevad 

partnerid on suutnud omavahel konstruktiivselt suhelda ja koostööd teha. 

4.1 ÜLDISED MÄRKUSED  

Paju ja papli energiavõsad sobivad hästi reovee ja selle jääkmuda kasutamiseks. Pajudel ja 

paplitel on teistest liikidest rohkem selliseid omadusi, mis selle tagavad. 

Pajudel ja paplitel on: 

• suur veenõudlus ja kõrge aurumismäär; 

• võime toitaineid tõhusalt kasutada (eriti pajul, kuna ta on pioneerliik); 

• pinnalähedane juurestik ning võime taluda hapnikuvaeseid tingimusi (eriti pajul); 

• võime vastu võtta teatavaid raskmetalle (eriti kaadmiumi). 

Kuna energiavõsa on põllukultuur, mida inimtoiduks ja loomasöödaks ei kasutata, ei ole ohtu, et 

sellest istandikust satuvad raskmetallid toiduahelasse. Seega pole karta raskmetallide tekitatud 

ohtu inimtervisele. Ja näiteks reovee jääkmudaga antav kaadmiumi kogus ei ületa seda kogust, 
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mis pajuvõrsed suudavad vastu võtta. Veelgi enam: tõestatud on, et pajud suudavad vastu 

võtta märkimisväärseid koguseid teatud raskmetalle. Reovee ja selle jääkmuda kasutamisega ei 

kaasne sel moel ka sanitaar- ja lõhnaprobleeme – need hoiab ära reovee ja selle jääkmuda 

eelpuhastus. 

Reoveega kastmine ja selle jääkmuda kasutamine energiavõsas on tulus ja 
keskkonnasäästlik meetod, mis  

• suurendab biomassi tootmist lahjematel muldadel, suurendades seetõttu ka taluniku tulu;  

• vähendab energiavajadust lämmastiku ja fosfori ning orgaaniliste ühendite käitlemisel, 
muutes seega kogu reovee puhastuse protsessi odavamaks; 

• võimaldab inimese tekitatud jäätmetes olevaid toitaineid taaskasutada, soodustades 
jätkusuutlikkust ning mõjudes positiivselt keskkonnale (veekogudesse satub vähem 
saastatud heitmeid); 

• võimaldab rahuldada kultuuride veevajadust (eriti oluline on see nappivate värske vee 
varudega aladel Lõuna- ja Kesk-Euroopas); 

• eemaldab toiduahelast raskmetalle (eriti juhul, kui energiavõsa need omastab ning need 
viimaks eemaldatakse puiduhakke põlemisel tekkinud tuhaga).  

Reovett ja selle jääkmuda on võimalik paju- ja papliistandikes kasutada ainult siis, kui see ei 

tekita keskkonna- ja sanitaarohtu. Seega peab ettevõtja enne ja ka pärast energiavõsa istandiku 

rajamist hoolikalt jälgima, et keskkonnarisk oleks välistatud. Allpool on nimetatud mitmed 

tegurid, millele tuleb mõelda, kui on soov reovett ja selle jääkmuda ohutult energiavõsa 

kasvatamiseks kasutada. Riski vältimiseks soovitatakse kasutada ainult eelpuhastatud 

reovett ja selle jääkmuda. Täpsed eelpuhastuse nõuded on tavaliselt sätestanud kohalik 

valdkonda koordineeriv ametiasutus või kui see on tegemata, tuleks kogu tegevuses arvestada 

EL õigusaktidega. 

4.2 OLMEREOVEE JÄÄKMUDA KASUTAMINE 

Jääkmuda tekib reovee puhastamisel kõigis EL riikides kõige enam kasutatud 

reoveepuhastustehnoloogiates. Reoveepuhastussüsteemide ja olemasolevate puhastite aina 

leviv moderniseerimine eeldab, et jääkmuda käideldakse keskkonnsõbralikul viisil. Kuna reovee 

jääkmuda sisaldab suurel hulgal taimedele vajalikke toitaineid, on selle kasutamine 

põllumajanduses üsna levinud. See vastab igati üldiselt heaks kiidetud eesmärgile võtta 

olmejäätmetes olevad toitained uuesti kasutusse (direktiiv 86/278/EMÜ). 

4.2.1 REOVEE JÄÄKMUDA KOOSTIS 

Kuna jääkmuda tekib reovee puhastuse eri etappidel (settimisel, aktiivmudas jne), sõltub selle 

koostis suuresti puhastatava reovee kvaliteedist ja puhastusprotsessist. Jääkmuda kasutamine 
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energiavõsas oleneb jääkmuda käitlemisest, sh bioloogilistest, keemilistest ja termilistest 

protsessidest (kompostimine, lupjamine, veetustamine jne). 

Mis puutub toitainetesse, siis eelpuhastatud jääkmuda sisaldab palju fosforit, mida saab 

põllumajanduses taaskasutada, mõningal määral lämmastikku (peamiselt orgaaniliselt seotud) 

ja väga vähe kaaliumi. Seega ei ole jääkmuda tasakaalustatud väetis ning lämmastiku- ja 

kaaliumivaeste muldade puhul soovitatakse lisaväetamist, et saavutada nimetatud elementide 

soovitatav tase. Tabelis 4 on toodud eri riikide „BIOPROS-i“ eksperimentides kasutatud 

jääkmudas olevate toitaineelementide sisaldus. Tabelist on näha, et eri riikide reovee jääkmuda 

näitajad on väga erinevad. 

Tabel 4. Elementide sisaldus eri riikide „BIOPROS“ projekti eksperimentides kasutatud 
jääkmudas (mg/kg) 

 N P K Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Eesti 22700 20000 3000 2,50 190 190 0,71 53,00 51,00 720 

Saksamaa 23100 28200 510 0,94 24,00 699 0,27 15,00 16,00 478 

Poola 30500 13250 puudub 4,70 26,90 127 1,33 27,50 77,50 1124 

Hispaania 45000 22485 puudub 1,40 44,20 160 1,20 22,00 67,50 400 

Peale kasulike toitainete sisaldab jääkmuda ka raskmetalle ja teisi soovimatuid aineid, näiteks 

orgaanilisi saasteaineid. Jääkmudas olevad raskmetallid võivad pärineda majapidamistest 

(heitmed, mõne paljukasutatud materjali korrosioon, puhastusvahendid jne), aga ka sellistest 

allikatest nagu näiteks tööstusettevõtted, hambaravikabinetid ja muud tervishoiuasutused, 

samuti olmereoveest. Tavaliselt on heal tasemel tehnoloogiaga reoveepuhastite jääkmuda 

kvaliteet hea ja raskmetallide sisaldus selles väike ning lubatud piirides. Selline jääkmuda sobib 

energiavõsas kasutamiseks. Mõningatel juhtudel võivad raskmetallid siiski takistuseks saada ja 

sellega tuleb arvestada. Tavaliselt annavad reoveepuhastusjaamad, mis pakuvad eelpuhastatud 

jääkmuda põllumajanduslikuks kasutamiseks, sertifikaadid nii reovee jääkmuda kvaliteedi 

kui ka kvantiteedi kohta. See kindlustab jääkmuda ohutu kasutamise põllumajanduses. 

Enne jääkmuda kasutamist energiavõsa kasvatamisel tuleb kindlaks teha, milliseid piiranguid 

sätestavad sellise tegevusega seotud õigusaktid (mõnedes riikides kehtestatud piirväärtused 

on toodud lisas 8.1). Õigusaktid sätestavad tavaliselt: 

• kasutatud jääkmuda kvaliteedinäitajad (nt ohtlike ühendite maksimaalne sisaldus 

jääkmudas); 

• kasutatud jääkmuda piirkoguse (nt istandikku kantud ohtlike ühendite maksimaalne 

sisaldus); 

• mulla kvaliteedinäitajad pärast jääkmuda kasutamist (nt elementide maksimaalsed 

sisaldused põllumajandusmaa mullas). 
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4.2.2 ASJAOLUD, MIDA ARVESTADA REOVEEJÄÄKMUDA KASUTAMISEL 

• Reoveepuhasti haldaja, kes varustab soovijaid reovee jääkmudaga energiavõsa 

kasvatamiseks, peaks vastutama jääkmuda kvaliteedi eest. Tavaliselt on põllumajanduslikel 

eesmärkidel kasutatava jääkmuda puhul paljude ainete piirsisaldus õigusaktidega määratud. 

Tavaliselt on sätestatud orgaaniliste saasteainete ja raskmetallide (kaadmium, kroom, 

elavhõbe, nikkel, plii, tsink) piirkontsentratsioon. 

• EL soovitusi (nt nitraadidirektiiv 86/278/EMÜ) on mõnel EL liikmesmaal täiendatud 

siseriiklike õigusaktidega (lisa 8.1). Mõnes riigis on „värske“ puhastamata jääkmuda 

kasutamine keelatud ja kehtestatud, kui kaua peab jääkmuda enne kasutamist seisma. 

Varustaja peab igal juhul garanteerima jääkmuda põllumajanduslikuks kasutamiseks sobiva 

kvaliteedi ja kohalikud reoveepuhastusjaamad peaksid põllumajandustootjatele tagama 

jääkmuda kasutamise ohutuse. 

• Enamikus Euroopa riikides on olemas õigusaktid, mis piiravad kasutatava jääkmuda kogust 

lähtuvalt fosfori, lämmastiku, raskmetallide ja teiste saasteainete kogustest, mis 

jääkmudaga põllule satuvad. Tavaliselt on kehtestatud ka siseriiklikud õigusaktid, mis on 

seotud eri elementide lubatud maksimaalse sisaldusega. Need normid võivad Euroopa 

riikides suuresti erineda (vt lisa 8.2). Kehtestatud piiranguid peab põllumajandustootja 

jääkmuda põllule laotamisel kindlasti järgima ja seega peab jääkmuda pakkuja andma 

põllumajandustootjale andmed jääkmuda raskmetallide, lämmastiku- ja fosforisisalduse 

kohta. Jääkmuda võib põllul kasutada alles siis, kui arvutused kasutatava märja jääkmuda 

koguste kohta on tehtud. Need peavad põhinema normeeritud ühendite tegelikul sisaldusel 

ning vastama kõige rangematele piirangutele.  

 

Foto 10. Jääkmuda laotamine paju energiavõsas Rootsis. I. Dimitriou (SLU) foto 

• Selleks, et oleks teada mulla kvaliteet enne ja pärast jääkmuda kasutamist, tuleb lasta 

teha pealismulla analüüsid, et määrata raskmetallide ja toitainete (nt P, N ja K) sisaldus 

nii enne kui ka pärast jääkmuda kasutamist. Laotamise eel tehtud analüüside alusel saab 

kindlaks määrata fosfori kogused, mida võib põllule kanda. Siinkohal on oluline teada, et 
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õigusaktid on erinevate mullatüüpide puhul varieeruvad. Kui õigusaktiga on kehtestatud 

raskmetallide maksimaalne sisaldus mullas, tuleb sedagi enne ja pärast jääkmuda 

kasutamist arvesse võtta (vt lisa 8.2). 

• Jääkmuda laotamise meetodi üle peaks samuti aegsasti mõtlema. Seda võib laotada mõne 

olemasoleva masinaga, nt tavalise väetise- või sõnnikulaoturiga. Jääkmuda peaks kasutama 

igal aastal, et tagada tasakaalustatud väetamine, kuid energiavõsa kiire kasvu tõttu on see 

üldjuhul võimalik ainult pärast saagikoristust. Vajalikuks võib osutuda ka lisaväetamine 

tavalise lämmastik- ja kaaliumväetisega, et toitained, mis tagaksid maksimaalse kasvu, 

oleks tasakaalus. Lisaväetiste lämmastiku ja kaaliumikogused olenevad reovee jääkmudaga 

põllule kantud lämmastiku ja kaaliumi kogustest. 

4.3 REOVEEGA KASTMINE JA VÄETAMINE 

Paikades, kus mageveevarud on napid pakub energiavõsa reoveega kastmine 

põllumajandustootjale alternatiivset lahendust. Samuti vähendab see väetamiskulusid ning 

annab reoveega tegelevale ettevõttele lisasissetuleku, kuna energiavõsa kasutatakse ühe 

etapina reovee puhastusprotsessis. Energiavõsa aitab vähendada ümberkaudsete veekogude 

reostust (omastab üleliigsed toitained) ja ka parandada pinnase kvaliteeti (omastab 

raskmetalle). Et aga energiavõsa biomassi tootmiseks ja reovee puhastamiseks edukalt 

kasutada, tuleb seda avatud süsteemi hoolikalt kavandada ja piisavalt kontrollida. Selleks, et 

reovee sellisel moel kasutamine oleks ohutu ja tulutoov, tuleb tähelepanu pöörata mitmele 

asjaolule. 

4.3.1 ASPEKTID, MIDA TULEB REOVEEGA KASTMISEL ARVESTADA  

• Kokkulepped kohalike ametiasutustega. Kõige läbiarutamine kohalike ametiasutustega on 

ülioluline. Tuleb saada luba reoveega kastmiseks, leppida kokku, kes ja kuidas teostab 

keskkondlikku järelevalvet, samuti arutada ka majandustegureid, näiteks kulude jagamist. 

Loogiline on, et sellises ettevõtmises jagavad vastutust reoveepuhastusjaam ja 

põllumajandustootja. Näiteks võib reoveepuhastusjaama esindaja ajada asju kohalikes 

ametiasutustes ning vastutada istandiku järelevalve andmete hankimise eest. 

Põllumajandustootja võib vastutada järelevalvet puudutavate praktiliste toimingute eest 

istandikus, nt proovide võtmise eest. Rohkem informatsiooni lepinguid puudutavate 

küsimuste kohta leiate peatükist 6 ja lisast 8.6. 

• Asukoha sobivus. Otsustamisel, kas energiavõsa sobib reoveega kastmiseks, on istandiku 

asukoht ülioluline. Vältida tuleb põlde, mis on tundlikud nitraatide leostumise suhtes. 

Sellised on kallakutel olevad või kõrge põhjavee tasemega põllud. Tingimata peab 

istandik paiknema reovee allika lähedal, see võimaldab hoida transpordikulud väiksemad. 

Kui vajalik maa on olemas, sõltub energiavõsa istandiku suurus, mis tagab keskkonnaohutu 

reovee taaskasutuse, kohalikest mullatingimustest, valitud taimeliikidest ja reovee 

parameetritest. Näited on toodud allpool (vt ka peatükk 2). 
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• Reovee kasutamise sobivus. Soojades ja kuivades piirkondades tuleb kogu 

kasvuperioodi jooksul tagada piisav reoveega varustatus, et ära hoida energiavõsa 

kuivamist. Puhastamata ehk „toore“ olmereovee kasutamist üldiselt ei soovitata, kuna see 

sisaldab suures koguses soovimatuid lahustunud ja lahustumata aineid. Eelpuhastuseks on 

olemas nii madal- kui kõrgtehnoloogilised võimalused, mis on peaaegu samad kui tavalise 

reovee puhastustehnoloogial. Vahe on ainult vee kvaliteedis. Eelpuhastuse eesmärk on 

vähendada energiavõsa kasvatamisel kasutatava vee suurt bioloogilist hapnikutarvet, 

raskmetallide ja orgaaniliste saasteainete sisaldust, eemaldada reoveest hõljuvained ja 

haigustekitajad, säilitades samal ajal taimedele vajalikud toitained. Probleem seisneb selles, 

et eelpuhastuse protsessi käigus vähendavad bioloogilis-keemilis-füüsikalised reaktsioonid 

nii saasteainete kui ka taimede jaoks vajalike toitainete sisaldust (eriti puudutab see 

lämmastikku). Kui on võimalik kasutada ainult puhastamata reovett, peaks alguses 

mõtlema odavatele võimalustele, nt tiigisüsteemide stabiliseerimine, septilised mahutid või 

õhustatud kruusafiltrid, et kogu puhastusprotsessi kasutegurit mitte küsimärgi alla seada. 

Valitud tehnoloogia oleneb puhastamist vajava reovee kogusest (kui palju on sellega seotud 

majapidamisi või nendele vastavaid inimekvivalente) ning eelpuhastuseks ja energiavõsa 

kasvatamiseks olemasoleva maa suurusest. Mida suurem on reovee kogus ja saastatus ning 

mida väiksem olemasolev maa, seda õigustatum on kasutada tänapäevast tehnoloogiat, 

näiteks biopuhastussüsteeme. 

• Keskkonnale kahjutu reovee kogus. Selleks, et reovee kasutamine energiavõsa 

kasvatamisel oleks õigustatud ja valida sobivad kastmiskogused, tuleb arvesse võtta 

kohalikku kliimat, mulla ja reovee iseärasusi ning taimede vanust. Samuti tuleb arvestada 

olemasolevate õigusaktidega, mis sätestavad normid üldise reovee kasutuse, 

maksimaalsete väetamismäärade, põhjavee kvaliteedi, joogivee ja ümberkaudsete 

veekogude (järved, jõed ja allikad) kvaliteedi kohta. Õigusaktidega kehtestatud 

mitmesuguste ainete (nt bioloogiline hapnikutarve, lämmastik ja fosfor) piirnormid olenevad 

riigist ja konkreetsest asukohast ning need asjad tuleb aegsasti kohaliku 

keskkonnatalitusega kooskõlastada. Kohtades, kus õigusaktid kastmiseks lubatud 

reovee kogust ei määratle, tuleb õigete lahenduste valimisel arvesse võtta kõigi kohalike 

tingimuste ja plaanitavate toimingute vastastikust mõju. Lihtne juhis, kuidas määrata 

maksimaalset kastmiskoormust, on toodud allolevas tabelis 5. Arvestatud on kõigi asukoha 

spetsiifiliste asjaoludega. 

Juhend, kuidas konkreetselt teha arvutusi vastavalt tabelile 5: 

1. Tehke kindlaks, milliste arvudega saate oma plaanitud energiavõsa istandikus tähistada 
muutujad X1, X2, X3, X4, X5, X15. 

2. Reoveepuhastusjaamast küsige X8 ja X17 väärtus. 

3. Hinnake, kas eeldused sobivad teie plaaniga. 

4. Arvutage muutujad X6, X10, X11, X12, X13, X14, X16, X18. 

5. Võrrelge X11 ja X18, et kindlaks määrata maksimaalne aastane kastmismäär. 
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Tabel 5. Abivahend, määramaks maksimaalseid kastmismäärasid ja sellest tulenevat NO3-N sisaldust vee äravoolus. Allikas: SLU, EAU 

                                                
10  Sellisaeid kultuure nagu teravili ja mais peetakse keskmise intensiivsusega kultuurideks; kartul, muud köögiviljad ja raps on suure intensiivsusega kultuurid. 
11  Eeldatav energiavõsast aurumise suurenemine on 35%. 
12 Lämmastiku leostumise kogus saadakse praeguse leostumise jagamisel aastase vee äravooluga. 
13.Eeldame, et 10% lämmastikku leostub, kui lämmastiku kogus koos kastmisega on kuni 200 kg/ha aastas ja 20%, kui lämmastiku kogus koos kastmisega ületab 200 kg/ha aastas. 
14 Leostunud NO3-N vastab 90%-le kogu energiavõsades leostunud lämmastikust. 
15 Fosfori kadu tüvede koristusel on 8 kg/ha aastas. 
16 Energiavõsa reoveega kastmise ajal on lubatud 1 kg fosfori leostumine. 

HETKESEIS  Muutuja Tegevus Näide 
Keskmine aastane sademetehulk (mm) X1 Uuri välja  
Keskmine aastane vee äravoolu hulk (mm) X2 Uuri välja 200 
Mullatüüp (nt savi, saviliiv, liiv) X3 Uuri välja  
Viljeluse intensiivsus10 (keskmine või suur) X4 Uuri välja  
Aastane lämmastiku leostumine (kg/ha) X5 Uuri välja 50 
Keskmine nitraadi-lämmastiku sisaldus vee äravoolus (mg NO3-N/l) X6 X6 = (X5 x 0,9) x 100/ X2 22,5 
Lämmastiku kogus    
Suurenenud aurumine energiavõsast (%)11 X7 Uuri välja eelneva energiavõsa või püsiv näitaja 35 
Kastmisvee lämmastikusisaldus (mg/l) X8 Uuri välja 200 
Vastvõetav aastane lämmastiku leostumise kogus (kg/ha)12 X9 =X5 50 

Maksimaalne aastane kastmisega antav lämmastiku kogus (kg/ha) X10 
Kui X5>20, siis = (X5+20)*5 
Kui X5<20, siis = X5*10 350 

Lämmastikul põhinev maksimaalne kastmismäär (mm/a) X11 =(X10/X8)*100 175 
Sellest tulenev NO3-N sisaldus vee äravoolus (mg/l)13 X12 =([(0,9 x X5) / (X11 + X2)] x (100 + X7) 16,2 
Muutused drenaaživee NO3-N sisalduses (mg/l)14 X13 =X12 – X6 - 6,3 
Sellest tulenev vee äravool (mm/a) X14 = (X2 / X7) + X11 323,15 
Fosfori kogus    
Aastane keskmine fosfori kadu energiavõsa koristuse kaudu (kg/ha)15 X15 Uuri välja eelneva energiavõsa või püsiv näitaja 7 
Aastane kastmisega saadav fosfori kogus (kg/ha)16 X16 =X15+1 8 
Keskmine fosforisisaldus kastmisvees (mg/l) X17 Uuri välja 0,6 
Maksimaalne aastane kastmismäär fosfori põhjal (mm) X18 =(X15*100)*X17 420 
Maksimaalne aastane kastmismäär   MIINIMUM X11 JA X18  175 
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• Kastmissüsteemi valik. Valitud kastmissüsteemi puhul peaks sanitaarrisk olema minimaalne. Ka peaks 

süsteem garanteerima reovee ühtlase jaotumise kastmispunkti ja kogu istandiku vahel. Eelistada tuleks 

pinnalähedasi süsteeme, et vältida haiguste levikut. Tüüpilised kõrgtehnoloogilised lahendused on 

kallimad ja seega tuleb mõelda, millised on eri variantide poolt- ja vastuargumendid (vt tabel 6). Ühtlase 

jaotumise tagamisel on paljudel juhtudel efektiivseks osutunud tilkkastmissüsteem, samas on see kallis 

ja võib ka ummistuda. Kuid energiavõsa reoveega kastmiseks sobivad ka mitmed teised katsetatud 

süsteemid . 

Tabel 6. Eri niisutussüsteemide plussid ja miinused (vt tabeli selgitusteks lisa 8.7.1) 

 Puur-
aukudega 
torud 

Tilktorud Vihmutid Vaba vool Kraavid 

1. Tervishoid + + --- - - 

2. Toitainete kontroll + + + --- -- 

3. Võrdne jaotus + + + -- - 

4. Investeeringukulud - - - +++ + 

5. Jooksvad kulud - -- -- + + 

6. Mugav koristus + + -- + --- 

7. Eluea pikkus + - - ++ ++ 

8. Energiavõsa 
kasutatavus  ++ + --- --- --- 

 

• Niisutussüsteemide toimimine. Reoveega kastmist tuleb alustada, kui energiavõsa on kasvama 

hakanud, ja lõpetada enne kasvuhooaja lõppu. Kastmist tuleb alustada aasta pärast istandiku rajamist, 

kui puude juurestik on arenenud ja leostumine vähene. Kasta tuleks iga päev, v.a tihedate vihmasadude 

korral, et vältida ulatuslikku toitainete leostumist või reoveest välja uhtumist. Seda saab reguleerida 

käsitsi, aga on olemas ka automaatsed kontrollsüsteemid. Et mitte üle kasta ning saavutada minimaalse 

riskiga ühtlane reovee jaotumine, tuleks vett päeva jooksul iga natukese aja tagant istandiku eri 

osadesse suunata. See võiks käia automaatselt – tööjõukulu on sel juhul väiksem. Kui tööjõukulu pole 

liiga suur, võib seda tööd teha ka käsitsi. 

• Järelevalve. Et hinnata energiavõsa reoveega kastmisel tekkida võivat ohtu keskkonnale, peaks 

istandikku regulaarselt kontrollima. Seejuures tuleks arvestada põllumajanduslikuks tootmises kasutatava 

mulla- ja veekaitse õigusaktidega, nagu mainitud alapeatükkides 4.2.2. ja 4.3.1., samuti reovee mõjuga 

mullale, põhjaveele ja ümberkaudsetele veekogudele. Üldjuhul tähendab kontroll seda, et perioodiliselt 

ning vastavalt kohaliku keskkonnatalitusega kokku lepitud järelevalveskeemile tuleb kogu 

kastmisperioodi vältel võtta põhjavee proove keemilisteks analüüsideks. Nendest selgub, kas on oht 

lämmastiku ja fosfori leostumiseks reoveest , samuti saab nende ühendite suure sisalduse korral 

põhjavees kastmismäärasid muuta. Loodusliku olukorraga võrdlemiseks tuleks veeproove võtta 

energiavõsa äärealadelt. 
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Fotod 11. Näited energiavõsa reoveega kastmise meetoditest. Ülemiste fotode autor on I. Dimitriou (SLU), alumiste autorid C. Johston 
(RGL) ja D. Rosenquist (Laqua Treatment AB) 

• Tugisüsteem tõrgete korral. Kuna reovee juurdevool võib aasta jooksul suuresti varieeruda (nt pärast 

tugevat vihmasadu on sajuvee juurdevool suur, hooajati on kuurortpiirkondades rohkesti inimesi jne), 

tuleks reoveega kastetava energiavõsa keskkonnaohutuse garanteerimiseks rajada tugisüsteem. Teisalt 

võib ka lühike paus reoveega kastmisel põuaperioodi ajal pikaajalised investeeringud istandusse ja 

sellest kasu saamise tõsiselt ohtu seada. Parim lahendus on muidugi rajada reovee säilitustiigid, mille 

suurus vastaks eeldatavale keskmisele juurdevoolule ning mis asuksid energiavõsale võimalikult lähedal. 

Planeerimise etapil tuleks mõelda ka teistele majanduslikult mõistlikele lahendustele nagu puhvervööndi 

rajamine energiavõsa istandiku ümber, et eristada seda teistest inimtoiduks mittekasutatavatest 

kultuuridest, ja ajutise veepaagi hankimine. 
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5 ISTANDIK JA KULTUURI HOOLDAMINE 

Selles peatükis antakse ülevaade peamistest energiavõsa kasvatamisega seotud toimingutest, mille eesmärk 

on suurendada istandiku tootlikkust ja vähendada igasuguseid negatiivseid mõjusid. Samuti sellest, kuidas 

teha kahjuritõrjet, koristada ja ladustada saaki, transportida biomassi ja rekultiveerida maad pärast 

energiavõsa kasvatamist. 

 

Foto 12. Paju energiavõsa Põhja-Iirimaal. J. Gillilandi (Ulsteri Talupidajate Liidu, UFU) foto 

5.1 KAHJURI- JA HAIGUSTÕRJE 

Paplid ja pajud on vastuvõtlikud peremeesorganismid paljudele kahjuritele ja haigustekitajatele, nt 

seentele, lehti söövatele putukatele ja vähemal määral bakteritele. Seenhaigused on energiavõsa kõige enam 

ohustav kahjur, eriti just niiskes kliimas. Viimase 20 aasta jooksul on monokultuursed papli- ja 

pajuistandikud aidanud seda ohtu levitada. 

5.1.1 LEHEROOSTE 

Seenhaigustest on enim tuntud ja kõige ohtlikum leherooste, mida põhjustavad seened Melampsora 
perekonnast. 30 aastat tagasi polnud paplite rooste Euroopas kuigi laialt levinud. Seda täheldati ainult 

sügiseti ja puukoolides, kus taimede tihedus on tavalisest suurem. Ja tundus, et kloonid taluvad leherooste 

tekitaja rünnakuid hästi. 1980-ndate keskel arenesid välja uued ja kergemini üle kanduvad roosteseente 

liigid Melampsora spp. (nt M. larici populina), kuna rajati suuremaid istandikke vähemate geneetiliselt 

erinevate papliliikidega. Samasugust tendentsi täheldati ka pajude puhul. 
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Foto 13. Leheroostest kahjustatud pajud. I. Dimitrou (SLU] foto 

Leherooste ründab lehti ja varsi. Selle haiguse tagajärjed on enneaegne lehtede langemine ja seega ka 

saagikuse vähenemine. Paju ja papli erinevatel liikidel ja kloonidel on erinev vastuvõtlikkus Melampsora 
liikidele ja tüvedele. Ka on iseloomulik, et taimede haigustundlikus aja jooksul muutub, mistõttu 

haiguspuhangud sagenevad eriti suurtes ühe taimesordiga istandikes. 

Energiavõsa kasvatamisel peaks keemiline töötlemine olema minimaalne. Fungitsiidide kasutamine vähendab 

istandikust loodetavat majanduslikku, praktilist ja keskkondlikku kasu. Nii on agronoomilised juhtnöörid ja 

hea aretustöö parim viis aidata põllumajandustootjaid ja suurendada energiavõsa tulukust. Iirimaa 

kogemused on näidanud, et kui kasvatada pajuistandikus ühe klooni asemel mitut, on taimede haiguskindlus 

suurem. Fungitsiidide kasutamine paistab ennast ainult puukoolides õigustavat. Seejuures soovitatakse üle 

Euroopa erinevaid fungitsiide. 

5.1.2 KAHJURID 

Energiavõsas eksisteerib suur hulk erinevaid putukaid. Nad küll suurendavad bioloogilist mitmekesisust, kuid 

mõned liigid võivad papleid ja pajusid tõsiselt rünnata ning põhjustada istandikus suuri kahjusid. Poilased 

(Chrysomelidae) on põhilised pajude ja paplite lehti söövad kahjurid. 
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Foto 14. Peamine paplilehti sööv kahjur suur haavapoi (Chrysomela populi). Täiskasvanud putukas ja munad.               
T. Baschieri (CRA-CIN] foto 

Kõige tavalisem selle mardika rünnakute tagajärg on vähenenud lehepind ja seega ka taime kasv. Teised 

kahjurid võivad põhjustada murdumist ja nakatumiskoldeid, mis avavad teid haigustekitajatele. Kui järgida 

agronoomilisi juhtnööre, eriti neid, mis puudutavad geneetiliselt erinevate kloonide kasutamist, on võimalik 

nende kahjurite mõju vähendada ning samas soodustada looduslike kontrollmehhanismide arengut. Kui 

võimalik, tuleks soodustada kohalike lindude ja putuktoiduliste imetajate elu, luues neile sobivaid 

elupaiku (nt hekiribad) ja kaitstes lähedal asuvaid metsi. 

Olemas on muidugi ka mitmesuguseid putukamürke, kuid neid ei maksa peale istandiku rajamist kasutada 

– see ei pruugi tuua mingit kasu ja võib kahjustada mitmeid kasulikke putukaid. Seega üldjuhul insektitsiide 

kasutada ei soovitata. Neid võib soovitada noore energiavõsa puhul (s.t siis, kui puud ei ole liiga kõrged) ja 

ainult tõsise rünnaku korral ehk kui ruutmeetri kohta on vähemalt 100 täiskasvanud putukat. 

Mardika populatsioonid on aastati erinevad. Tähelepanu peab pöörama mädanevatele puudele istandiku 

ümber, kus putukad talvituvad. Minevikus pihustati putukamürke vahel energiavõsa äärealadele, et 

saavutada mardikaid eemal hoidev “kaitsemüür”, kui nad üritasid varakevadel oma talvituspaigast ümber 

asuda. 

Pajuistandikus soovitatakse kasutada kloropürifossi (Durban) koos tärkamiseelselt kasutatava herbitsiidiga, 

et kontrolli all hoida nahkkestalisi, s.t vastse staadiumis sääriksääski (Tipula). 

Vanemate papliistandike puhul soovitatakse Chryptorynchus lopethy vastu kasutada taimekaitsevahendit 

Orbit. 
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5.1.3 TEISED LOOMAD 

Energiavõsa piirkonnas liikuvad loomad, nagu jänesed ja hirved võivad istandikku kahjustada, eriti just 

esimesel aastal või koristusjärgsel uuesti võrsumise perioodil, kui taimed on noored ja isuäratavad. Sellised 

loomad võivad energiavõsale suurt survet avaldada ja tihtipeale on istandiku tarastamine ainus efektiivne 

vahend kaitsmaks noori taimi ärasöömise eest. Kahjuks on tara ehitamine sageli liiga kallis ega sobi seetõttu, 

kuna muudab istandiku majanduslikult mittetasuvaks. 

 

Foto 15. Metskitse näksitud varred. K. Heinsoo (EMÜ] foto 

5.2 SAAGIKORISTUS 

Vastavalt kasvatusmudelile (Euroopa või Põhja-Ameerika istutamistihedus), liigile (paju või pappel), 

laiuskraadile (Põhja-Euroopa või Vahemere regioon) ja toote lõppkasutusele (hakkpuit, puidutooted, paber) 

on ka energiavõsa koristamine töö, mille tegemiseks on välja töötatud erinevaid tehnoloogiaid ja 

meetodeid. Tavaliselt on praktiseeritud 3–5-aastase koristustsükliga pajuvõsa Põhja- ja Kesk-Euroopas ning 

1–5-aastase koristustsükliga paplivõsa Kesk-Euroopas ja eriti Vahemeremaades. Viimasel ajal on ka paju 

energiavõsa Lõuna-Euroopas end väga hästi õigustanud. 

Kahe kõnealuse liigi kasvatusmeetodite puhul on ka sarnaseid põhimõtteid. Näiteks selleks, et aidata kaasa 

tihedamate võrade arengule, soovitatakse vahel lõigata suve jooksul kasvanud võsud pärast esimest talve 

tagasi. Teistel juhtudel aga on täpselt kindlaks määratud liigispetsiifilised protseduurid. 
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Foto 16. Nordic Biomassi Stemster MK II paju energiavõsa koristamas. Nordic Biomassi foto  

5.2.1 PAJU KORISTAMINE 

Üldiselt on pajudel (Salix ssp.) 2–5-aastane koristustsükkel – põhjamaistes tingimustes võimaldab just 

nii pikk periood saavutada parimad tulemused biomassi tootmisel. Kriitiliseks parameetriks on seejuures tüve 

läbimõõt. Kõige laiemalt kasutatavad ja tõhusamad pajukoristuskombainid suudavad ilma probleemideta 

lõigata oksi, mille diameeter on kuni 8 cm. Koristus toimub novembrist märtsini, peale lehtede langemist ja 

enne pungade puhkemist. Juurestik on siis puhkeseisundis, suurem osa toitaineid on maa-alustes 

taimeosades ja puu niiskusesisaldus on väikseim (u 50%). 

Kahtlemata sobib talveperiood maaettevõtjaile hästi, kuna see on töökoormuse mõttes tavaliselt vaikne aeg. 

Sel perioodil on mulla niiskus aga kõige suurem (kui maa pole külmunud) ning seega on võimalik, et mulla 

tihedus ja struktuur võivad saada kannatada. Katsetatud on spetsiifilisi koristusmasinaid, millel on laiad 

rehvid, et vältida soovimatuid tagajärgi pinnasele. Lõikamise edasi lükkamine talve lõppu või kevade 

algusesse võib aga kaasa tuua taimede kahjustamise, kuna juurtes ja kändudes säilitatud varud liiguvad sel 

ajal võrsetesse. Nende äralõikamine selles staadiumis on vale, kuna taim kaotab energiat ja seega hilineb 

uuesti võrsumine, mille tagajärg võib olla umbrohtude laialdasem levik. 
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Koristusaja, -tehnika ja -meetodite valikul tuleb arvestada, et: 

• võrse läbimõõt võib olla kõige rohkem 8 cm; 

• sobiv lõikusaeg on talvel novembrist märtsini;  

• puidu niiskusesisaldus peab olema minimaalne (u 50%); 

• on olemas mulla tihenemise risk (märgade muldade puhul); 

• oleks olemas kuivatusvõimalused; 

• lõpptarbijatel on omad nõudmised toodete kvaliteedi kohta. 

Sõltuvalt sellest, millised on lõpptarbija nõudmised, millised on olemasolevad masinad ja kuivatusvõimalused, 

on võimalik energiavõsa koristada hakkpuiduna, pulkadena või haovitsadena (tüved ja oksad). 

Ka käsitsi lõikamine on laialt levinud. Selline koristusviis on ökonoomne ja soovitatav muidugi ainult 

väikeste energiavõsade puhul, kus kalleid masinaid on raske kasutada või on nende kasutamine 

õigustamatult kulukas. 

5.2.2 HAKKPUIT 

Tavaline hakkimine on üheetapiline protsess: tüved-oksad lõigatakse maha ja hakitakse. Lõigatud märg 

materjal tuleb kuivatada, et vältida energeetilise väärtuse kaotust mikroobse lagunemise tõttu. Selleks tööks 

saab kasutada tavalisi, näiteks loomasööda või suhkruroo kombaine, mille külge on kinnitatud spetsiaalsed 

heedrid. Materjal lõigatakse, hakitakse ning pannakse järelkärusse. Selline tegevus ei võta kuigi palju aega, 

töödelda tuleb värsket hakitud puitu, mille niiskusesisaldus on üsna suur (u 50%). 

  

Foto 17. Hakkimine Claas HS-2- ga ja Krone Woodcut heedriga. Claasi ja Krone fotod 

Biomassi kuivatamine on energiakulukas ja kallis tegevus. See nõuab erirajatisi, mis hoiavad ära värske 

puiduhakke kuumenemise 60 kraadini ja lagunemise käivitumise ning sellega koos energiaväärtuse kao (kuni 

30%). Mõelda tuleb, kuidas ära hoida lagunemisprotsessi, mis on tavaliselt tingitud bakteritest ja soovimatult 

levima hakanud seeneostest. Häid tulemusi on katsetustel andud mitmesugused mehaanilised 

õhutusmeetodid. On kasutatud näiteks põrandatel kuivatamist, teraviljakuivateid jms. Enamikul juhtudel 
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nende kasutamine aga ära ei tasu. Kui pole võimalik kasutada soojusjaamade või tööstuslike protsesside 

jääksoojust, võib proovida ka lihtsalt õhu käes kuivamist. 

Kirjeldatud koristusmasinate (vt tabel 7) töövõimsus on kuni 1 ha/tund ning neid kasutavad tavaliselt 

koristusele spetsialiseerunud ettevõtjad või energiavõsa kasvatajate liidud. Sellised koristusmasinad 

maksavad väga palju. Väiksemateks lõikustöödeks pisemates istandikes saab traktoritele paigaldada 

väiksemaid heedreid. 

Tabel 7. Lõikus- ja hakkemasinad. Allikas: ATB – Agrartechnik Bornim, 2006 

Ettevõte 
Austoft A/S 
(Austraalia) 

Claas 
Harse-
winkel 

Hüttmann 
GmbH 

(Saksamaa) 

Lochner, 
Preuss GmbH 
(Saksamaa) 

Mudeli nimetus Austoft 7700/240 
Salix-

header HS-
2 

Woodcut 750 
Model 

Goettingen 

Tüüp Suhkruroo- 
kombain 

Heeder Heeder Hakkija  

Arengustaadium  Prototüüp 
Väike- 

tootmises Prototüüp Prototüüp 

Kandevõime (kg) 12 500 1300 2000 1200 

Põhimasin Iseliikuv  
Claas 
hakkija 
Jaguar 

Krone hakkija 
BIG X V8 

Traktor 

Masina võimsus (kW) 216 ≥ 235 ≥ 360 ≥ 75 

Ridade arv 2 2 2 1 

Ridade vahemaa (m) 0,75 + ≥ 1,4 0,75 + ≥ 
1,5 0,75 + ≥ 1,5 ≥ 0,9 

Maksimaalne oksa diameeter (mm)  70  70  70 120 

Keskmine lõikamise pikkus (mm) > 80 5 - 40 5 - 30 50 - 100 

Massivoolukiirus (t/ ha) 10 - 25 10 - 30  20 5 - 10 

Koristatud ala (ha/tund) 0,25 – 0,62 0,25 – 0,75 0,5 0,12 – 0,25 

Kulud käibemaksuta (eurodes) 175 000 100 000 - < 30 000 

Haovitsad on täispikkuses tüved ning neid saab lõigata erinevate masinatega (vt tabel 8). Haovitsad 

laaditakse maha põllupeenrale või mujale. Looduses õhu käes olemine hoiab ära materjali halvenemise ja 

lagunemisprotsesside käivitumise. Kevadine ja suvine soojus võib vähendada niiskusesisalduse 25–30%-ni. 

Pärast seda nõuab haovitsade hakkimine suuremat energiakulu, kuna neid on palju raskem lõigata. Lisaks on 

saadud hake ka kujult vähem ühtlane. Seetõttu on olukorras, kus ühtlane pikkus ja kvaliteet on oluline, tihti 

eelistatud värske materjali lõikamist. Energiavõsa kuivatamine haovitsadena tundub olevat kasulik ainult siis, 

kui toodangu maht pole kuigi suur. 
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Tabel 8. Terve haovitsa lõikurid. Allikas: ATB – Agrartechnik Bornim, 2006 

Ettevõte Nordic Biomass 
(Taani) 

Bo Franzen 
(Rootsi) 

Sten 
Seegerslätt 
(Rootsi) 

Timberjack 
(USA) 

Mudeli nimetus 
Whole rod 
harvester Fröbbesta 92 Empire 2000 TJ 720 

Tüüp Lõikur ja lisa Lõikur ja lisa Lõikur ja lisa Ainult lõikur 

Ühendus peamasinaga Järelveetav Järelveetav Iseliikuv Veetav 

Arengustaadium  Prototüüp Prototüüp Prototüüp Väiketootmises 

Kandevõime (kg) < 3000 3100 9800 340 

Põhimasin Traktor Traktor Isejuhitav Metsalõikur 

Masina võimsus (kW) ≥ 50 ≥ 80 140 ≥ 61 

Ridade arv 1 2 2 varieeruv 

Ridade vahemaa (m) varieeruv 0,75 + 1,50 0,75 + 1,25 varieeruv 

Maksimaalne võrse 
läbimõõt (mm) 

 70  70  70  200 

Massivoolukiirus (t/ha)  - 20 26 3 - 4 

Koristatud ala (ha/tund) - 0,45 0,77 0,07 - 0,1 

Kulud eurodes - 50 000 134 000 27 000 

Pulkade tegemine on vahevariant hakkpuidu ja haovitsade vahel, kuna tüved lõigatakse väikesteks 5–10 

cm pikkusteks pulkadeks. Ka seda saab teha muuks otstarbeks ehitatud masinatega (nt suhkruroo jaoks 

ehitatud masinatega). Üks lõikeliigutus, ja materjal hakitakse kohe järelkärusse, et transportida see 

lõpptarbija kätte või ladustamispaika. Kui haovitsasid sai kuivatada väljas õhu käes, siis pulkade vahel pole 

piisavalt õhku, et neid saaks niimoodi hoida ilma lagunemisest tulenevate kadudeta. Kui vaja, võib 

lõpptarbija jaoks läbi viia ka lõpliku hakkimisprotsessi. 

5.2.3 PAPLI KORISTAMINE 

Papli energiavõsa võib lõigata 1–5 aasta tagant, sõltuvalt istutamise tihedusest. Vahemikud võivad olla 

10 000 – 14 000 taime/ha, 6000 – 10 000 taime/ha ja 1000–1500 taime/ha (Põhja-Ameerika mudel).  

Eelistatakse 1-aastase raieringiga papli koristamist, kuna kasvuperioodi lõpuks on paplitel tavaliselt 6 cm 

läbimõõduga tüvi. Esimese raieringi tsükli lõpuks võib papli kõrgus olla 3,5–4 m, teise tsükli lõpus peaks tüve 

kõrgus olema rohkem kui 6 m. 

Noorte paplite lõikamiseks kasutatakse ümberehitatud tavalisi saagikoristusmasinaid (nt neid, millega 

koristatakse maisi või loomasööta). Põhja-Euroopas välja töötatud põllumasinad on Lõuna-Euroopa 

kergemate muldade jaoks kahjuks tihti liiga rasked ning nende kasutamine võib mulla struktuuri kahjustada. 
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1-aastasel raieringi tsüklil on mitu miinust:  

• suured investeerimiskulud istandiku rajamisel (istutusmaterjali ja istutamistöö maksumus); 

• tüvepuitu on võrreldes puukoore hulgaga liiga vähe;  

• istandiku majanduslik eluiga on lühem kui teiste meetodite puhul. 

• See kasvatamismeetod ongi üldiselt kõrvale jäetud, kuna on selgunud, et suurem tootlikkus ja kõrgem 

saagikus saavutatakse pikemate raieringi tsüklitega (2–5 aastat). 

 

Foto 18. 2-aastane papli energiavõsa. M. Di Candilo (CRA-CIN) foto 

Ühekordsete ridadega 2-aastase raieringi tsüklid on mudel, millel on väiksem tihedus – 6000 kuni 10 000 

taime/ha –, mis võimaldab istandiku odavamalt rajada. Taimedel on rohkem ruumi kasvada ja nende puidu 

ja koore massisuhe on parem. Lisaks on sellistes tingimustes koristusmasinate töövõimsus suurem (kuni 8 

km/h). Pärast lõikust saab materjalist teha nii puiduhaket kui ka pulki ja haovitsasid. 

Esimese raieringi tsükli lõpus (peale 2 aastat) on papli kõrgus 7–8 m. Teise tsükli lõpuks võib taim olla 

kasvanud 10 m kõrguseks, diameetriga 12–15 m. Lõigata on neid võimalik mitmesuguste masinatega, mis 

on üldiselt mõeldud metsatöödeks. 
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Foto 19. Papli energiavõsa koristamine. M. Di Candilo (CRA-CIN) foto 

Viimasel ajal on hakanud huvi pakkuma ka papli energiavõsa pikemate raieringi tsüklitega koristamine 

(5 aastat). See nõuab vähem tööd, võimaldab suuremat tootlikkust ja annab saadud biomassile laiemaid 

kasutusvõimalusi (puiduhake, pelletid jm). 

Selleks vajalikud masinad on metsatööstusmasinad, kuna koristuse ajal on võsa keskmine kõrgus 12–15 m ja 

tüve läbimõõdud võivad olla suuremad kui 20 cm. 

5.3 LADUSTAMINE  

Koristatud energiavõsa biomassi tuleks hoida põllumajandustootja tootmisüksuses või sellest eemal 

asuvates ladudes, soovitatavalt lõpptarbijate läheduses. Hoidmisvõimalused on olulised, kuna energia- ja 

tööstustootjad vajavad aasta läbi teatud hulka biomassi, samas saagikoristus aga toimub ainult üks kord 

aastas, talvel. Veelgi enam: puitbiomassi ladustamise võimalus on bioenergia peamisi eeliseid võrreldes 

näiteks päikese- ja tuuleenergiaga. 

Põllumajandustootja võib biomassi hoida välis- või sisetingimustes. Esimene variant on tavaline 

haovitsade või pulkade tootmise puhul. Selleks peavad tüvejupid olema piisavalt pikad, et saaks toimuda 

looduslik kuivamine. Haovitsad võib lihtsalt hunnikutesse panna. Pulkasid säilitatakse tavaliselt virnades või 

mahutites. 

Hakkpuidu ladustamine on keerulisem, kuna see nõuab hoolikat käitlemist, et mitte kaotada energiaväärtust 

mikroobse lagunemise tõttu. Hakkpuidu loomuliku niiskussisalduse vähendamiseks on olemas mitu 

meetodit ja vahendit. Kõige parem variant on soojusjaamade või muude tööstuslike protsesside jääksoojuse 

kasutamine. 
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Unustada ei tohi asjaolu, et biomassi tarbijad peavad oluliseks biomassi suhtelist 
energiasisaldust, mitte kaalu. Nad tahavad ju teada selle abil toodetava energia hulka. 
Sellepärast tehakse enne ostmist tihti ostetava küttematerjali proovid ning testitakse nende 
tahke aine sisaldust. 

5.4 TRANSPORT 

Lõigatud energiavõsa biomass tuleb toimetada lõpptarbijateni. Sellest tulenevalt mõjutavad 

transpordikulud kogu energiavõsa kasumlikkust. Seega tuleb enne energiavõsasse investeerimist 

needki kulud täpselt välja arvutada. 

Lühikeste vahemaade puhul (3–5 km) võib kasutada traktoreid või järelkärusid. Kui vahemaad on 30–50 km, 

on odavam kasutada veoautosid. Vedu rohkem kui 50 km kaugusele võib tähendada seda, et kulud on liiga 

suured ja ettevõtja pole võimeline tootma konkurentsivõimeliste biomassi hindadega (vt 6. peatükk).  

Transpordiga seotud probleeme saab vältida, kui järgmised punktid põhjalikult läbi mõelda:  

• kas on võimalik puidu biomass ladustada energiavõsa istandike lähedusse; 

• millised on transpordivõimalused – liiklustihedus ja veokite kasutamise võimalused; 

• milline hakkab olema koristamise, laadimise ja transpordi täpne korraldus kogu biomassi tootmise ahela 

jooksul – transpordi töömahu optimeerimine on kasulik nii keskkonna kui ka majanduslikus mõttes. 

5.5 MAA TAASTAMINE TRADITSIOONILISEKS PÕLLUMAJANDUSMAAKS 

Pärast energiavõsa elutsükli lõppu on võimalik ja ka vajalik taastada istandiku all olnud maa järgnevaks 

põllumajanduslikuks kasutuseks. Sõltuvalt rajatud energiavõsa tihedusest võib seda raskusteta teha mitme 

masinaga nii papli- kui ka pajuistandiku alal. 

Viimasele lõikusele järgneval kevadel soovitatakse enne juurestiku väljajuurimist kasutada herbitsiide. Freesi 

või metsamultši kasutamisel segunevad puidujäägid mullaga suurendades seega mulla orgaanilise aine 

sisaldust. Teine võimalus, mis sobib rohkem väiksema tihedusega istandikepuhul, on kändude mehaaniline 

väljajuurimine. Kui valida see lahendus, saab juure biomassi kasutada edasiseks käitlemiseks või koheseks 

kasutamiseks näiteks kateldes. 
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6 ENERGIAVÕSA MAJANDUSLIK TASUVUS 

Otsus energiavõsa istandiku rajamise poolt või vastu sõltub suuresti sellest, kui tulutoov on energiavõsa 

kasvatamine võrreldes teiste põllukultuuride viljelemisega. See oleneb paljudest asjaoludest: saagikus, 

tootmiskulud, turuhinnad, võimalikud lepingulised kohustused, toetusvõimalused jm. Enne energiavõsa 

istandiku rajamist tuleks koostada äriplaan, et hinnata tulusust vastavalt turutingimustele ja muule 

olukorrale. Lisas 8.5 on ära toodud äriplaani näidis. 

Käesolev peatükk annab ülevaate energiavõsa kasvataja sissetulekuvõimalustest, võimalikust kasumist, 

tootmiskuludest, töönõuetest ja lepingutesse puutuvatest küsimustest. Võrreldakse pikaajalise energiavõsa ja 

lühiajalise teravilja kasvatamist ning selgitatakse, mida annab võimalus saada lisasissetulekut sel moel, et 

energiavõsa kasutatakse reovee ja selle jääkmuda n-ö looduslikuks puhastamiseks. 

Peale kohalike ametiasutuste või erafirmade, kes vastutavad reovee ja selle jääkmuda puhastamise ja 

kasutamise eest, tuleks energiavõsa edukaks kasvatamiseks koostööd teha ka teiste partnertitega: (all-

)töövõtjad istutusmaterjali saamiseks, istutus- ja saagikoristusteenust pakkuvad ettevõtjad, aga ka energia 

ja tehnoloogiaga varustajad, keda võib vaadata kui kliente või kui koostööpartnereid.  

6.1 TURUD JA KASUM 

Nii Euroopas kui mujal maailmas energia saamiseks toodetava biomassi turg kasvab, kuid kohalik 

nõudlus erineb märkimisväärselt. Seega on energiavõsa kasvatajal vaja luua head kontaktid biomassi turul 

ja kui võimalik sõlmida klientidega kindlad pikaajalised lepingud toodetud biomassi ostmiseks-müümiseks. 

Teine lahendus on kasutada hakkpuitu energiavõsa kasvataja erakatlamajas ja müüa toodetud soojust. Veel 

üks võimalus energiavõsast sissetulekut saada on reovee ja selle jääkmuda kasutamine. Reoveega 

kastmise ja selle jääkmuda kasutamisega vähenevad kulud ja suureneb biomassi tootmine, kuna 

hektarisaagid on suuremad ja toitainete toodang samuti. Kui reovee ja selle jääkmuda kasutamisest saadav 

tulu on rahuldav, on kogusissetulek palju suurem, kuna kasvab ka biomassi saak. 

Sissetuleku võimalused: 

• biomassi müümine (puiduhake, haovitsad jne) kohalikule turule; 

• pikaajaliste lepingute sõlmimine kohalike energiatarnijatega;  

• hakkpuidu kasutamine erakatlamajas või jõujaamas (lõpuks müüakse toodetud elektrit ja soojust); 

• lisatasu saamine reovee ja selle jääkmuda puhastamise korraldamise eest. 

Tabelis 9 on toodud energiavõsa brutokasumid eurodes hektari kohta erinevate saagikuste puhul ja 

puiduhakke hinnad. Saadud tulemustes ei arvestata toetusi ja maa hinda. Kõik masina- ja tööjõukulud, 

intressid ja üldkulud on arvesse võetud. Üldkulude alla kuuluvad näiteks raamatupidamise, sideteenuste, tee 

korrashoiu jms kulud. Arvutused lähtuvad praegustest Rootsi tingimustest (arvutused on tehtud 

2008. aastal – toimetaja märkus), kuna Rootsi, kus energia tootmiseks kasvatatakse energiavõsa 15 000 

hektaril, on üsna tüüpiline turg. Tabelist 9 on näha, et väga raske on saavutada häid tulemusi madala 
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saagikuse või madala puiduhakke hinna korral, kui toetusi ei maksta. Üks erand on variant, kus 

energiavõsa väetatakse reovee või selle jääkmudaga juhul, kui suur osa kogusissetulekust tuleb nende 

kasutamisest. Näiteks, nagu on näha ka tabelist, on aastase kuivainesaagi 9 t/ha ja hinna 5 eurot/GJ 

tulemuseks brutokasum 103 eurot hektari kohta. 

Tabel 9. Brutokasumid eurodes ha kohta erineva saagikuse ja puiduhakke hinna puhul (Rootsi tingimused, 1 
MWh = 3,6 GJ, 1 t kuivainet = 15,8 GJ). Allikas: SLU 

Hind 
(€/GJ) 

Saagikus (t/ha) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

2 -236 -234 -232 -231 -229 -228 -226 -224 
3 -174 -160 -146 -132 -118 -105 -91 -77 
4 -113 -86 -60 -34 -8 18 45 71 
5 -51 -13 26 64 103 141 180 218 
6 10 61 112 163 214 264 315 366 
7 72 135 21 261 324 387 451 514 

Tootmiskulud on eri riikides ja eri kasvatajatel erinevad. See on tingitud eri pikkusega 

transpordivahemaadest istandiku ja biomassi lõpptarbija vahel, istandike erinevast suurusest ja teistest 

asjaoludest. Kui reovett ja selle jääkmuda kasutatakse väetisena, on tootmiskulud väiksemad. Tabelis 10 on 

välja toodud hulk tootmiskulusid, mis on seotud erinevate kulu- ja saagikuse tasemetega. 100% 

kulutasemega rida arvutati välja järgmiste eelduste järgi: Rootsi tingimused, 30 km vedu kohalikku 

soojusjaama, istandiku suurus 7 ha tavatingimustes paju kasvatamiseks. Tabelist on näha, et tootja jaoks on 

tootmiskulud 3,6 eurot/GJ juhul, kui kuivaine saagikus on 9 t/ha ja eeldatav kulutase on 90% võrreldes 

tavaliste Rootsi pajukasvatajatega. 

Tabel 10. Tootmiskulud eurodes GJ kohta, seotud erineva kulutaseme ja saagikusega ha kohta (Rootsi 
kulutase on 100%). Allikas: SLU 

Kulutase (%) Saagikus (t/ha) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

60 3,4 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,1 
70 4,0 3,6 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 
80 4,6 4,1 3,7 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 
90 5,2 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,3 3,1 
100 5,8 5,2 4,7 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 
110 6,5 5,7 5,2 4,8 4,5 4,3 4,1 3,9 
120 7,1 6,3 5,7 5,3 4,9 4,7 4,5 4,3 
130 7,7 6,9 6,2 5,8 5,4 5,1 4,9 4,7 

Väikse energiavõsa istandiku, kulud on suhteliselt suuremad kui suure istandiku puhul. Eri piirkondades 

on kulutasemed erinevad: Lõuna- ja Ida-Euroopas lähevad paljud energiavõsa rajamise ja kasvatamise 

sisendid märksa vähem maksma ning ilmselt on sealne kulutase palju madalam kui tabelis toodud 100%. 
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6.2 MIDA ON KASULIKUM OMA PÕLLUMAAL KASVATADA: ENERGIAVÕSA VÕI TEISI 
KULTUURE?  

Kõige olulisem enne, kui energiavõsa istandikku oma põllumaale rajada, on mõelda, kas see annaks 

suuremat sissetulekut kui tavaliste põllukultuuride kasvatamine. Siinkohal pakume mõned võrdlused 

erinevate teraviljadega ja erineva saagikusega maadega. Saab võrrelda tabelis 9 toodud näitajaid talinisu 

omadega (vt tabelid 11 ja 12), et hinnata, kumb on tasuvam – talinisu või energiavõsa. Tabelis 11 on ära 

toodud brutokasumid, mille puhul on arvestatud masina- ja tööjõukulusid, intresse ja üldkulusid, kuid mitte 

maaga seotud kulusid (nt rent) ja toetusi. See tabel toob välja brutokasumid erineva saagikuse ja erinevate 

teravilja hindade puhul. Üks näide on Rootsis saadav 8-tonnine nisu hektarisaak hinnaga 120 eurot tonn, mis 

annab hektari brutokasumiks 79 eurot. 

Tabel 11. Talinisu brutokasumid eurodes ha ja aasta kohta erineva hinna ja saagikuse puhul. Allikas: SLU 

Hind 
(euro/t) 

Saagikus (t/ha, 14% veesisaldus) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

80 -281 -267 -254 -241 -228 -215 -201 -188 
90 -231 -207 -184 -161 -138 -115 -91 -68 
100 -181 -147 -114 -81 -48 -15 19 52 
110 -131 -87 -44 -1 42 85 129 172 
120 -81 -27 26 79 132 185 239 292 
130 -31 33 96 159 222 285 349 412 
140 19 93 166 239 312 385 459 532 
150 69 153 236 319 402 485 569 652 
160 119 213 306 399 492 585 679 772 
170 169 273 376 479 582 685 789 892 
180 219 333 446 559 672 785 899 1012 
190 269 393 516 639 762 885 1009 1132 
200 319 453 586 719 852 985 1119 1252 

Tabel 11 hõlmab ka kulusid masinatele ja tööjõule. Enamikul tootjatel on olemas masinad teravilja 

kasvatamiseks ja seega on töökulud madalad nendeks spetsiifilisteks tööoperatsioonideks. Samas pole osade 

masinate järgi energiavõsas vajadust. Seepärast peaks tegema lühiajalised arvutused teravilja 

tootmise kohta ning võrdlema neid energiavõsa pikaajalise tootmise arvutustega. Tulusust on 

kergem võrrelda muidugi nendel põllumajandustootjatel, kellel juba on olemas tootmisvahendid teravilja 

kasvatamiseks. Tabelis 12 on arvestatud masinate, tööjõu ja üldkulud 50%-na kogukuludest. Võrrelda saab 

ka tabelis 12 toodud lühiajalisi brutokasumeid teravilja kasvatamisel tabelis 9 toodud pikaajalise 

brutokasumiga paju kasvatamisel. Kui tootjal on juba olemas masinad teravilja kasvatamiseks, on võimalik, 

et ei pruugi arvestada teraviljaarvutustes toodud kogukuludega, mis puudutavad masinaid ja tema enda 

aega, eriti just lühiajalise prognoosi puhul. Arvutustesse lisatavate kulude protsent on iga 

põllumajandustootja puhu erinev. Üldjuhul tuleks pikaajalistes arvutustes silmas pidada suuremaid 

masinate ja tööjõu kulusid kui lühiajalistes arvutustes. Kui arvutused tehakse näiteks 75%-ga 

kuludest, jäävad tulemused tabeli keskele üle 100% kulutaseme ja allapoole 50% kulutaset. 
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Tabel 12. Talinisu brutokasumid eurodes ha ja aasta kohta erineva saagikuse ja hinna puhul. Kulu 
vähenemine masinate, tööjõu ja üldkuludes 50%. Lühiajaline arvutus. Allikas: SLU 

Hind 
(euro/t) 

Saagikus (t/ha, 14% veesisaldus) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

80 -80 -63 -46 -29 -11 6 23 40 
90 -30 -3 24 51 79 106 133 160 
100 20 57 94 131 169 206 243 280 
110 70 117 164 211 259 306 353 400 
120 120 177 234 291 349 406 463 520 
130 170 237 304 371 439 506 573 640 
140 220 297 374 451 529 606 683 760 
150 270 357 444 531 619 706 793 880 
160 320 417 514 611 709 806 903 1000 
170 370 477 584 691 799 906 1013 1120 
180 420 537 654 771 889 1006 1123 1240 
190 470 597 724 851 979 1106 1233 1360 
200 520 657 794 931 1069 1206 1343 1480 

Tabelis 12 on toodud lühiajalised arvutused ega võeta arvesse kõiki teravilja kasvatamise kulusid. Seetõttu 

pikka perioodi puudutava otsuse puhul, millist kultuuri tuleks kasvatada, seda tabelit kasutada ei saa. 

Juuresoleval joonisel on näha, kuidas suurenenud alternatiivkulud maale (vt tabeleid 10 ja 11) suurendavad 

energiavõsa kasvatamise kulusid. Kõrgemate teravilja hindade puhul suurenevad alternatiivkulud maa 

kasutamiseks energiavõsana. Näitena: 100 eurot suuremad kulud maale suurendavad tootmiskulusid 1 euro 

GJ kohta, kui saagikus on 8 t/ha. 

 

Joonis 5. Suurenenud tootmiskulud eurodes GJ kohta, kui maa alternatiivkulu kasvab 100 eurot. (Vt alternatiivnäitajaid teravilja 
tootmisel tabelites 11 ja 12 pajuistandiku erineva saagikuse juures). Allikas: SLU 
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6.3 ENERGIAVÕSA KULUDE JAOTUS 

Peaaegu pool energiavõsa kuludest on seotud saagikoristuse, transpordi ja vahendustasudega. 

(Vahendustasu on tasu toodangu müümise eest. Hinnad, mis hakkpuidu tarbija maksab ja mis kasvataja 

kätte saab, võivad suuresti erineda.) Suurema saagi puhul on muidugi ka suuremad need kulutused, 

mis on seotud saagikoristuse ja väetamisega. Seetõttu on müüdud hakkpuidu eest saadav 

kõrgem hind palju olulisem kui kõrge saagikus. 

Tabel 13. Tootmiskulude jaotus (%) Rootsi pajuistandikus, kui saagikus on 9 t/ha ning kui reovett ja selle 
jääkmuda ei kasutata. Allikas: SLU 

Kulu kategooria Kulude osakaal (%) 

Rajamine 17 

Tavaväetamine 17 

Maanteevedu  17 

Saagikoristus 21 

Hakkpuidu vedu istandikus 4 

Vahendustasu (toodangu müümise 
eest) 7 

Umbrohutõrje pärast saagikoristust  1 

Asjaajamine 4 

Ala taastamine pärast energiavõsa 
likvideerimist 

1 

Üldkulud 9 

Otsesed tootmiskulud kokku 100 

6.4 TÖÖTUNNID ENERGIAVÕSA ISTANDIKUS  

Nt Rootsis teevad suurema osa töödest energiavõsa kasvatamisel ära töövõtjad. Tootjal tasuks istutus- ja 

saagikoristusmasinad hankida ainult juhul, kui tema energiavõsa istandikud oleksid väga suured. Nii ongi, et 

mida suuremaks energiavõsa istandik kasvab, seda enam kandub töö põllumajandustootjalt töövõtjatele 

(istutus- ja saagikoristustööde teenuse pakkujale). Teraviljakasvatajaga võrreldes tuleb pajukasvatajal 

vähem ise tööd teha. 

Esimese aasta jooksul, kui tuleb energiavõsa maha istutada, on põllumajandustootja töö maht umbes 7 tundi 

hektari kohta. Järgmistel aastatel on see näitaja umbes 1 tund hektari kohta. Teiste, näiteks töövõtjate 

tehtava töö maht on umbes 5 tundi hektari kohta istutusaastal, esimesel saagikoristusaastal umbes 9 tundi 

ja järgmistel koristusaastatel 11 tundi hektari kohta. See hõlmab kõiki töötsükleid kuni saagi toimetamiseni 

piirkonna soojusjaama väravasse. 

Keskmise energiavõsa 22-aastase eluea puhul on keskmine töö maht aastas 5,1 tundi hektari kohta. 

Ettevõtja oma tööd on sellest 1,4 tundi ja töövõtjal 3,7 tundi. Kõik need kalkulatsioonid on tehtud korralikku 

mehhaniseeritust arvestades ja võttes aluseks 30 km pikkust puiduhakke vedu piirkonna soojusjaama. 

Puiduhakke töötlemiseks kuluvat aega soojusjaamas siinkohal ei arvestata. Võrdluseks: töö maht 

talinisupõllul, mille pinnas on vähe ette valmistatud, on sama mehhaniseeritustaseme korral 5,4 tundi hektari 
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kohta hooaja jooksul ja suviodra põllul, mille pinnas on täielikult ette valmistatud, 6,0 tundi hektari kohta 

hooaja jooksul. 

Kui hakkpuitu müüakse mitmele väiksemale kliendile ja mitte ühele suurele lõpptarbijale, on vajaliku töö 

maht suurem. Väga palju sellest tööst saab põllumajandustootja ise ära teha ning kasutada saab ka 

olemasolevaid põllutöömasinaid, nt traktoreid ja järelkärusid. 

6.5 RAHASTUSSKEEMID 

Energiavõsa kasvatamisel on üldiselt kaks rahastusskeemi. Allolev joonis näitab, kuidas mõjutab 

tootmiskulusid investeeringu- või rajamistoetus. Viimane on riigiti erinev, aga mõnel pool võib see katta 

umbes poole istutuskuludest. Teine joonis illustreerib iga-aastast energiakultuuride toetust, mille 

kättesaadavus ja tegelik suurus võib eri riikides ja eri aastatel varieeruda. 

 

Joonis 6. Tootmiskulude  vähenemine iga-aastase 100-eurose hektaritoetuse mõjul (2008. aastal oli toetus väiksem kui 100 eurot) 
pajuistandiku erineva saagikuse juures. Allikas: SLU 

 

Joonis 7. Vähenenud tootmiskulud GJ kohta, arvesse võttes 100 eurost „ühekordset hektaritoetust“ ja erinevaid paju saagi tasemeid. 
[Allikas: SLU] 
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Toetused vähendavad investeeringuriske energiavõsa rajamisel, kuna tegelik investeering uue 

kultuuri jaoks on madalam. Rajamise toetust peaks vaatlema, kui „ohutumat“ toetust võrrelduna iga-aastase 

energiakultuuri toetusega, kuna iga-aastased toetused võivad järgnevatel aastatel muutuda ja tekitavad 

suuremat ebakindlust. 

6.6 KULUDE VÄHENDAMINE REOVEE JA SELLE JÄÄKMUDAGA VÄETAMISE KAUDU 

Reovee ja selle jääkmudaga väetamine tõstab energiavõsa saagikust ja võimaldab kokku hoida raha, mis 

muidu kuluks mineraalväetiste ostuks. Siiski, kõige tähtsam majanduslik kasu reovee ja selle 

jääkmuda kasutamisest on seotud valla või reoveepuhastusettevõtte kulude vähendamisega. 

Nemad annavad alltöövõtu korras selliste jäätmete puhastamise energiavõsa kasvatajatele üle, 

selle asemel et kasutada tavalisi puhastusmeetodeid. Traditsioonilise reovee puhastamise kulud 

erinevad suurel määral, kuid enamikel juhtudel on siiski umbes 10 korda suuremad kilo kohta, kui läheks 

põllumajandustootjale maksma sama koguse anorgaanilise väetise ostmine. Seetõttu peab energiavõsa 

kasvataja reoveepuhastusettevõtetega kokku leppima, milline on tema täpne roll igas võimalikus 

puhastusprotsessis ja millist tasu ta saab pakutud teenuse eest. Lisaks lühikesele vahemaale puhasti ja 

energiavõsa vahel saab kulusid säästa nii reovee pumpamisel kui ka jääkmuda transportimisel. 

6.7 LEPINGUD 

Nagu enamiku põllumajanduslike tegevuste puhul on edukaks energiavõsa kasvatamiseks vaja sõlmida 

igakülgsed kindlad lepingud nii alltöövõtjate kui ka biomassi ostjatega. Alltöövõtu- ja muud lepingud ning 

kindlad kokkulepped võivad olla vajalikud energiavõsa kasvatamise eri staadiumides, seda eriti siis, kui 

energiavõsa kasvataja ei saa ise garanteerida tööde või materjali kõrget kvaliteeti ja ära tasuvat tööd, või kui 

tegeldakse otse klientidega. 

Lepingud ja muud kokkulepped tuleks läbi mõelda alljärgnevate võimalike partneritega:  

• alltöövõtt istutamiseks; 

• alltöövõtt saagikoristuseks; 

• alltöövõtt jääkmuda laotamiseks; 

• biomassi ostja; 

• jääkmuda tarnija; 

• reovee puhastamise ja/või reoveega kastmise eest vastutav partner. 

Istutamine ja saagikoristus. Energiavõsa ei saa edukalt kasvatada, kui ei suudeta tagada kõrget 

istutuskvaliteeti. 4-realine istutusmasin istutab umbes hektari energiavõsa tunnis, 6-realine masin aga 

üsna palju rohkem kui hektari tunnis. Suur võsakoristuskombain lõikab umbes 0,5 hektarit tunnis. Sellise 

võimsuse juures on vaja istutusmasina ja koristuskombaini kohta üsna palju hektareid, et jõuda 

aastas mõistliku kasutustundide arvuni. Seega ei ole talunikul enamikul juhtudel majanduslikult tasuv 

endale selliseid masinaid soetada, targem on palgata neid töid tegema alltöövõtjad. Üks lahendus võib 
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olla, et hakkpuidu ostja organiseerib energiavõsa istutamise ja koristuse. Sel juhul võiks põllumajandustootja 

kohe projekti algfaasis otsida kontakti ettevõtetega, kes istutavad ja koristavad energiavõsa. See vähendab 

ebakindlust tuleviku kulude suhtes. Lisas 8.6.3 on ära toodud näidisleping energiavõsa istandiku rajamiseks 

ja saagikoristuseks. 

Kliendisuhted. Kuna hakkpuidu ostjaid on rohkem kui üks, pole vajadust toodang kohe peale 

koristamist ära müüa. Kui nõudlus ületab pakkumise, väheneb otsene vajadus lepingute järele, aga isegi siis 

on kasulik, kui kasvatajal on eelleping sõlmitud. Mida suurema riski peale kasvataja läheb, seda enam vajab 

ta lepingut. 

Jääkmuda ja reovee laotamine. Sõlmides lepingu jääkmuda laotamise kohta istandikus, peab 

põllumajandustootja teadma, mil moel jääkmuda tarnija veel saaks oma mudast vabaneda. Kui alternatiivid 

on kallimad kui jääkmuda energiavõsas kasutamine, on see võimalus saada istandikus jääkmuda kasutamise 

eest head hinda. Nii saab kasu jääkmuda tootja ja ka energiavõsa kasvataja. Eri tootmisüksustes võib 

jääkmuda laotamine olla korraldatud erinevalt. Enamikul juhtudel võtavad sellele tööle 

spetsialiseerunud ettevõtted selle rolli enda kanda. Väga oluline on sõlmida kindel kokkulepe 

partneriga, kes vastutab kohaliku reovee puhastamise eest. Peale reovee lõpliku puhastamise eest tasu 

saamist tuleb tähelepanu pöörata ka teistele olulistele üksikasjadele. Põllumajandustootja peaks olema 

kaitstud selliste juhtumite vastu, nagu on istandiku osaline hukkumine, reoveepuhasti kinnipanek, 

lepinguperioodi lühendamine jms. Samuti peab leping sätestama, milline osapool vastutab teatud 

kulude eest, nagu näiteks analüüside, investeerimis- ja halduskulud. Lisaks tuleb kasuks, kui lepingus on 

kirjas, mis juhtub siis, kui reovee kvaliteet ja kogus muutuvad. Õigusaktide uuendamisel võivad 

litsentsimisnõuded muutuda ja sellegagi tuleb arvestada. Veel üks oluline asjaolu, mis nõuab 

lepingus kirja panemist, on seotud lepingu ennetähtaegse lõpetamisega ükskõik kumma osapoole poolt. 

Lisas 8.6. on ära toodud näidislepingud jääkmuda kasutamiseks. 

6.8 ÄRIPLAAN 

Enne energiavõsa äriga alustamist on soovitatav koostada äriplaan uue põllumajandustegevuse jaoks, kus 

kasvatatakse kiirestikasvavaid puid ning kasutatakse põllul reovett ja selle jääkmuda. Kvaliteetse energiavõsa 

rajamine, kõrge saagikus ning kättesaadav reovesi ja jääkmuda ei ole ainsad asjad, mida 

põllumajandustootja vajab hea majandustulemuse saavutamiseks. Üheks esimeseks asjaks, millele mõelda 

on see, kas kasvatatav kultuur ja energiavõsa kasvatamise põhimõte sobivad antud 

põllumajandustootjale ja tema tootmisüksusele. Arvesse tuleb võtta tööjõu vajadust, masinate 

kasutamist, muutusi maastikus, võimalust kasvatada loomasööta ja muid muutusi. 

Mõned küsimused, millele mõelda enne energiavõsa rajamist: 

• Kui tulutoovad on teised majandusvõimalused? 

• Kui sobiv on energiavõsa istandiku rajamine põllumajandustootjale nii lähemas kui ka pikemas 

perspektiivis? 

• Milliseid vahendeid läheb energiavõsa puhul vähem vaja (nendeks võivad olla nt põllutöömasinad ja 

tööjõud) ning kui suur on alternatiivkulu selliste vahendite puhul, mida enne kasutati teravilja tootmisel? 

• Kuidas ja kus kasvatatav toodang maha müüa? 

• Kas biomass tuleks müüa tervete haovitsadena, pulkadeks lõigatuna või hakkpuiduna? 
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• Kas hakkpuitu tuleks müüa põllult koristamata või koristatult ja hakkpuiduna kohale toimetatult? Kuivana 

või märjana? Kohale toimetatud ühe suure kogusena kohe peale saagikoristust või mitme partiina kogu 

aasta vältel? Millised on seonduvad ladustamiskulud? 

• Millised on olemasolevad müügivõimalused: kas hakkpuitu saab müüa suurele vahendajale, otse suurele 

kasutajale, väikesele kasutajale või mõnel muul moel? 

• Millise kohaliku ettevõttega on kasulik koostööd teha ning kuidas?  

• Kas vajaminevad erimasinad on kättesaadavad ja kui on, siis mil määral? Kas töövõtjate nõutavad tasud 

on mõistlikud? 

• Millised on valitud äriplaani tugevad ja nõrgad küljed ning ohud ja võimalused (SWOT-analüüs)? 

• Millised on erinevate lepingute nõuded? 

• Millised muutused võivad tulevikus aset leida ja kuidas mõjutab see ettevõtet ja valitud 

ärikontseptsiooni?  

• Milliste seaduste, litsentsimisnõuete ja määrustega (eriti olulised just reoveega kastmise puhul) tuleb 

arvestada?  

• Millised lepingud on vajalikud, et tagada nõutud kvaliteedile vastava reoveega varustatus (s.t ka riski 

ennetamist, kui energiavõsa kasvatuse üritus nurjub)? 

• Millised on maa taaskasutuse võimalused teatavatel kindlatel juhtudel? 

• Mida arvab üldsus reovee ja selle jääkmuda põllul kasutamise kohta? 

• Kuidas mõjutab energiavõsa põllumajandustootja mainet? 

Lisas 8.5 on ära toodud näidis-tasuvusanalüüs. 
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7 ENERGIAVÕSA EDUKA KASVATAMISE LOOD – JUHTUMIUURINGUD 
EUROOPAS 

Paplid ja pajud on kaks kõige enam kasutatavat lühikese raieringiga kultuuri Euroopas. Käesolevas peatükis 

tutvustatakse mõnede konkreetsete tootjate tulemusi, et anda praktilisi näpunäiteid ja pakkuda ideid mõnes 

teises riigis energiavõsa kasvatamiseks. 

Peatükk keskendub võimalustele majandada energiavõsa ilma keemilisi väetisi tarvitamata, taaskasutades 

kultuuride väetamiseks jääkprodukte ning seda kooskõlas nõutud järelevalve ja kontrolli protseduuridega. 

Näidetest tuleb selgelt välja, et kõige olulisemad takistused elujõulise energiavõsa istandiku rajamisel on 

vähesed toetused, raskused loa saamisel reovee ja selle jääkmuda kasutamiseks ning ka kõige 

produktiivsemate paju- ja papliliikide ostmine. 

Toome näiteks energiavõsa kasvatamise viie tootja juures: 

• Rootsi energiavõsa on hea näide selle kohta, kuidas pajuistandikku kasutada nn rohelise filtrina 

reovee puhastamisel. Toodetud biomassi abil varustatakse kohalikku valda soojuse ja elektriga. Veelgi 

enam: anorgaanilised väetised ei ole vajalikud, reovett ei lasta veekogusse ning vald saab kasu ka 

bioenergia tootmisest. 

• Hispaania energiavõsa näite eesmärk on näidata, kuidas reovesi ja selle jääkmuda on  suurendanud 

papliistandiku tootlikkust ning kuidas Hispaanias rakendatakse puitbiomassi kui alternatiivenergia allikat. 

• Brook Halli pajuistandus Põhja-Iirimaal taaskasutab olmereovee puhastusel tekkivat setet 

kultuuride väetamiseks ning sellega seotud bioenergia tootmine annab seal energiavõsa kasvatamisest 

suurt tulu. 

• Tšehhi näide on katseks rajatud pajuistandik bioenergia tootmiseks. Sealne seadus aga ei luba reovett 

ja selle jääkmuda kasutada väetisena. 

• Itaalia näide tutvustab papliistandiku väetamist segamini mineraalväetiste ja veinitööstuse jääkmudaga 

Ferrara provintsis. Saadud papli biomassist toodetakse soojust ja sellest on võimalik ka elektrit toota. 
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7.1 1. NÄIDE : ENKÖPINGI PAJUISTANDIK / ROOTSI 

Enköpingi energiavõsa on suurim reoveega kastetav istandik Euroopas.  

 

Foto 20. Energiavõsa istandiku reoveesüsteem. Enköping, Rootsi. I. Dimitriou (SLU] foto 

TAUST 

Enköping on Kesk-Rootsi linn, kus elanikke on umbes 20 000 ja kus on loodud uudne süsteem. Puhastatud 

reoveega lahjendatud supernatantvett (tekib lämmastikurikka jääkmuda veetustamisel) taaskasutatakse 76 

ha pajuistandiku väetamiseks. Seega jõuab reovesi ümberkaudsetesse veekogudesse puhastatuna, kuna 

istandik toimib rohelise filtrina. Toodetud puitkütuse ostab ära kohalik jõujaam, et rahuldada osa kogukonna 

energiavajadust. Biomassi põlemisel saadud tuhk koos jääkmudaga taaskasutatakse energiavõsades 

väetisena. Maaomanik vastutab vaid taimekaitse ja kastmissüsteemide korrasoleku eest (Energiavõsa 

kasvatamisega seotud ülejäänud tööd ostetakse teenusena sisse – toimetaja märkus). 
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ÜLDINFO 

Asukoht Enköping, Rootsi 

Suurus 76 ha 

Kasvatatavad liigid Paju ( sort ’Tora’  ja teised kaubanduslikud Rootsi 
kloonid) 

Väetis  Segu supernatant- (saadud jääkmuda veetustamisel) 
ja puhastatud reoveest  

Istutamise aeg ja saagikoristustsükkel Kevad 2000, saagikoristus iga kahe-kolme aasta 
tagant  

Kliima Aasta keskmine temperatuur on 6,0 °C,  

sademeid keskmiselt 521 mm 

Toetaja Enköpingi vald 

ISTANDIKU EESMÄRK 

• Energia tootmine paju energiavõsa biomassi abil.  

• Reovee puhastamine (kulude vähendamine). 

ASUKOHT JA TINGIMUSED 

Istandik asub ühtlasel pinnal, mille tõus on vähem kui 2 m. Pinnaseks on savimuld. Aastane keskmine 

temperatuur asukohas on 6 ˚C. Talvel külmub muld tavaliselt ära. Vegetatsiooniperiood algab aprilli lõpus 

või mai alguses ning kestab septembri lõpuni või oktoobri alguseni. Aastane keskmine sademetehulk on 521 

mm.  

PISTOKSTE PÄRITOLU 

Pistoksad pärinevad firmast Agrobränsle. 

KASVATATAVAD LIIGID JA SORDID 

Kasvatatakse biomassi tootmiseks Rootsis aretatud paju, peamiselt sorti ’Tora’. 
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ISTUTAMISSKEEM, TAIMEDE TIHEDUS JA KORISTUSTSÜKKEL 

• Pistoksad istutatakse spetsiaalselt kohandatud masinatega topeltridadesse. 

• Vahemaa topeltridade vahel on 1,5 m ja ridade vahel 0,75 m. Taimedevaheline kaugus reas on u 60 cm 

ja istutustihedus u 15 000 taime hektaril. 

• Koristatakse iga 2 – 3 aasta tagant, olenevalt puude kasvust. 

KASTMISVEE PÄRITOLU,  KAUGUS JA TRANSPORT 

Segu supernatantveest, mis saadakse jääkmuda veetustamisel, ja reoveest, mis tuleb kohalikust 

reoveepuhastist, pumbatakse talvel betoneeritud säilitustiikidesse ning kasutatakse energiavõsa kastmiseks 

suveperioodil maist septembrini. Reoveepuhasti, säilitustiikide ja põldude vaheline kaugus on ainult 200–300 

m. Pumbasüsteem suunab reovee puhastist tiikidesse. 

PROTSESSI KIRJELDUS  

Supernatantvett hoitakse talvel tiikides (kuivained settivad seal ja haigustekitajaid jääb vähemaks). See vesi 

moodustab vähem kui 1% kogu puhastusjaama läbivast veest,  kuid sisaldab umbes 25% puhastisse 

sisenevast lämmastikust (kontsentratsioon on kuni 800 mg N/l). Maist septembrini lahjendatakse 

supernatantvett reoveepuhastis puhastatud heitveega ning kasutatakse 76 ha pajuistandiku kastmisel. 

Selleks kasutatakse topeltridadesse paigaldatud tilktorude süsteemi. Kastmiskoormus on aastas umbes 300 

mm/ha, mis on võrdne 200–250 kg lämmastiku ja 7–10 kg fosforiga. Kogu istandikus kasutatava vee hulk on 

200 000 m3 aastas (20 000 m3 sellest on supernatant) ja see on võrdne 30 t lämmastiku ja 1 t fosfori 

andmisega, mis muidu oleks ladestunud lähedases jões. 

Koristatud puitu kasutab katla kütmiseks kohalik elektrijaam Ena Energi. Saadud soojust kasutatakse 

piirkonna soojussüsteemis, mis toodab 55 MW maasoojusenergiat. Lisaks kasutatakse põlemisel tekkivat 

auru, et turbiingeneraatoriga elektrit toota (aastas 22 MW). 

Põlemisel tekkinud tuhk segatakse tuhastatud jääkmudaga (saadud reoveepuhastist) ning kasutatakse 

väetisena teiste valdade pajuistandikes. 
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Foto 21. Reoveetiik Enköpingis. M. Lomasi (BIOAZUL) foto 

SAAGIKORISTUS 

Saagi koristamiseks kasutatakse spetsiaalseid energiavõsa lõikamise masinaid. Valitud on hakke tükeldamise 

meetod, mille puhul on kulud kõige väiksemad, sest hakkepuit hakitakse kohe põllul koristamise käigus 

mahutiga järelkärusse. (Vt. ka peatükk 5.2.)  

BIOMASSI TOOTMINE VÕRRELDES TRADITSIOONILISE ISTANDIKUGA  

Reoveega kastetud pajuistandikud toodavad rohkem biomassi kui energiavõsad, mis seda vett ei saa. Samal 

ajal ei ole vaja kasutada ka tavalisi kunstväetisi ning see vähendab kulusid. Seega on reovee ja selle 

jääkmuda kasutamise eelised üsna selged. 

Ena Energi (www.enae.se) katab 50% valla elektrivajadusest (20 000 elanikku) ja 100% valla 

soojusenergiavajadusest (95% elanikkonnast kasutab selle jõujaama toodangut). 20% kogu biokütusest 

saadakse paju energiavõsast. 

BIOMASSI KASUTAMINE 

Biomassi kasutatakse vallas vajaliku elektri ja soojuse tootmiseks. 

KULUD JA TULUD 

Kulud hõlmavad pajuistandiku majandamist (vt ka 6. peatükk), reovee ja selle jääkmuda transporti ning 

säilitustiikide ja torustiku hooldust ja järelevalvet. Vald maksis säilitustiikide ja kastmissüsteemide rajamise 

kinni.  

Nüüd saadakse tänu biomassi suuremale kasvule ja kastmisvee paremale kättesaadavusele lisatulu. 

TEKKINUD PROBLEEMID  

Põlluhiired on kahjustanud mõningaid torusid. 

KONTAKT JA INFORMATSIOON 

• Prof Ioannis Dimitriou, Rootsi Põllumajandusülikool (SLU), www.slu.se 

• Enköpingi Ena Energi jõujaam, www.enae.se 
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7.2 2. NÄIDE : GRANADA PAPLI ISTANDIK / HISPAANIA 

Granada provintsis Lõuna-Hispaanias on rajatud papli energiavõsa katseistandik. Seda kastetakse ja 
väetatakse reovee ja selle jääkmudaga. 

 

Joonis 8. Kohaliku kastmissüsteemi tehnoloogiline skeem. Allikas: S. Foellner (ttz Bremerhaven) 

TAUST 

Kevadel 2005 rajati Santa Fes, mis asub Granada provintsis, katseistandik. Seda osana EL rahastatud ühisest 

teadustöö projektist WACOSYS. Maaomanik hr Ramos on kogenud paplikasvataja. Kahe EL uurimisprojekti 

toetusel rajati kastmissüsteemi prototüüp, et läbi viia reoveega kastmise ja jääkmuda kasutamise alaseid 

katseid. 

ISTANDIKU EESMÄRK 

• Istandik rajati sihiga viia läbi reovee ja selle jääkmuda kasutamise katseid, et näha nende mõju biomassi 

tootmisele ja toitainete omandamisele. 
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ASUKOHT JA TINGIMUSED 

Papliistandik asub 570 m  kõrgusel merepinnast. Muld on seal lubjarikas ja muda-liiva tekstuuriga. Kliima on 

kontinentaalne vahemereline, keskmine temperatuur 2006. aastal oli 16,1 ºC. Talvel on sealmail ilm jahe ja 

tihedate külmadega, suvel aga kuum. Sageli on sooja üle 35 ºC. Temperatuuri kõikumine aasta läbi on väga 

suur, see võib isegi samal päeval erineda rohkem kui 20 kraadi. 2006. aastal mõõdeti sademete hulgaks 343 

mm. Vihma sajab harva ja enamasti vaid külmematel kuudel, suvel esineb tihti tõsist põuda. 

 

Foto 22. Istandik pärast istutamist 2005. a aprillis. A. Ramos Fernandeze (ASAJA) foto 

PISTOKSTE PÄRITOLU 

• Ostetud Hispaanias Valladolidis asuvast puukoolist. 

• Saadud teistest hr Ramosele kuuluvatest kohalikest papliistandikest. 

KASUTATAVAD SORDID JA LIIGID 

• Euroameerika papli (Populus x euramericana) kloonid B-1M, I-214 ja NNDv 

• Kallaspapli (Populus deltoides) sort ’Viriato’ 

ISTUTAMISSKEEM, TAIMEDE TIHEDUS JA KORISTUSTSÜKKEL  

• Papli pistoksad istutati käsitsi, järgides üherealist istutusskeemi. 

• Vahemaa ridade vahel on 1 m ja pistokste vahel 0,4 m. Istutustihedus on 25 000 taime hektaril. 

• Puid lõigatakse igal aastal (jaanuaris), kuna nad kasvavad kiiresti ja tihedalt istutatuna. 
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KASTMISVEE  JA JÄÄKMUDA PÄRITOLU, KAUGUS JA TRANSPORT  

Reovesi ja jääkmuda saadakse Puente de los Vadose (Granada provints) reoveepuhastist, mis  paikneb 

istandikust 6 km kaugusel. Eelpuhastatud reovesi transporditakse järelkäruga, millel on 6 m3 plastmahuti, 

jääkmuda aga veetsisternist järelkäruga. 

 

Foto 23. Istandik augustis 2005.  A. Ramos Fernandeze ( ASAJA) foto  

PROTSESSI KIRJELDUS  

Enne kasutamist hoiti reovett istandiku lähedal asuvas 35 m3 paagis, et lasta hõljuvosakestel settida. 

Lämmastikusisaldus reovees oli pärast esimest puhastusetappi 64,8 mg/l, fosforisisaldus   8,0 mg/l pH 

tasemega 8,0. 

Maa jaotati mitmeks osaks, et katsetada erinevaid kastmis-väetamisrežiime. Poolt alast (0,25 ha) kasteti 

reovee (50%) ja värske vee (50%) seguga; teist poolt ainult puhta veega. Reovesi lahjendati vastavalt 

kvaliteedianalüüsile, et ära hoida toitainete üleküllus mullas. 

Papleid kasteti tilkniisutussüsteemiga. 0,25 ha reoveega kastetavat maad sai 17,5  m3 reovett ja sama hulga 

puhast vett üks kord nädalas kahe kuu jooksul (märtsi keskelt mai keskpaigani). Pärast seda kasteti maad 

sama kogusega kaks korda nädalas nelja kuu jooksul (mai keskelt septembri keskpaigani). Ülejäänud maad 

kasteti sama koguse puhta veega. 

Maad, mida kasteti ainult puhta veega, väetati jääkmudaga (0,125 ha). Jääkmuda hoidmisele polnud vaja 

mõelda, kuna kogu jääkmuda, mis põllule laotati, osteti puhastusjaamast ühe korraga kasvuhooaja alguses. 

25 t värsket jääkmuda, milles tahket ainet oli 21%, laotati käsitsi. Lämmastikusisaldus kogu jääkmudas oli 45 

000 mg/kg ja fosforisisaldus 22 485 mg/kg. Seega laotati maale kolme aasta jooksul 240 kg/ha lämmastikku 

ja 120 kg/ha fosforit.  

Märkus: kõik andmed pärinevad aastast 2006. 
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SAAGIKORISTUS 

Praegugi koristatakse selles istandikus papleid masinatega, millel on kettakujulised lõiketerad ning millega 

tööta üks inimene. Praegu uurib hr Ramos arenenumaid meetodeid, mis baseeruvad moodsamal tehnikal. 

 

Foto 24. Istandik 2007. a jaanuari koristuse ajal.  A. Ramos Fernandeze (ASAJA) foto  

BIOMASSI TOOTMINE VÕRRELDES TRADITSIOONILISE ISTANDIKUGA  

Biomassi toodang 0,25 hektaril reovee ja puhta vee seguga kastetud alal oli 15 610 kg. 0,25 hektaril puhta 

veega kastetud alal saadi biomassi 13 690 kg. Järelikult oli biomassi kasv suurem alal, mida kasteti 

reoveega. Mis puutub jääkmudaga väetatud paplitesse, siis ei näidanud nad katseperioodil mingeid 

hoogsama kasvu märke. Ilmselt jääkmuda kasutamise täpse mõju hindamiseks vaid 1-aastase 

saagikoristustsükli andmete analüüsist ei piisa. 

BIOMASSI KASUTUS 

Selle energiavõsa eesmärk on toota biomassi bioenergia, peamiselt elektri saamiseks. Puit transporditakse 

Valoriza energiafirmasse, kes tegeleb mitme biomassikasvatajaga. Kuna elektritootmine on praegu alles 

arengufaasis, pole tulevikus toodetava soojuse ja biokütuste toodang veel teada. 

KULUD JA TULUD 

Kulutused hõlmavad pistokste hankimist ja muud katseistandikuga seonduvat, reovee transporti, 

torusüsteemi projekti ja ehitust, hooldust ning järelevalvet. Uurimistööga seotud kulusid on finantseeritud EL 

rakendusuuringute projekti summadest (projekt „WACOSYS”). Esimese aasta kulud – pistoksad, istutamine, 

umbrohutõrje ja kastmine (torusüsteem ja tööjõud) – olid u 3000 eurot/ha. Teise aasta kulud – 
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kastmisssüsteemi hooldus ja kahjuritõrje – olid u 1100 eurot/ha. Saagikoristuskulud olid 1400 eurot/ha. Uue 

koristuskombaini kasutuselevõtt vähendab koristuskulusid. 

Talunik saab kasu suuremast biomassi kasvust ja võimalikust teenustasust valla reovee puhastamise eest. Ka 

Granadas on põllumajanduses kasutatava kastmisvee varud napid ja reovee kasutamine suurendab biomassi 

tootmist kastmisperioodil ja seega ka kokkuvõttes. Lisaks ei antud katseistandikule mingit kunstväetist, kuna 

vajalikud toitained saadi reovee ja selle jääkmuda kontrollitud kasutamisel. 

Energiafirmaga käivad ikka veel läbirääkimised biomassi hinna üle, kuna regioonis toodetakse energia 

saamiseks biomassi esimest korda. Puiduhakke hinnaks pakutakse umbes 80 eurot tonni eest (veesisaldus 

20%). Esialgu ei ole võimalik välja tuua kogu tulu, kuna uuring on alles projekti eksperimentaalfaasis. 

Rakendatud täiendused istutus- ja saagikoristussüsteemis ning toetused aga võivad suurendada energiavõsa 

kasvatamise võimalusi Hispaanias. 

TEKKINUD PROBLEEMID 

Selgus, et väga oluline on arvesse võtta transporditee pikkust reoveepuhastist istandikuni. Väikesed 

veokulud muudavad energiavõsa kasumliku kasvatuse tõenäolisemaks. Hispaanias võivad eemal asuvatel 

põldudel kasutatavaid kalleid tootmisvahendeid (nt kastmissüsteeme) ohustavad ka vandaalid. 

KONTAKT JA INFORMATSIOON 

• Hispaania Talupidajate Liit: asaja-granada@asaja.com.es 

• Antonio Ramos, Granada Paplikasvatajate Liidu esimees: asaja-granada@asaja.com.es 

• Bioazul S.L., Hispaania: info@bioazul.com 

• ttz Bremerhaven, Saksamaa: sfoellner@ttz-bremerhaven.de 

VIITED 

•  “Reoveega kastetud energiavõsade järelevalve ja kontrolli süsteem” („WACOSYS”).  Euroopa Liidu 6. 

raamprogrammi raames toetatud CRAFT projekt (COOP-CT-2004-512877) 

• “Reovee ja selle jääkmuda ohutu kasutuse võimalused suure tõhususega biomassi tootmiseks lühikese 

raieringiga kultuuridest“ („BIOPROS”). Ühist uurimistööprojekti toetati Euroopa Liidu 6. raamprogrammi 

raames (COLL-CT-2005-012429) 

• Andaluusia  ja Melilla metereoloogiakeskus, Hispaania 
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7.3 3. NÄIDE : BROOK HALLI PAJUISTANDIK / PÕHJA-IIRIMAA 

Pajuistandiku näide Põhja-Iirimaalt, kus väetisena kasutatakse eeltöötlemata olmereovee setteid 

 

Foto 25. Pajuhakke kogumine järelkärusse. UFU foto 

ÜLDANDMED 

Asukoht Brook Halli mõis, Londonderry / Põhja-Iirimaa 

Suurus 320 ha 

Kasvatavad sordid Pajusordid ’Tora’, ’Sven’, ’Torhild’, ’Olof’, ’Tordis’, ’Ashton 
Stott’, ’Beagle’, ’Resolution’, ’Discovery’, ’Endeavour” ja 
’Terra Nova’ 

Väetis Olmereovee setted 

Istutamise aeg ja saagikoristustsükkel Paju on istutatud täiendavalt alates 1996. aastast 

2-aastane saagikoristustsükkel 
 

Kliima Mereline kliima 

Aasta keskmine sademete hulk 1100 mm  

Toetus Puudub 
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TAUST 

Brook Halli mõisa omanikud on David Gilliland ja tema poeg John. 285 ha talu asub Foyle’i jõe läänekaldal. 

David Gilliland on endine advokaat, kes nüüd on pensionil, John haldab mõisa. Mõis on kuulunud Gillilandi 

perekonnale viie põlvkonna jooksul. 

Kuni 1996. aastani kasvatati 175 hektaril põllukultuure, mida koristati kombainiga. 25 ha oli kesa all, 40 

hektaril kasvatati kartulit, 20 hektaril oli rohumaa ja 15 hektaril  istutatud noor mets. 1996. aastal istutati 

esimesed 8 hektarit paju energiavõsa. See maa-ala on iga aastaga kasvanud ja praeguseks on kokku paju all 

320 hektarit. 

ISTANDIKU EESMÄRK 

• Istandikku kasutatakse umbes 5000 t jääkmuda taaskasutuseks. 

• Paju lõigatakse, kuivatatakse, sorteeritakse ja müüakse kütusena. 

ASUKOHT JA TINGIMUSED 

Kasvukohad on madalal, umbes 30 m merepinnast, Foyle’i jõe suudme läheduses. Istandike all on nii endist 

karjamaad kui ka kunagisi teraviljapõlde. Muld on segu saviliivast ja raskemast savist, keskmine pH tase on 

5,6. Tegemist on merelise kliimaga, aastas sajab keskmiselt 1100 mm. 

PISTOKSTE PÄRITOLU  

• Neid tarnib Inglismaalt Põhja-Yorkshire’ krahvkonnast Murray Carter (Ingerthorpe Hall Farm, Markington, 

Harrogate). 

KASVATATAVAD LIIGID JA SORDID 

• Rootsi sordid: ’Tora’, ’Sven’, ’Torhild’, ’Olof’ ja ’Tordis’ 

• Euroopa aretusprogrammi sordid: ’Ashton Stott’, ’Beagle’, ’Resolution’, ’Discovery’, ’Endeavour’ ja ’Terra 

Nova’ 

ISTUTAMISSKEEM, TAIMEDE TIHEDUS JA KORISTUSTSÜKKEL 

• Pajud istutatakse, kasutades kaherealist istutusmasinat ning järgides topeltrea istutusskeemi. Read on 

paralleelsed põllu pikema küljega. 

• Topeltridade vahemaa on 1,5 m, pistoksad istutatakse 0,75 m kaugusega. Taimede vahemaa reas on 

umbes 0,6 m. Istutustihedus on umbes 1500 pistoksa hektaril. 

• Saaki koristatakse iga 2 aasta järel. 
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Foto 26. Istutamine Brook Halli mõisas 2006. a. UFU foto 

VÄETISE PÄRITOLU, KAUGUS JA TRANSPORT 

Jääkmuda saadakse Culmore’i reoveepuhastist, mis asub 3 km kaugusel. Transport toimub traktori taga 

veetava kaetud järelkäruga. 

PROTSESSI KIRJELDUS  

Jääkmuda veetakse reoveepuhastist pajuistandikku. Järelkäru kallutab jääkmuda tiguajamisse, mis suunab 

muda tellitud pihustavasse järelkärusse. See veetakse pajuistandikku ja muda pihustatakse äsja istutatud 

pajude vahele. Protsessi kestel pihustatakse jääkmuda mulla alla nii, et mingit muda maa peale ei jää. 

Lämmastikusisaldus jääkmudas (tahkes aines) oli 22 600 mg/kg ja fosforisisaldus 4390 mg/kg. 

SAAGIKORISTUSTSÜKKEL 

Saak koristatakse iseliikuva harvesteriga Claas Jaguar 860, millel on muudetud heeder. Paju hakitakse lõikuri 

sisse ja suunatakse siis kõrgete külgedega järelkärudesse. Traktorid veavad järelkärud platsile, kus hakkpuit 

kuivatatakse betoonpinnal kuuma õhku kasutades. 
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Foto 27. Harvester Brook Halli mõisas 2007. a.  UFU foto  

BIOMASSI TOOTMINE  

Paju energiavõsa aastane saagikus on umbes 9 t/ha (koristatud 2-aastaste intervallidega korraga  18 t). 

Võsast saab ühtlase suuruse ja hea kvaliteediga kütuse. 

BIOMASSI KASUTUS 

Brook Halli mõis kasvatab energiavõsa kütteks, tootes igal aastal 1500 t pajuhaket. Biomassi kasutatakse 

soojusenergia ja elektri tootmiseks, klientide hulka kuuluvad koolid, hotellid ja ujulad. 

KULUD JA TULUD 

Tabel 14 näitab mõju majandusele hektari- ja aastapõhiselt, vastavalt puiduhakke hinnale, istutustoetuse 

olemasolule ja jääkmuda kasutamisele. 

Tabel 14. Puiduhakke hinnad. Allikas: Rural Generation Ltd. 

Puiduhakke 
müügihind 

Istutustoetus 
puudub 

Istutustoetus Istutustoetus 
puudub, 

 3 jääkmuda 
kasutust 

Istutustoetus, 
 3 jääkmuda 
kasutust 

60 €/t 200 € 220 € 670 € 1.040 € 

105 €/t 220 € 510 € 960 € 1.220 € 

140 €/t 360 € 670 € 1.020 € 1.340 € 
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TEKKINUD PROBLEEMID 

• Mõningad tegevuspõhimõtted erinevad Euroopa õigusaktidega lubatust. 

• Jääkmuda laotamine eriti vihmastel perioodidel. 

KONTAKT JA INFORMATSIOON 

• Michael Doran, Rural Generation Ltd, 65-67 Culmore Road, Derry, BT48 8JE, 

Tel: +44(0)2871358215; Michael@ruralgeneration.com 

• Edel Kelly, Rural Generation, Ulsteri Talupidajate Liit (UFU), Põhja-Iirimaa. Edel@ruralgeneration.com 

• http://www.feasta.org/documents/wells/contents.html?six/doran.html 

• www.coford.ie/iopen24/pub/pub/Seminars/2005/Gilliland.pdf 
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7.4 4. NÄIDE : CHRAST U BREZNICE PAJU ENERGIAVÕSA / TŠEHHI 

 

Foto 28. Traktori külge kinnitatud lõikur. J. Wegeri (VUKOZ) foto 

ÜLDANDMED 

Asukoht Chrast u Breznice / Tšehhi Vabariik 

Suurus 2 ha 

Kasvatatavad liigid ja sordid Pajusordid ’Olof’ ja ’Tora’  

Väetis  Puudub 

Istutamise aeg ja saagikoristustsükkel Märts – aprill 2002. a, koristus iga kolme aasta järel 

Kliima Poolkontinentaalne    

Aasta keskmine sademete hulk 600 mm  

Toetus Puudub 

TAUST 

Riikides, kus seadustik ei võimalda reovee ja selle jääkmuda taaskasutust, saab energiavõsa elujõulisust 

muul moel suurendada. See Tšehhimaa istandik valiti selleks, et katsetada energiavõsa kasvatamise 

otstarbekust ilma väetiseta, kuna seadusandlikud piirangud ei luba jäätmeid taaskasutada. 

Istutati väike energiavõsa, et kinnitada energiavõsa kultiveerimise mõistlikkust sellisteski tingimustes. Osa 

alast kasutatakse puukoolina pistokste tootmiseks. 
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ISTANDIKU EESMÄRK 

• Energiavõsa istandiku rajas vallavanem eraprojektina omaenda raha eest. Tema põhimotiivid olid end sel 

alal harida, istandikust toodangut saada ja energiavõsa kasvatust edendada. 

• Võimalik sissetulek puukooli pidamisest. 

ASUKOHT JA TINGIMUSED 

Istandik asub 450 m kõrgusel merepinnast poolliivase mullaga alal. Pinnas on väga poorne ning keskmise 

toitaine- ja orgaanilise materjali sisaldusega. Enne energiavõsa rajamist kasutati ala põllumajandusmaana. 

Aeg-ajalt ujutas vesi ala osaliselt üle, seal kasvatati selleks sobivaid pajukloone.  

PISTOKSTE PÄRITOLU 

Pistoksad osteti Prahas asuva Silva Taroucy uurimisinstituudist. 

KASVATAVAD LIIGID JA SORDID 

• ’Olof’ (Salix viminalis x (S. schwerinii x S. viminalis))  

• ’Tora’ (S. schwerinii x S. viminalis)     

ISTUTAMISSKEEM, TAIMEDE TIHEDUS JA KORISTUS 

• Istutati käsitsi ning järgides üherealist istutusskeemi. Pistoksad olid 20–30 cm pikad ja nende läbimõõt 

1–2 cm. Peaaegu terve pistoks kaeti mullaga, ainult ülemine pung jäi umbes 3 cm kõrgusele 

maapinnast. 

• Ridade vahemaa on 2 m ja istutustihedus 10 000 taime hektarile. 

• Saaki koristatakse iga kolme aasta tagant ning seda tehakse tavaliselt talvel (jaanuar- veebruar), kui 

pinnas on külmunud. See on kasulik kahel põhjusel: külmunud pinnas võimaldab masinatel ja inimestel 

kergemini istandikus tööd teha ning koristatud biomassi niiskusesisaldus on väiksem. 

PROTSESSI KIRJELDUS 

Lisaks mehaanilisele umbrohutõrjele oli aasta enne energiavõsa istandiku rajamist põllule külvatud oder. 

Sügiskünd tehti traktoriga Zetor 160. 

Pistoksad istutati märtsis käsitsi, kui mulla temperatuur ületas +5 °C. 

Istandikku ei kastetud. 
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SAAGIKORISTUS  

Saagikoristusel on olulised kolm tegurit: võsalõikur – käsitsi hakkimine – traktori mootor. 

BIOMASSI TOOTMINE VÕRRELDES TRADITSIOONILISE ISTANDIKUGA  

Biomassi aastane toodang oli umbes 30 tonni tahket hakkpuitu paju energiavõsast hektari ja raieringi kohta 

(võrdub 10 t/ha). 

Sobivate toetuste korral võib energiavõsa ka selliste tingimuste korral olla konkurentsivõimeline teiste 

energiakultuuridega. 

Tšehhis moodustavad tahked biokütused koos biogaasi ja vedelate biokütustega 85% taastuvatest 

energiaallikatest, mis annavad 4,3% kogu energiatoodangust. Paju biomassist saab energiat vähe ja 

kogused pole praegu veel märkimisväärsed. 

BIOMASSI KASUTUS 

Toodangut on kasutatud energia tootmiseks väikestes soojusjaamades. 

Istandik rajati peamiselt soovist läbi viia katse teaduslikel eesmärkidel. Edasine areng võib seisneda selles, et 

energiavõsa hakatakse kasutama valla energiavajaduse katmiseks,  näiteks ühiskondlike hoonete kütmiseks. 

Kui istandiku rakendatavus leiab kinnitust, istutatakse energiavõsa juurde, et rahuldada neid vajadusi. 

KULUD JA TULUD 

Riigi abi energia tootmise eesmärgil energiavõsa rajamiseks seisneb toetuses, mida antakse  pistokste ja 

tarastusmaterjalide ostmiseks, umbrohutõrjeks, esmaseks ja korduvistutamiseks jms. 

RIIKLIKU TOETUSE OBJEKT  

Toetust makstakse vastavalt Tšehhi valitsuse määrusele NV 505/2000.   

ISTUTUSMATERJALIGA SEOTUD PÕHIKULUD  

• Paplite ja pajude pistoksad lisaistutamiseks. 1 pistoks: 0,2 eurot. 

• Paplite ja pajude pistoksad paljundamiseks. 1 pistoks: 0,12 eurot.  

• Teiste puuliikide pistoksad lisaistutamiseks. 1 pistoks: 0,2  eurot. 
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MUUD ISTUTUSMATERJALIGA SEOTUD KULUD  

• Istandiku tarastamine: 2,4 €/m. 

• Istandiku kaitse umbrohu eest: 200 €/ha.  

• Istandiku kaitse kahjurite eest: 160 €/ha.  

TEGELIKUD KULUD 

• Saagikoristuse ja puiduhakke tootmise kulud: 32 €/t. 

• Energiavõsa rajamise kulud: 3200–3600 €/ha.  

• Aasta renditasu võib olla: 28–40 €/ha. 

ÜLDINE TOETUS 

Märkus: vt riiklikku toetust ülal. 

• Maksimaalne toetus paljundamisistandiku rajamiseks on 3000 €/ha. 

• Maksimaalne toetus tootva istandiku rajamiseks on 2400 €/ha. 

• Need toetused vähendavad tarbija lõppkulusid umbes 5,6 €/GJ. 

TEKKINUD PROBLEEMID 

Ebastabiilsed toetusskeemid nõudsid liiga keerulist bürokraatiat. Hästi tootvaid sorte ei toetatud, loodusest 

saadud sordid ei olnud aga tootlikkuse poolest piisavalt head. 

KONTAKT JA INFORMATSIOON 

• Vladimir Stupavsky:  stupavsky@biom.cz 

• Jan Habart:  hhabart@seznam.cz 

VIITED 

• Tšehhi valitsuse määrus NV 505/2000. 
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7.5 5. NÄIDE : FERRARA ENERGIAPAPLI ISTANDIK / ITAALIA 

Papli energiavõsa Itaalias, kus on ühendatud agrotööstusliku jääkmuda ja mineraalväetiste kasutamine.  

 

Foto 29. Papliistandik veebruaris 2007, enne lõikust. M. Caliceti (Itaalia Talupidajate Liit ehk Confagricoltura) foto 

ÜLDANDMED 

Asukoht Contrapò, Po di Volano, Ferrara / Itaalia 

Suurus 5 ha 

Kasvatatavad liigid Pappel (AF2, Monviso, Pegaso) 

Väetis  Mineraalväetis enne istutamist (ammooniumnitraat 
27%)  

Olmeline ja agrotööstuslik jääkmuda 

Istutamise aeg ja saagikoristustsükkel Aprill 2005, raieringi pikkus kaks aastat  

Kliima Kontinentaalne vahemereline kliima 

Toetus Puudub 

TAUST 

La Bosca talu asub umbes 10 km Ferrara linnast. Omanik on Nicola Gherardi, 43-aastane talunik, kellel on 

kraad põllumajandusteaduses. Ta on ka Ferraras asuva Itaalia Talupidajate Liidu esimees (Ferrara on Itaalia 

tähtsaim põllumajanduspiirkond). Talul 240 ha maad, kus kasvatatakse nisu, suhkrupeeti, maisi, sorgot, 
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sojauba ja marjapõõsaid. Olmereovee ja agrotööstusliku jääkmuda kasutamist eri kultuuride väetamiseks 

alustati 6 aastat tagasi  See andis häid tulemusi tootlikkuses ja paranes ka sealsete saviliivmuldade 

struktuur. Tootmiskulud vähenesid. Viis hektarit papli (F2, ’Monviso’ ja ’Pegaso’) energiavõsa väetati 

jääkmudaga, arvestades kohalikke õigusakte. Toodetud biomass müüdi Biomasse Europale 

(http://www.biomasseuropa.com). Viimane on taastuvate energiaallikatega tegelev ettevõte, kes varustab 

Argenta biomassi kasutavat soojus- ja elektrijaama. 

 

Foto 30. Papliistandik veebruaris 2007. M. Caliceti (Confagricoltura) foto 

ISTANDIKU EESMÄRK 

• Uurida energiavõsa võimalikku laiendamist Ferrara provintsis, kus on traditsiooniliselt tegeldud 

põllukultuuride harimisega. 

• Tõestada, et jääkmuda suurendab istandiku tootlikkust ja täiustab mullastruktuuri. 

ASUKOHT JA TINGIMUSED 

Põld asub uhtelisel mullal Po jõe suudmes, mis on suurim jõesuue Itaalias. Talu energiavõsa alalt võetud 

proovid on olnud mudased (muda 71%, savi 25%, liiva 4%) ning neis on väike orgaanilise aine sisaldus 

(2%), pH tase 8,4 ning katioonide neelamismahutavus on 16,7 mEq/100 g. Keskmine temperatuur perioodil 

2005–2007 jäi 12 ja 14°C vahele ning samal kolmel aastal oli keskmine sademete hulk 500–600 mm.  

PISTOKSTE PÄRITOLU 

Kloonid osteti Franco Alasia puukoolist:  Savigliano (Cuneo, Itaalia),  (http://www.alasiafranco.it/).  
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KASVATAVAD LIIGID JA SORDID 

• AF2 on Populus x canadensis’ e isane kloon, saadud P. deltoides’i  145-86 l (Illinois, USA) ja P. nigra 40 
ristamise teel (Piemonte, Itaalia). Kloon talub Venturia sp., Melampsora sp., Marssonina sp., Dothichiza 
populea ja selliseid baktereid nagu PopMV. 

• Monviso on Populus x generosa 103-86 emane kloon (P. deltoides 583 (Iowa, USA) x P. trichocarpa 
196 (Oregon, USA)) x Populus nigra 715-86 (P. nigra 12 (Piemonte, Itaalia) x P. nigra 7 (Umbria, 

Itaalia)). Talub väga hästi Venturia sp., Melampsora sp., Marssonina sp., Dothichiza populea ja selliseid 
baktereid nagu PopMV. 

• Pegaso on isane kloon (P. deltoides 80-16 Iowa x P. trichocarpa 84-119 Oregon) x P. nigra 4 
(Piemonte, Itaalia)). Talub väga hästi Venturia sp., Melampsora sp., Marssonina sp., Dothichiza populea 
ja piisavalt hästi PopMV. 

 

Foto 31. Papliistandik veebruaris 2007. M. Caliceti (Confagricotura) foto 

ISTUTAMISSKEEM, TAIMEDE TIHEDUS JA KORISTUS 

• Energiavõsa istutati Spapperi istutusmasinaga (http://www.spapperi.it/). See on spetsiaalselt papli jaoks 

mõeldud (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/admin/rla_Documenti/1-

3221/spapperi_trapiantatrice.pdf) ja järgib üherealist istutamisskeemi, mis on paralleelne põllu pikema 

küljega.  

• Istutamistihedus on umbes 6600 taime hektaril, ridade vahe 3 m ja taimede vahe reas 0,5 m. 

• 2-aastane saagikoristustsükkel. 
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VÄETUSMUDA PÄRITOLU, KAUGUS JA TRANSPORT 

Agrotööstuslik muda tuuakse Caviro veinitööstuse puhastusjaamast Faenzas (www.caviro.it), mis asub 

umbes 100 km talust. Firma Ter.Am.Ec.srl, mis on spetsialiseerinud keskkonnateenuste pakkumisele (eriti 

olmereovee ja agrotööstusliku jääkmuda puhastamine), vastutab ka jääkmuda veo eest. 

PROTSESSI KIRJELDUS  

Enne istutamist anti põllule mineraalväetist 120 ühikut/ha (4,5 q/ha ammoniumnitraati 27%). Peale biomassi 

koristamist kanti põllule 200 q/ha agrotööstuslikku jääkmuda (orgaaniliselt dehüdreeritud jääkmuda) 

vastavalt EL nitraadidirektiivile (vt näiteks toodud keemilist analüüsi allolevast tabelist). Kogu 

lämmastikusisaldus jääkmuda tahkes materjalis oli 220 mg/kg, fosforit oli 230 mg/kg. Jääkmuda laotati laiali 

Bossini jääkmuda-sõnnikulaoturiga (www.fbbossini.com) ning kaeti 24 tunni möödudes mullaga.  

Mis puutub umbrohutõrjesse, siis pärast istutamist tehti pritsimine herbitsiidiga Goal (Oxifluorfen) ja Stomp 

(Pendimetalin) ning ainult esimesel kasvuaastal võeti 2–3 korda ette pindmine mehaaniline umbrohutõrje. 

Tabel 15. Jääkmuda koostis. Allikas: Ferrara Keemiaülikool, Itaalia 

 

SAAGIKORISTUS JA BIOMASSI KASUTAMINE 

Biomass koristati kohandatud Claasi koristuskombainiga. Ühe päevaga koristati 5 ha, kust saadi 48 t/ha 

märga biomassi keskmise niiskusesisaldusega 50%. Pajuhakkest toodetud energiakogus oli 6,8 MJ/kg. 
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BIOMASSI KASUTUS 

Toodetud biomass müüdi puiduhakkena firmale Biomasse Europa (http://www.biomasseuropa.com), mis on 

taastuvate energiaallikatega tegelev ettevõte. See varustab Argenta biomassi soojus- ja elektrijaama, mille 

omanik on San Marco energiaettevõte (http://www.sanmarcoenergia.com) ja puitplaaditehas. 

KULUD JA TULUD 

Esimese aasta kulud olid 1800 €/ha pistokste ja istutusmasina ostmiseks, 80 €/ha istikulava 

ettevalmistuseks, 60 €/ha umbrohutõrjeks ja 120 €/ha istutamiseelseks väetamiseks. Jääkmuda veo ja 

põllule laotamise kulud kannab Ter.Am.Ec.srl. Talunik selle eest ei maksa. Saagikoristuse (18 €/t) ja 

transpordikulud (6 €/t 30 km raadiuses, pikemate vahemaade puhul on kulud 6 €/t + 0.11 €/t km kohta) 

maksab biomassi ostja (Biomasse Europa). Lõplik sissetulek toodetud biomassist esimese koristustsükli ajal 

oli umbes 6000 € (tahke materjal 60%, 20–35 €/t sõltuvalt lõpp-produktist – kas see on ainult elekter või nii 

elekter kui ka soojus).  

TEKKINUD PROBLEEMID 

Mingeid agronoomilisi probleeme ei täheldatud, pajuvõsa kasvas väga hästi ja kiiresti. Kevadel ründasid 

istandikku putukad. Väikesed probleemid esinesid bürokraatia ja keemiline analüüsiga –

keskkonnakaitsetalitusest loa saamine võttis 45 päeva. Keemilise analüüsi teeb jääkmudaga varustaja. 

Nitraadidirektiivi tõttu on jääkmuda kasutamine oktoobrist märtsini keelatud. 

KONTAKT JA INFORMATSIOON 

• Nicola Gherardi, C/O Unione Provinciale Agricoltori Confagricoltura Ferrara (Ferrara Talupidajate Liit) Via 

Bologna 637/b, Chiesuol del Fosso, 44100 Ferrara, Itaalia; ferrara@confagricoltura.it 

• Dr Fabiano Campi, V. Bentivoglio 73, Cap 44100 Ferrara (FE), geofabiano@yahoo.it 

• Pier Luigi Zapparoli, Biomasse Europa; http://www.biomasseuropa.com 

• Marco Caliceti, Confagricoltura (Itaalia Talunike Liit), mcalice@agrsci.unibo.it  

• Andrea Carboni, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agicoltura (ISCI), (Tööstuskultuuride 

Uurimise Instituut), a.carboni@isci.it 
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8 LISAD 

 

8.1 ERI RIIKIDE ÕIGUSAKTIDE ÜLEVAADE 

Tabel 16. Ülevaade „BIOPROS-i” partnerriikide õigusaktidest 

Bulgaaria 

Nr Pealkiri ja jõustumisaeg  

Õigusakti või muu 
dokumendi autor 

(originaalnimi ja tõlge 
eesti keelde)  

Kommentaar 

1 Keskkonnakaitse seadus 
25.09.2002 

Keskkonnaministeerium 
 

Seadus keskendub ökoloogiliste 
standardite süsteemile, reostuse 
ennetamisele ja ühiskonna õigusele  
reostamisfakte teada saada. Vastavalt 
nimetatud seadusele peavad talunikud 
hindama oma tegevust ökoloogilisest  ja 
keskkondlikust aspektist. 

2 Jäätmekäitlusseadus 
30.09.2003 

Majandusministeerium 
 

Seadus käsitleb reovee majandamist 
õiguste, kohustuste, otsuste ja 
toimingute kogumina, mis on seotud 
jäätmete tootmise ja käitlemisega ning 
ka tegevuste kontrolliga. Talunikud 
peavad kasutama keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, et vähendada 
tootmisjääke. Riik toetab jäätmete 
majandamist seeläbi, et edendab 
programme jäätmete taaskasutuseks. 

3 

Strateegia ja tegevusplaan 
biokütuste kasutamise 
stimuleerimiseks Bulgaarias, 
et edendada investeeringuid 
nimetatud valdkonnas, 
31.12.2005 

Majandusministeerium  
 

Kavandamisel on strateegia ja 
konkreetsem tegevusplaan biokütuste 
kasutamise soodustamiseks Bulgaarias, 
et edendada investeeringuid nimetatud 
valdkonnas. 

4 
Põllumajandusmaade kaitse 
seadus; 1996 

Põllumajandus- ja 
metsandusministeerium  Tegu on mulla kaitse nõuetega. 

5 Veekogude seadus; 
28.01.2000 

Keskkonnaministeerium 
Loob raamistiku edasisteks 
seadusaktideks veekogude hoidmise 
valdkonnas. 

6 

Määrus N 339/14, 
detsember 2004, reovee 
jääkmuda põllumajanduses 
kasutamise korra ja 
meetodite kohta. 

Ministrite nõukogu 

Loetleb põllumajanduslikuks 
kasutamiseks mõeldud jääkmuda 
nõuded. Kehtib reovee jääkmuda kohta 
ning määrab kindlaks mullad ja 
kultuurid, mille puhul võib seda 
kasutada. Jääkmuda kasutaja peab läbi 
viima mulla analüüsi järgmise 
parameetrite kontrollimiseks: pH, 
raskmetallide sisaldus, nitraadisisaldus, 
fosfor, alumiinium, orgaaniline materjal.) 
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7 
Määrus N 2/ 16.10.2000, 
vee kaitse põllumajandusest 
tekkivate nitraatide eest.  

Keskkonnaministeerium 
Põllumajandus- ja 
metsandusministeerium 
Tervishoiuministeerium 

Seadus kohustab kaitsma vett 
nitraadireostuse eest ja määrab reeglid 
nitraadisisaldusega vee kindlaks 
tegemiseks, heade põllumajandustavade 
rakendamiseks ja vastava info 
levitamiseks, talunike väljaõppeks, 
reovee hoidmiseks ja puhastamiseks. 
Samuti sätestatakse meetmed 
nitraadireostuse ärahoidmiseks. 

8 Määrus N 431/22.08.2005 
Põllumajandus- ja 
metsandusministeerium 
 

Sätestatud on head põllumajandustavad. 
Samuti on sätestatud, et reovett võib 
väetisena kasutada peale 4-kuulist 
säilitusperioodi, mis on käärimisprotsessi 
jaoks vajalik aeg. 

9 

Taastuvate- ja 
alternatiivenergia allikate ja 
biokütuste seadus 
EÜT 49, 19. juuli 2007 
 

Majandusministeerium  

Seadus reguleerib avalikke suhteid, mis 
puudutavad taastuvate energiaallikate 
abil toodetud energia tarbimist ning 
biokütuste tootmist ja tarbimist. 
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Tšehhi  

Nr Pealkiri ja 
jõustumisaeg  

Õigusakti või muu 
dokumendi autor  Kommentaar 

1 

Seadustekogu seadus nr 
185/2001, jäätmete kohta, 
kohandatud seadustega nr 
477/2001, 76/2002, 
275/2002, 320/2002, 
356/2003, 167/2004, 
188/2004, 317/2004, 
7/2005, 
1.1. 2002 

 
Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi, MZP)  
 
Valitsus  
(Keskkonnaministeerium) 

Jäätmeseadus kehtib kõikide jäätmete 
kohta, sh jääkmuda kohta. Reoveesse 
puutuvat reguleerib veeseadus. 
Olmereoveepuhastite jääkmuda kuulub 
jäätmete kategooriasse. Vastavalt 
Tšehhi seadustele tõlgendatakse 
jääkmuda jäätmena. Kasutada võib 
ainult puhastatud jääkmuda, arvesse 
võttes taimede toitainevajadusi. 
Jäätmeseadus defineerib ka alad, kus 
jääkmuda kasutamine on keelatud. 

2 

Seadustekogu seadus 
nr.254/ 2002, veeseaduse  
ja teiste seaduste 
paranduste kohta, 
1.1. 2002 

Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi)  
Valitsus  
(Keskkonnaministeerium) 

Defineerib termini “reovesi” ja keelab 
saastatud reovee kasutamise. 

3 

Seadustekogu seadus nr 
156/1998, väetiste, mulla 
lisaainete, toitainete ja 
substraatide ning 
põllumajandusliku mulla 
agrokeemilise testimise 
kohta (väetiseseadus); 
hiljem muudetud 
seadustekogu seadustega 
nr 308/2000, 147/2002, 
317/2004,  
1.9.1998 

Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi)  
Valitsus 
(Keskkonnaministeerium) 

Sätestab jääkmuda kasutamise 
tingimused ja juhud, mil jääkmuda 
kasutamine on keelatud. Sätestab 
kohustuse jääkmuda kasutamine 
registreerida. Kas see nõue puudutab ka 
energiavõsa, sõltub sellest, kas 
energiavõsa maa klassifitseeritakse 
põllumajandusmaana või ei. Lisaks 
sätestatakse mullaproovide võtmise 
meetodid. 

4 

Seadustekogu korraldus nr 
381/2001, mis defineerib 
jäätmete kataloogi, ohtlike 
jäätmete registri ja 
jäätmete ning riikide 
registri ekspordi, impordi 
ja jäätmete transiidi jaoks; 
hiljem muudetud 
seadustekogu 
korraldusega nr 503/2000, 
168/2007, 
19.7.2007 

Ministerstvo zivotniho 
prostredi 
 
Keskkonnaministeerium 

Määratleb jäätmete nimekirja. Kui 
reoveepuhasti jääkmuda käsitletakse 
ohtliku jäätmena, ei tohi seda 
põllumajandusmaal kasutada. 
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5 

Seadustekogu korraldus nr 
382/2001 puhastatud 
jääkmuda 
põllumajandusmaal  
kasutamise nõuete kohta; 
hiljem muudetud 
seadustekogu 
korraldusega nr 504/2004, 
1.10. 2004 

Ministerstvo zivotniho 
prostredi  
Keskkonnaministeerium 

Määratleb puhastatud jääkmuda 
põllumajandusmaal kasutamise 
tehnilised nõuded/tingimused ning 
lubatud kogused ja kasutamise viisid, 
kontsentratsioonimäärad jne. 
Sätestatakse jääkmuda ja mulla 
proovide võtmise meetodid ning 
analüüside tegemise kord. Viide 5 
käsitleb jääkmuda kasutamist 
põllumajandusmaal. Kui energiavõsa ei 
kultiveerita põllumajandusmaal, siis selle 
määruse nõuded ei kehti. Sel juhul 
kehtib keskkonnaseadus, mis keelab 
keskkonnareostuse. Kui sellisel maal 
kasutatakse jääkmuda, peab selleks 
olema kohaliku omavalitsuse luba, kus 
on kirjas ka maksimaalne reostuse tase. 
Seega on jääkmuda kasutamine 
võimalik, kuid puudub ühtne standard ja 
selle kasutuse heaks kiitmise 
protseduur. Regulatsioonid on eri 
juhtumite puhul erinevad. 

6 

Seadustekogu korraldus nr 
383/2001 reovee 
puhastamise kohta;  
hiljem muudetud 
seadustekogu 
korraldustega nr 41/2005, 
294/2005, 353/2005, 
15.9.2005 

Ministerstvo zivotniho 
prostredi 
 
Keskkonnaministeerium 

- 

7 

Seadustekogu korraldus nr 
376/2001 jäätmete 
ohtlikkuse hindamise 
kohta; hiljem muudetud 
seadustekogu 
korraldusega nr 502/2004, 
1.1.2002 

Ministerstvo zivotniho 
prostredi, Ministerstvo 
zemedelstvi (MZe) 
 
Keskkonnaministeerium 
Põllumajandusministeerium  

- 

8 

Seadustekogu korraldus nr 
294/2005 prügilates 
jäätmete ladustamise 
tingimuste ja maapinna 
kasutamise kohta ning 
seadustekogu korraldus nr 
383/2001 muutmise 
kohta,  
26.7.2005 

Ministerstvo zivotniho 
prostredi 
 
Keskkonnaministeerium 

Loetleb tehnilised nõuded ja tingimused 
reovee kasutamiseks maapinnal. 
Bioloogiliselt lagunevad jäätmed, mis 
kannavad endas toitaineid, tuleb enne 
kasutamist puhastada (ohtlike ainete 
eemaldamine). Kui reoveepuhasti 
jääkmuda vastab selle määruse 
tingimustele, võib seda kasutada 
taaskultiveeritaval maal nt energiavõsa 
kasvatamiseks. 

9 

Seadustekogu korraldus nr 
274/1998 väetiste 
ladustamise ja kasutamise 
kohta; hiljem muudetud 
seadustekogu 
korraldustega nr 
476/2000, 473/2002, 
399/2004,  
12.11.1998 

Ministerstvo zemedelstvi  
 
Põllumajandusministeerium 

- 
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10 

Seadustekogu korraldus nr 
275/1998 
põllumajandusmaa 
agrotehnilise testimise ja 
metsaala kvaliteedi 
kindlustamise ning teiste 
seaduste muutmise kohta,  
1.1.1999 

Ministerstvo zemedelstvi  
 
Põllumajandusministeerium 

Määratleb põllumajandusmaa keemilised 
näitajad ja proovide võtmise meetodi. 
Enne jääkmuda kasutamist tuleb teha 
keemiline analüüs kogu haritaval maal 
toitainesisalduse kohta (lämmastik, 
fosfor, kaalium). See kehtib ka 
energiavõsa puhul. 

11 

Seadustekogu korraldus nr 
474/2000 väetiste kohta 
kehtivate nõuete kohta;  
hiljem muudetud 
seadustekogu 
korraldusega nr 401/2004, 
1.1.2001 

Ministerstvo zemedelstvi, 
MZe 
 
Põllumajandusministeerium 

Viitab reoveepuhastusjaamade 
jääkmudale, mida kasutatakse 
tööstusliku komposti tootmiseks. Selline 
jääkmuda kaudne kasutamine on sobiv 
energiavõsa istandikus või halvema 
kvaliteediga maa puhul. 

12 

Valitsuse määrus nr 
197/2003 Tšehhi 
jäätmekäitlusplaani kohta,  
1.7.2003 

Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi)  
 
Valitsus 
(Keskkonnaministeerium) 

Loetleb meetmed, mis ennetavad ja 
piiravad jäätmete tootmist, sh on ka 
meetmed ohtlike ainete eemaldamiseks 
jäätmetest. Eelistatakse jääkmuda 
kasutamist kompostina haritaval maal ja 
toetatakse jääkmuda kasutamist 
energiavõsades. 

13 

Valitsuse seadustekogu 
korraldus nr 103/2003 
tundlike alade ning 
väetiste ladustamise ja 
kasutamise, raieringide ja 
erosiooni ennetavate 
meetmete rakendamise 
kohta nendel aladel, 
1.1.2004 (osa III), teised 
3.3.2003. 

Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi)  
 
Valitsus 
(Keskkonnaministeerium) 

- 

14 

Seadustekogu seadus nr 
180/2005 taastuvate 
energiaallikate abil elektri 
tootmise edendamise ja 
teiste seaduste muutmise 
kohta, 01.08.2005. 

Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi, Ministerstvo 
prumyslu a obchodu, MPO)  
 
Valitsus 
(Keskkonnaministeerium 
Tööstus-ja 
Kaubandusministeerium)  

Võeti vastu, et Tšehhi saaks 
raamseaduse, mille alusel täita oma 
eesmärgid toota 2010. aastal 8% 
tarbitavast elektrist  taastuvatest 
energiaallikatest. Pakub toetust kahel 
viisil. Ka siis, kui energiavõsa puitu 
kasutatakse elektri tootmiseks, 
makstakse toetust. 

15 

Seadustekogu korraldus nr 
482/2005, mis sätestab 
biomassi liigid, kasutamise 
vahendid ja parameetrid, 
edendamaks elektri 
tootmist biomassist; 
hiljem muudetud 
korraldusega nr 5/2007, 
2.12.2005 

Ministerstvo zivotniho 
prostredi 
 
Keskkonnaministeerium 

Määratleb biomassi liigid ja 
kasutamisviisi (viidates taastuvatest 
energiaallikatest elektri tootmise 
seadusele). 

16 

Hinnaotsus nr 7/2007, mis 
toetab elektri tootmist 
taastuvatest 
energiaallikatest, 
koostootmisest ja 
sekundaarsetest 
energiaallikatest,  
26.11.2007 

Energeticky regulacni urad, 
ERU 
 
Energeetilise Reguleerimise 
amet 

Otsus tehniliste ja majanduslike 
parameetrite kohta, toetamaks elektri 
tootmist taastuvatest energiaallikatest. 
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17 

Seadustekogu seadus nr 
185/2001 jäätmete kohta; 
hiljem muudetud 
seadustega n. 477/2001, 
76/2002, 275/2002, 
320/2002, 356/2003, 
167/2004, 188/2004, 
317/2004, 7/2005, 
1.1. 2002 

Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi)  
 
Valitsus 
(Keskkonnaministeerium) 

Jäätmeseadus kehtib kõikide jäätmete 
puhul, sealhulgas ka jääkmuda puhul. 
Reovee puhul kehtib Veeseadus. 
Olmereoveepuhastite jääkmuda kuulub 
jäätmete kategooriasse. Vastavalt 
Tšehhi seadustele defineeritakse 
jääkmuda jäätmena. Kasutada võib 
ainult puhastatud jääkmuda, arvesse 
võttes taimede toitainete vajadusi. 
Jäätmeseadus defineerib ka alad, kus 
jääkmuda kasutamine on keelatud. 

18 

Seadustekogu seadus nr 
254/ 2001 veeseaduse  ja 
teiste seaduste muutmise 
kohta, 1.1. 2002. 

Vlada (Ministerstvo zivotniho 
prostredi)  
 
Valitsus 
(Keskkonnaministeerium) 

Defineerib termini “reovesi” ja keelustab 
saastatud reovee kasutamise. 
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Itaalia 

Nr Pealkiri ja jõustumisaeg  Õigusakti või muu 
dokumendi autor  Kommentaar 

1 

Keskkonnaministeeriumi 
määrus 3.11.2004: katselise 
jõujaama rahastamine, 
13.05.2005 (Ametlik Teataja 
nr 85).  

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio 
Italian  
 
Itaalia 
Keskkonnaministeerium 

Mõeldud soodustama saagikate 
katsekultuuride kasutamist 
jõujaamades soojuse tootmiseks. 
Prioriteetide hulgas nähakse 
põllumajandus-ja metsandussektorit. 

2 

Seadus nr 448, 23.12.1198: 
„Avalikud finantsmeetmed 
stabiliseerimiseks ja 
arenguks”, Ametlik Teataja nr 
302, 29.12.1998.  

Legge dello Stato Italiano  
Itaalia riigi seadus 

Sätestab hüvitised, et ergutada 
saasteainete emissiooni vähendamist, 
suurendada energia tõhusust ja 
taastuvate energiaallikate kasutamist 
ning soojusjaamade kütmist biomassiga  

3 

Maaelu arengukava (2000-
2006), meede 2.8., 
Lombardia regioon: 
“Põllumajandusmaa 
metsastamine” 
Regionaalvalitsuse määrus nr 
19416, 19.11.2004. 

Regione Lombardia  
Lombardia regioon 

Sätestab toetused  puude istutamiseks 
biomassi tootmise eesmärgil, 
minimaalse elueaga vähemalt 15 aastat 
ning suurusega vähemalt 1 ha. 
Taimede arv hektaril peab olema 
vähemalt 1000. Toetust saavad üksikud 
talunikud või teised eraisikud, liidud, 
kooperatiivid, kohalikud ametid. 

4 

Põlevainete kasutamise kord, 
mis puudutab õhu saastamist 
jõujaamade poolt ja 
vastavaid tehnilisi norme, 
12.03.2002.  

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri  
 
Ministrite Nõukogu 
esimehe määrus  

Tutvustab teiste tööstuslikel ja 
tsiviileesmärkidel kasutatavate 
põlevainete hulgas biomassi. 
Spetsiaalset köögiviljamaterjali 
peetakse biomassi põlevaineks. 

5 

Soovitus CTI SC9: 
Bioloogiliste põlevainete 
spetsifikatsioon ja 
klassifikatsioon, aprill 2003.   

Comitato Termotecnico 
Italiano  
Itaalia Soojustehnoloogia 
Komisjon  

Klassifitseerib tahked ja vedelad 
biokütused tehnilisest ja 
kaubanduslikust vaatepunktist. 

6 

Ministeeriumidevahelise 
majandusliku planeerimise 
komisjoni resolutsioon nr 
173/98: „Riikliku poliitika ja 
meetmete juhised 
kasvuhoonegaaside 
emissiooni vähendamiseks”, 
19.11.1998.   

Comitato Interministeriale 
per la Programmazione 
Economica. 
Ministeeriumidevaheline 
majandusliku planeerimise 
komisjon  

Kiidab heaks riiklikud 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
eesmärgid, mis on 95 – 112 Mtoe CO2 

aastatel 2008 – 2012. Muu hulgas näeb 
resolutsioon ette , et tuleb koostada 
„Riikliku programmi põllumajandusliku 
ja metsanduse biomassi tootmiseks“. 
Loetleb põhieesmärgid: metsade kaitse 
ja metsade laiendamine CO2  

neeldumiseks, jätkusuutlikud 
põllumajanduse ja metsanduse 
arenguplaanid jne. Emissioonide 
vähendamiseks ei rakendatud mingeid 
kindlaid meetmeid ning samuti ei 
soodustatud lühikese raieringiga 
metsade rajamist. 

7 

Ministeeriumidevahelise 
majandusliku planeerimise 
komisjoni resolutsioon nr 
217/99: “Riiklik programm 
põllumajandusliku ja 
metsandusliku biomassi 
tootmiseks,” 21.12.99.  

Comitato Interministeriale 
per la Programmazione 
Economica. 
Ministeeriumidevaheline 
majandusliku planeerimise 
komisjon  

Kiidab heaks „Riikliku programmi 
põllumajandusliku ja metsandusliku 
biomassi tootmiseks,“ mis loetleb 
peamised aktsioonid, mis tuleb läbi viia, 
et stimuleerida biomassi tootmist ja 
kasutamist energia saamisel. 
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8 

Ministeeriumidevahelise 
majandusliku planeerimise 
komisjoni resolutsioon nr 
217/99: „ Riikliku poliitika ja 
meetmete juhised 
kasvuhoonegaaside 
emissiooni vähendamiseks” 
parandus, 19.12.2002. 

Comitato Interministeriale 
per la Programmazione 
Economica. 
Ministeeriumidevaheline 
majandusliku planeerimise 
komisjon 

Rõhutab vajadust uute 
metsastamisemeetmete järelei, et täita 
kasvuhoonegaaside emissiooni 
vähendamise eesmärk. Näeb ette 
metsandusseadustiku tunnustamist ja 
ümberkorraldust nimetatud eesmärgil. 
Resolutsioon on riiklik kava emissiooni 
vähendamiseks ja sätestab vastavad 
piirmäärad. 

9 

Seadus nr 10/91: määrus 
„Riikliku energiaplaani 
rakendamise kohta, tagamaks 
energia säästlik kasutamine 
ja taastuvate energiaallikate 
arendamine”, Ametlik Teataja 
nr. 13, 16.01.1991.  

Legge dello Stato Italiano  
Itaalia riigi seadus 

Eesmärk on täiustada energia 
muundamise protsesse, vähendada 
energia tarbimist ja arvestada energia 
kasutamisel rohkem 
keskkonnanõuetega. 

10 

Määrus 11.09.1999 nr 401: 
„Seadusandlikust määruse nr 
173, 31.04.98 paragrahv 1, 
lõigu 3 ja 4 täitmine 
põllumajandussektoris 
toetuste andmise kohta 
taastuvate energiaallikate 
tootmiseks ja kasutamiseks” 
Ametlik Teataja nr 260, 
5.11.1999.  

Governo Italiano  
Itaalia valitsus 

Pakub talunikele toetusskeeme, et 
vähendada kulusid energiale ja 
soodustada taastuvate energiaallikate 
kasutamist. Soodustab biomassi 
tootmist, sh selleks reovee ja selle 
jääkmuda kasutamist. 

11 

Seadusandlik määrus 
16.03.1999, nr.79: „Direktiivi 
96/92/EÜ rakendamine 
energia siseturu ühisreeglite 
kohta”, Ametlik Teataja nr 
75, 31.03.1999.  

Governo Italiano  
Itaalia valitsus 

Kohustas kõiki energia kasutajaid ja  
tootjaid aastaks 2002 saavutama piiri, 
et 2% kogu kasutatud energiast  oleks 
toodetud taastuvate energiaallikate 
abil. Iga-aastaste eesmärkide 
täitmiseks on huvitatud ettevõtjad 
pidanud esitama nn rohelised 
sertifikaadid. 

12 

Seadusandlik määrus 387/03: 
„Direktiivi 2001/77/EÜ 
rakendamine elektri tootmise 
kohta taastuvatest 
energiaallikatest energia 
siseturul”, Ametlik Teataja nr 
25, 31. jaanuar 2004.   

Governo Italiano  
Itaalia valitsus 

Eesmärk on suurendada taastuvate 
energiaallikate panust elektri tootmises 
nii Itaalia kui EL turgudel. 

13 

Seadus 23.08.2004, nr. 239: 
„Energiasektori 
ümberkorraldamise kohta 
ning volitus valitsusele 
energiaseaduse 
kohandamiseks”, Ametlik 
Teataja nr 215,  
13. september 2004.  

Governo Italiano  
Itaalia valitsus - 

14 

Sissemaksete avalduste 
esitamise keeld, viidates EL 
määrusele 1257/99, maaelu 
arengukava (2000-2006), 
meede H, 
põllumajandusmaade 
metsastamine. 
 

Regione Molise  
Molise regioon 

Määratleb metsastamise strateegia 
Molise regioonis.  
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15 
Seadus nr 266/2005: 
Itaalia eelarve seadus 2006. 
aastaks 

Legge dello Stato Italiano 
Itaalia riigiseadus 

Finantsseadus 2006: elektri ja soojuse 
tootmist põllumajanduslike taastuvate 
energiaallikate abil  peetakse 
tsiviilkoodeksi artikli 2135 alusel seotud 
tegevusteks, mis annavad talule 
sissetulekut. Talunike seotus energia 
tootmisega annab neile kasu 
spetsiaalsete maksuskeemide kaudu. 

16 
Määrus 159/2007, 
rakendatakse seadusega nr 
222/2007. 

Governo Italiano  
Itaalia valitsus 

Rohelise sertifikaadi väljaandmisega 
lubatakse vähemalt 15 aastaks toota 
elektrit jaamades, mida köetakse 
biomassi või biogaasiga, olgu see siis 
põllumajanduslik või loomne, mille 
varustuskett on  lühike, st kuni 70 km 
jaamast ning võimsus suurem kui 1 
MW. Jaamad, mille elektrivõimsus ei 
ole suurem kui 1 MW, võivad saada 
alternatiivina rohelisele Sertifikaadile 
ning tootja palvel ainutariifi, mis on 
võrdne 0,30 eurosenti/kWh, 15- 
aastaseks perioodiks.  
 

17 

Regionaalseadus nr 14, 
2.05.2003: „Agro-
metsanduslik sekkumine 
biomassi tootmisesse”, 
2.05.2003, nr 14 (BUR nr 
45/2003) 

Regione Veneto  
Veneto regioon 

Soodustab ja toetab agro-
metsandusliku energia tootmist, 
pakkudes kindlaid tagatisi 
energiavõsade rajamisele energia 
tootmise eesmärgil. Istandiku 
minimaalne suurus on 0,3  ha ja 
maksimaalne suurus 4 ha. 

18 

Seaduseelnõu nr 35: 
„Algatused puitbiomassi abil 
energia tootmiseks ja 
kasutamiseks”, 21.07.05 
(eelnõu esitamise kuupäev).  

Regione Veneto  
Veneto regioon  

19 

Seadusandlik määrus 
11.05.1999, nr 152: „Vee 
kaitse korraldamine reostuse 
eest ja direktiivide 
91/676/EMÜ ja 91/271/EMÜ 
rakendamine, mis 
puudutavad olmereovee 
puhastamist ja vee kaitsmist 
nitraadireostuse eest”, 
Ametlik Teataja, nr 246, 20. 
oktoober 2000. 

Governo Italiano  
Itaalia valitsus 

Määrab regioonide keskse rolli 
veekaitse poliitikas – seda  
regionaalsete veekaitse kavade 
rakendamisega. Määrus kohandab  EL 
direktiivid 91/271 reovee puhastuse  ja 
91/676 vee kaitse kohta 
põllumajandusliku reostuse eest Itaalia 
seadustikuga. Puhastatud vett võib 
kasutada kastmiseks, 
kommunaalotstarbel (tänavapuhastus, 
jahutus- või soojusjaamade täitmine) 
või tööstuslikel eesmärkidel (vee 
töötlemine). Määrus sätestab teatud 
keemilis-füüsikaliste ja 
mikrobioloogiliste parameetrite 
piirmäärad. 
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20 
Seadus nr 36, 05.01.1994: 
„Korraldused veeressursside 
kohta”, 05.01.1994.  

Governo Italiano  
Itaalia valitsus 

Niinimetatud „Galli seadus“ sisaldab 
„veeressursside uusi sätteid.“ Läbi 
nimetatud seadusliku raamistiku, kiitis 
Itaalia parlament heaks uued 
veeressursse käsitlevad määrused, mis 
aitavad liikuda killustatud ja 
koordineerimata süsteemilt turu 
põhimõtetel põhineva süsteemini 
(integreeritud süsteem). Lühidalt on 
selgitatud ka reflentvee 
üldprotseduure, kuid seda tehnilisest 
vaatepunktist ja põllumajandussektori 
rolli rõhutamata. Hiljem selgitatakse, et 
regioonid peavad kohandama 
programme vee jaoks, kasutades 
stiimuleid ja vahendeid ettevõtete 
jaoks, kellel on vaja vahendeid 
puhastatud reovee taaskasutamiseks. 

21 

Määrus nr 12.06.2003, nr 
185: „Reovee taaskasutuse 
tehnilised normid, täitmaks 
seadusandliku määruse 
11.05.1999, nr. 152, lõike 2 
artikli 26 nõudeid”, Ametlik 
Teataja, 23. juuli 2003, nr 
169.  

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio 
Italian  
Itaalia 
Keskkonnaministeerium 

See puudutab puhastatud reovee 
taaskasutust, mille eesmärgiks on 
vähendada veekogude reostust. 
Sisaldab meetmeid, mis reguleerivad 
reovee uuesti kasutamise tehnilisi 
standardeid. Projekti puhul on huvitav 
reovee kasutamine toiduks 
kasutatavate ja toiduks mitte- 
kasutatavate põllukultuuride 
kastmiseks. Määrus viitab sellele, et 
reovee puhastusprotsessil saadud 
jääkmuda väetist võib kasutada juhul, 
kui neil on õiged karakteristikud. 

22 

Määrus 6.11.2003, nr 367: 
„Veekeskkonna 
kvaliteedinõuete kohta, mis 
puudutavad ohtlikke aineid, 
vastavalt seadusandliku 
määruse 11.05.1999, nr. 152 
lõikele 4, artiklile 3”. Ametlik 
Teataja nr 5, 8. jaanuar 
2004.  

Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio 
Itaalia 
Keskkonnaministeerium 
 

 
 

23 

Seadusandlik määrus nr  99, 
27.01.1992, täitmaks 
direktiivi (EMÜ) 278/86, 
keskkonnakaitse, eriti mulla 
kaitse kohta, viidates 
puhastatud reovee jääkmuda 
kasutamisele 
põllumajanduses. Ametlik 
Teataja nr 38. 
 
 

Governo Italiano  
Itaalia valitsus 

Rakendab direktiivi 86/278/EMÜ ja 
reguleerib puhastatud jääkmuda 
kasutamist põllumajanduses. Sätestab 
reeglid ja tingimused puhastatud 
jääkmuda õigeks kasutamiseks selleks, 
et vältida kahjulikke tagajärgi 
maapinnale, loomadele ja inimestele. 

 



BIOPROS projekt - Energiavõsa käsiraamat - Avaldatud: 2008 
 

 - 91 -

Hispaania 

Nr Pealkiri ja jõustumisaeg  Õigusakti või muu 
dokumendi autor   Kommentaar 

1 

Taastuvate energiaallikate 
laiema kasutamise plaan 
Hispaanias 2005-2010, 26. 
august 2005. 

Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio   
 
Tööstus-, Turismi- ja 
Kaubandusministeerium  

Taastuvate energiaallikate kasutamise 
arengukava Hispaanias ergutab 
„BIOPROS-i“ praktikat järgima.  

2 Madridi regiooni 
energiakava 2004-2012 

Consejería de Economía e 
Innovación Tecnolológica 
(Dirección General de 
Indusria, Energía y Minas)  
 
Majanduse ja Tehnoloogia 
Innovatsiooni 
Regionaalministeerium 
(tööstuse, energia ja 
kaevanduste üldamet) 

Madridi regiooni energiakava. Üks 
energiapoliitika aluseid on taastuvate 
energiaallikate kasutamise 
suurendamine, taastuvatest allikatest 
toodetud energia rohkendamine. 
Taastuvenergia annab 3,4% kogu 
energia tarbimisest. Kava peab silmas 
biomassi, tuule, tahkete jäätmete ja  
päikeseenergia kasutamist. Biomassi 
jaoks näeb kava ette uurimis- ja 
tehnoloogia arendamise programmi, 
mis keskendub kolmele põhilisele 
harule: otsene soojuskasutus, 
biokütused ja põllumajanduslik elekter. 

3 

Määrus 86/2003, 1. aprill 
2003, mis kiidab heaks 
Andaluusia energiakava 
2003 – 2006, 29. mai 2003 
(B.O.J.A.* nr 101).  

Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico   
 
Tööhõive ja Tehnoloogilise 
Arengu 
Regionaalministeerium 

Andaluusia energiaplaan näitab, et 
biomaas katab umbes 90% kogu 
taastuvatest energiaallikatest 
Andaluusias.  

4 

18. juuli 2005 määrus, mis 
sätestab Andaluusia 
toetused jätkusuutlikuks 
arenguks ja nende 
maksmise alused 2005–
2006, 23. august 2005 
(B.O.J.A. 164). 

Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa  
Regional  
 
Innovatsiooni-, Teadus- ja 
Ettevõtlusministeerium 

Põhineb EL direktiivil (86/278/EMÜ) 
ning sätestab ainult puhastatud 
jääkmuda kasutamise. Määratakse 
tingimused, mis tuleb täita, ja 
sätestatakse vajadus varustada iga 
jääkmuda koorem dokumendiga  
materjali päritolu, koostise ja muu 
kohta. Sätestatud ei ole tingimusi 
jääkmuda põllumajanduslikuks 
kasutamiseks, kuid igal juhul tuleb 
mainitud tingimused täita. 

5 

Kuninga määrus 1302/1986, 
28. juuni, keskkonnamõjude 
hindamise kohta, 30. juuni 
1986 (B.O.E. ** 155). 

Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo 
 
Riiklike Ehitustööde ja 
Linnaplaneerimise 
Ministeerium  

Määrus sätestab, et ainult 
veeressurssidega majandamisega 
põllumajanduses seotud projektid, mis 
mõjutavad suuremat ala kui 100 ha, 
peavad tegema keskkonnamõjude 
hindamise. Projektid, mis mõjutavad 10 
ha või suuremat ala, peavad hindamise 
läbima ainult siis, kui keskkonnatalitus 
seda nõuab.  

6 

Seadus 7/1994, 14. mai,  
Andaluusia regiooni 
keskkonnakaitse kohta, 31. 
mai 1994 (B.O.J.A. 79). 

Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente 
 
Kultuuri ja Keskkonna 
Regionaalministeerium 

Vabastab samad projektid hinnangu 
koostamisest nagu riiklik määruski, kuid 
lisab kakas võimalust projekti 
keskkondlike mõjude kohta info 
andmiseks: keskkonnaraport ja 
keskkonnakvalifikatsioon. 
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7 

Kuninga määrus 1310/1990, 
29. oktoober, mis reguleerib 
jääkmuda kasutust 
põllumajandussektoris,  
1. november 1990 (B.O.E. 
162). 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación  
 
Põllumajandus-, Kalandus- 
ja Toiduministeerium 

- 

8 

Kuninga määrus-seadus 
11/1995, 28. detsember, 
mis sätestab olmereovee 
puhastamise normid,  
30. detsember 1995 (B.O.E. 
312). 

Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
 
Tööstus-, Turismi- ja 
Kaubandusministeerium 

Võtab üle direktiivi 91/676/EMÜ, 
määrates kindlaks vastavalt piirkonnale 
(tundlik või mitte) puhastusprotsessi, 
mille olmereovesi peab läbima enne 
keskkonda suunamist. 

9 

Kuninga määrus 509/1996, 
15. märts kuninga määruse-
seaduse 11/1995,  
28. detsember kohta, mis 
sätestab olmereovee 
puhastamise normid,  
29. märts 1996 (B.O.E. 77). 

El Ministro de Obras 
Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente   
 
Transpordi- ja 
Keskkonnaministeerium 

Arendab edasi viidet 8, sätestades 
normid, millele puhastatud reovee 
jääkmuda peab vastama. 

10 

Kuninga määrus 2116/1998, 
2. oktoobrist, kuninga 
määruse 509/1996 viimase 
kohandusena, mis käsitleb 
kuninga seaduse-määruse 
11/1995 arendamist, mis 
omakorda sätestab 
olmereovee puhastamise 
normid, 20. oktoober 1998 
(B.O.E. 251). 

Ministrerio de Medio 
Ambiente   
 
Keskkonnaministeerium 

- 

11 
Veeseadus 29/1985, 2. 
august, 8. august 1985, 
(B.O.E. 189). 

Jefatura del Estado  
 
Keskvalitsus 

Sätestab, et tegevuste korral, mis 
mõjutavad avalikku veekasutust ning 
kujutavad endast riski keskkonnale, 
tuleb korraldada nende mõju 
hindamine. Sätestatakse, et reovee 
taaskasutamine on reguleeritud 
veeseaduses ning avaliku veekasutuse 
määruses, mis sätestab alused 
edasiseks olmereovee kasutamise 
nõuete arendamiseks. Samuti on 
sätestatud, et reovee taaskasutuseks 
peavad olema järgmised load: 
tervishoiuraport (piirkondliku 
omavalitsuse tervishoiuosakond), 
levitamise luba (jõesuudme asukoha 
omavalitsus) ja administratiivluba 
(jõesuudme asukoha omavalitsus). 

12 

Riiklik seadusandlik määrus 
1/2001, 20. juunist, mis 
kiidab heaks veeseaduse 
muudetud teksti, 24. juuli 
2001 (B.O.E. 176). 

Ministerio de Medio 
Ambiente 
 
Keskkonnaministeerium 

Valitsus sätestab põhilised tingimused 
vee taaskasutuseks, loetledes  
puhastatud vee kvaliteedinõuded. 
Selliseid juhiseid veel  pole. 
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13 

Riiklik määrus 849/1986,  
11. aprillist, mis kiidab 
heaks veevaldkonna 
määruse, mis moodustab 
veeseaduse,  
20. aprill 1986 (B.O.E. 103), 
põhiosa osa ning osad I, IV, 
V ja VIII, august 29/1985, 
muudetud teist korda 
kuninga määrusega 
606/2003.   

Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo  
 
Riiklike Ehitustööde ja 
Linnaplaneerimise 
Ministeerium 

Sätestab, et reovee laskmine avalikku 
veekasutusse (hõlmab pinna- ja 
põhjavett, jõgesid ja ojasid, järvesid ja 
tiike) on lubatud vastavate lubade 
alusel ning vastavalt vastuvõtva ala 
piirangutele ja tundlikkusele. Lubade 
andmine on kohalike ametivõimude 
pädevuses. 

14 

Kuninga määrus 606/2003, 
23. maist, millega 
muudetakse kuninga 
määrus 849/1986, 11. 
aprillist, mis kiidab heaks 
veevaldkonna määrused, 
mis moodustavad 
veeseaduse 29/1985,  
2. augustist, põhiosa ja osad 
I, IV, V ja VIII, 6. juuni 
2003 (B.O.E. 135). 

Ministerio de Medio 
Ambiente 
 
Keskkonnaministeerium 

Sisaldab parandusi viidete 5 ja 13 
kohta. 

15 

Määrus 28. aprill 1995, mis 
kiidab heaks riikliku 
kuivenduse ja reovee 
puhastamise kava 1995 – 
2005, 12. mai 1995 (B.O.E. 
113). 

Ministerio de Obras 
Públicas, Trasnportes y 
Medio Ambiente 
 
Transpordi- ja 
Keskkonnaministeerium 

Kiidab heaks kuivenduse ja reovee 
puhastuse riikliku kava 1995–2005. 
Peamine eesmärk on tagada korralik 
puhastus vastavalt EL normidele, 
soodustades reovee infrastruktuuride 
ehituse lõpetamist  EL direktiivi 91/271 
kohaselt ning reovee taaskasutust. 
Kuigi reovee ja selle jääkmuda täpne 
kasutus pole kindlaks määratud, on 
mõlema taaskasutamine laiemalt sihiks 
seatud. 

16 

Kuninga määrus-seadus 
2/2004, 18. juunist, millega 
muudetakse seadus 
10/2001, 5. juuni. Riiklik 
hüdroloogiakava, 19. juuni 
2004 (B.O.E. 148). 

Jefatura del Estado  
 
Keskvalitsus 

Muudab seadust 10/2001 riikliku 
hüdroloogiakava kohta, muutes riiklikku 
kava ja soodustades reovee 
taaskasutust, et suurendada vee 
kättesaadavust Hispaanias. Kuigi tekstis 
pole see kirjas, võib üks puhastatud 
reovee taaskasutusvõimalus olla 
energiakultuuride kastmine sellega. 

17 

Määrus 13/1992,  
13. veebruarist, mis 
reguleerib 
reoveepuhastitesse 
puutuvat. 7. märts 1992 
(B.O.I.B.*** 29). 

Gobierno de la comunidad 
de las Islas Baleares 
  
Baleaari saarte valitsus 

Viitab määrusele, mille on välja andnud 
Baleaari saarte valitsus ning mis 
reguleerib puhastatud olmereovee 
kasutamist kastmiseks. Määrus jaotab 
sellised kastmise kahte kategooriasse: 
„piiratud“ ja „piiramata“. Piiratud 
kasutusvõimaluse puhul on kindlaks 
määratud mikrobioloogilised piirangud, 
piiramata võimaluste puhul pole 
mingeid norme kehtestatud. 
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18 
Madridi regiooni kuivenduse 
ja reovee puhastuse kava 
(1995-2005). 

Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
 
Keskkonna- ja 
Territooriumiministeerium 

Madridi regiooni kuivenduse ja reovee 
puhastamise kava. Suured kogused 
puhastatud reovett, mida toodavad 
Madridi tehased, ning veevarude 
nappus on viinud selleni, et reovee 
taaskasutust peetakse oluliseks 
alternatiiviks. Seaduste puudumise ja 
teema majandusliku olulisuse tõttu 
koostas Tejo hüdrograafialiit 1990-
ndatel uurimuse, mis teeb ettepaneku 
määrata vee taaskasutamise 
põhireeglid.  Praegu on see uurimus 
kõige usaldusväärsem dokument, mis 
käsitleb vee taaskasutust. See jaotab 
kastmistüübid kolmeks (üldine, 
kontrollitud ja piiratud) ning määratleb 
kolme sorti kultuurid. 

19 

Määrus 193/1998,  
20. november. Reguleerib 
jääkmuda kasutamist.  
3. detsember 1998 
(B.O.C.M****. 287). 

Gobierno Regional de la 
comunidad de Madrid 
  
Madridi regionaalvalitsus 

Reguleerib jääkmuda kasutust 
põllumajanduses ning sätestab, mis 
infot peab keskvalitsus saama 
regioonide läbi viidud kontrollide kohta, 
mis puudutavad jääkmuda taaskasutust 
ning jääkmuda riiklikku registrit. 
Määruse kohaselt on rohke jääkmuda 
tootmine Madridi olmereoveepuhastites 
suurepärane võimalus rikastada 
haritavat mulda, vältides seejuures 
mulla mõjutamist ebasobiva kogusega 
ning arvestades tervishoiutingimustega.  

20 

Tööstuse Arengu Üldameti 
resolutsioon 7. juulist 2005, 

mis loetleb Hispaania 
Standardi- ja 

Sertifitseerimisameti heaks 
kiidetud UNE normid mais 
2005, 5. juuli 2005, B.O.E. 

159. 

Dirección General de 
Desarrollo Industrial 
 Tööstusliku Arengu 

Üldamet 

- 

21 

Kuninga määrus 1618/2005, 
30.detsembrist otsetoetuste 
kava eluskarja puutuvate ja 

teiste põllumajanduse 
toetusskeemide 

rakendamise kohta, 
31.12.2005, B.O.E. 

nr 313. 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

  
Põllumajandus-, Kalandus- 

ja Toiduministeerium 

 Sätestatakse alused energiakultuuride 
kasvatamise toetuse saamiseks EL 

määruse 1782/2003 kohaselt, samuti 
on sätestatud, et minimaalne ala 
avalduse kohta on 0,3 ha. Samuti 
kehtestab määrus, millised peavad 

olema  müügilepingud 
energiakultuuride tootmiseks. 

22 

Kuninga määrus 2353/2004, 
23. detsembrist, EL 
põllumajanduse 

toetusskeemide kohta 2005 
– 2006 perioodil ja eraldi 
eluskarja toetusskeemide 

kohta 2005. aastal, 
24.12.2005, B.O.E. nr. 309. 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación  

 
Põllumajandus-, Kalandus- 

ja Toiduministeerium 

Selgitatakse energiatoetuse ja 
põllukultuuride toetuste vahelisi 

seoseid.  
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23 

28. jaanuari 2005 määrus, 
mis reguleerib teatavaid EL 

põllumajanduse 
toetusskeeme 2005 – 2006 
perioodil, EL eluskarja ja 
ammlehma toetusskeeme,   
lisatoetusi 2005. aastal, 

kompensatsiooni 
ebasoodsate alade kasutuse 

eest 2005. aastal, 
pindaladeklaratsioone 
tubaka, puuvilla ja 

kuivatatud sööda kohta ning 
põllukultuuride kohta, 

kasutamaks põllumjandus- 
ja keskkonnatoetusi. 

07.02.2005, B.O.J.A. nr. 26. 

Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía 

 
 Põllumajanduse ja 

Kalanduse 
Regionaalministeerium. 
Andaluusia valitsus. 

Reguleerib energiakultuuride 
kasvatamise toetust Andaluusias. 

24 
Mäeseadus 43/2003,  

21. novembrist, 22.11.2003, 
B.O.E. nr 280. 

Jefatura de Estado  
 

Riigipea 

Juhised metsamassi ja kultuuride 
majandamiseks, taasmetsastamisel 
kasutatavate taimede kvaliteedi, 

metsanduses kasutuskõlblike jäätmete 
jms kohta. Energiakultuure eraldi esile 

tõstetud pole. 

25 

6. septembri 1999 määrus, 
lõuna jõgikonna hüdrojaama 
seadusliku sisu kohta, heaks 
kiidetud kuninga määrusega 

1664/1998, 24. juuli. 
17.09.1999, B.O.E. nr 223. 

Ministerio de Medio 
Ambiente  

 
Keskkonnaministeerium 

Lubab reovee kasutamist 
metsaistandikes ja tööstuslike 

kultuuride puhul (minimaalne puhastus: 
esmane settimine), kehtestades reeglid, 

et selline vesi ei läheks avalikku 
veesüsteemi. 

26 

13. augusti 1999 määrus 
Ebro jõgikonna hüdrojaama 

detailide kohta, heaks 
kiidetud kuninga määrusega 

1664/1998, 24. juuli. 
16.09.1999, B.O.E. nr 222. 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

 
 Keskkonnaministeerium 

Käsitleb reovee kasutamise võimalust 
linnaalade metsamassiivide  rajamisel. 

27 

13. augusti 1999 määrus 
Tejo jõgikonna hüdrojaama 

detailide kohta, heaks 
kiidetud kuninga määrusega 

1664/1998, 24. juuli. 
30.08.1999, B.O.E. nr 207. 

Ministerio de Medio 
Ambiente  

 
Keskkonnaministeerium 

Rõhutab, et kastmiseks kasutatava 
reovee  torud peaksid olema vastavalt 

markeeritud. 
 

28 

Kuninga määrus 2666/1998, 
11. detsembrist, mis 

sätestab valikukriteeriumid 
julgustamaks tingimuste 

parandamist 
põllumajandustoodete, 

kalanduse, akvakultuuride ja 
toiduainete kujundamises ja 
turustamises. 30.12.1998, 

B.O.E. nr 312. 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

 
Põllumajandus-, Kalandus- 

ja Toiduministeerium 

Määrab toetused briketi ja pelletite 
tootmiseks energia saamise eesmärgil. 
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Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa 

Nr Pealkiri ja jõustumisaeg  Õigusakti või muu 
dokumendi autor  Kommentaar 

1 

Jääkmuda määrused 
(põllumajanduslik kasutus) 
Põhja-Iirimaa, SR 1990/245, 
1990. 

Parliament 
Parlament 

Määrus reguleerib jääkmuda kasutamist 
põllumajanduses Põhja-Iirimaal. „Et 
hoida ära kahjulikke mõjusid pinnasele, 
vegetatsioonile, loomadele ja 
inimestele, soodustatakse sellise 
jääkmuda õiget kasutamist.“ Kuna 
jääkmuda kasutamine moodustab 
olulise osa „BIOPROS-i“ projektist, tuleb 
järgida vastavate õigusaktide sätteid. 
Metallide mikroelementide 
kontsentratsioon ja toitainete hulk peab 
olema selge enne jääkmuda 
kasutamist. Jääkmudas olevate 
raskmetallide, mikroelementide 
sisalduse ja toitainete hulga pidev 
jälgimine on väga vajalik. 
 

2 

Määrused vee kaitse kohta  
põllumajandusliku 
nitraadireostuse eest 
(Põhja-Iirimaa), SR 
2004/419, 2004. 

Parliament 
Parlament 

Määruse eesmärk on vähendada 
veereostust, mida põhjustavad  
peamiselt väetiste ja sõnniku 
kasutamisest pärinevad nitraadid. 
Nitraadivähesed tsoonid asuvad 
paikades, kus nitraadisisaldus 
põhjavees on alla 50 mg/l. Jääkmuda 
kasutamist reguleerivate määruste  
kohaselt piirab suur jääkmuda 
nitraadisisaldus selle kasutamist. See 
tähendab, et jääkmuda kasutamine 
talvel ei ole lubatud, sobivad 
kasutamise perioodid olenevad 
ilmadest. 

3 
Põhjavee määrused (Põhja-
Iirimaa), SR 1998/401, 
1998. 

Parliament 
Parlament 

Määrus peab kaitsma põhjavett 
saastumise eest ning vähendama 
praegust saastatust ohtlike ainete 
heidete keelustamisega. Määrus 
kehtestab kaks nimekirja määratud 
ainete kohta, mille sisaldust tuleb 
kontrollida. Kuna jääkmuda ja reovesi 
suunatakse otse vastuvõtvale alale, 
võib mõningaid I ja II nimekirja aineid 
jääkmudas ja reovees olla. See 
tähendab seda, et vaja on hankida 
asjaomase instantsi luba  ja tagajärg 
võib olla jääkmuda või reovee piiratud 
kasutamine. Probleemi lahendus võib 
olla teatavate saasteainete 
eemaldamine jääkmudast enne 
kasutamist. 
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4 

Pinnavete määrused (kalad; 
klassifikatsioon).  (Põhja-
Iirimaa), SR 1997/488, 
1997. 

Parliament 
Parlament 

Määrus on mõeldud reostuse 
kontrollimiseks vete puhul, kus elavad 
magevee kalad. Kanalid on osutunud 
sobivaks lõhelastele ja karpkalalastele. 
Määrus kohustab kontrollima vee 
keemilist koostist ning järgima vee 
kvaliteedi norme. Vee äravool maalt, 
millel on kasutatud reovett ja 
jääkmuda, võib osutuda probleemiks, 
kui kanalid on väetatava maa 
läheduses. Selline vesi võib sisaldada 
aineid, mis võivad kaladele kahjulikud 
olla. Jääkmuda ja reovee kasutamine 
võib seega kanalite läheduses piiratud  
olla. 

5 
Olmereovee puhastamise 
määrused (Põhja-Iirimaa), 
SR 1995/12, 1995. 

Parliament 
Parlament 

Määrused käsitlevad olmereovee 
kogumist, puhastamist ja ringlusse 
laskmist. Sätestatud on olmereovee 
puhastamise normid. Nii puhastatud 
reovett kui ka puhastamisel tekkinud 
jääkmuda tuleb uuesti kasutada kõikjal, 
kus võimalik. Põhiliselt aga on nende 
taaskasutamine mõeldud keskkonnale 
avaldatava mõju minimeerimiseks.  

6 

Veekeskkonna määrused 
(veedirektiiv).  (Põhja-
Iirimaa), SR 2003/544, 
2003. 

Parliament 
Parlament 

Määrused anti välja siseveekogude 
pinnavee, rannikuvete ja põhjavee 
kaitseks. See seadus peaks täies mahus 
kehtima aastaks 2013. Praegu on 
seadust hakatud rakendama Põhja-
Iirimaal. Kuigi hetkel seda seadust veel 
täielikult ei rakendata, asendab see 
järgmised seadused: SR 2004/419, SR 
1998/401 ja SR 1997/488. Kaugemas 
perspektiivis hakkab see reguleerima 
reovee ja selle jääkmuda kasutamist 
põllumajandusmaal. 

7 

Keskkonnamõjude 
hindamise määrused 
(kultiveerimata maa ja 
poollooduslikud alad), 
(Põhja-Iirimaa), SR 
2001/435, 2001. 

Parliament 
Parlament 

Määrused on välja antud,  
minimeerimaks keskkonnamõjusid, 
mida põhjustab ulatuslik kultiveerimata 
ja poollooduslike alade arendamine. 
Tuleb läbi viia nende keskkonnamõjude 
hindamine, mis kaasnevad ulatusliku 
tegevusega „BIOPROS-i” projekti 
raames Põhja-Iirimaal. Seadus kehtib 
kaudselt „BIOPROS-i” projekti puhul, 
kuigi seda rakendatakse vaid siis, kui 
projekti raames on vajalik mõni 
ulatuslik arendustöö. Sellisel juhul on 
vaja läbi viia keskkonnamõjude 
hindamine ning saada heakskiit 
seadusandjatelt. 
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8 

Plaanide ja programmide 
määruste keskkondlik 
hindamine (Põhja-Iirimaa) 
SR 2004/280,  2004. 

Parliament 
Parlament 

Seab sihiks keskkonnakaitse kõrge 
taseme ning panustab kavadesse, mis 
soodustavad jätkusuutlikku arengut. 
See saavutatakse keskkonna hindamise 
kaudu. Nende programmide 
keskkonnamõjusid tuleb kontrollida 
selleks, et kindlaks teha igasugune halb 
mõju ning teha vastavad parandused. 
Selle seaduse vaguses võib osutuda 
vajalikuks, et „BIOPROS-i” projektis 
osalejad koguksid positiivseid andmeid 
keskkonnamõjude kohta, aga see võib 
võtta üsna kaua aega. 

9 Keskkonnaenergia seadus 
2004  

Parliament 
Parlament 

Kehtib kogu Suurbritannias, seega on 
oluline ka Põhja-Iirimaale. Seadus 
nõuab, et Suurbritannia vähendaks 
kasvuhoonegaaside emissiooni ja 
edendaks konkurentsivõimelisisi 
energiaturgusid. See saavutatakse, kui 
välja arendatakse ja kasutusse 
võetakse igat liiki energiaallikad (k.a 
biomass) ja tehnoloogiad.  

10 

Kaitse (looduslikud 
elupaigad jne) määrused 
(Põhja-Iirimaa) SR 
1995/380, 1995 

Parliament 
Parlament - 
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Poola 

Nr Pealkiri ja jõustumisaeg  Õigusakti või muu 
dokumendi autor  Kommentaar 

1 

Määrus 7. aprillist 2004, 
põllumaade heas korras 
säilitamise miinimumnõuete 
kohta, EÜT 16.04.2004, nr 
65, pos 600.  

Minister rolnictwa i 
rozwoju wsi  
 
Põllumajanduse ja maaelu 
erengu minister 

Sätestab, et kogu talumaa peaks olema 
heas põllumajanduslikus korras. Haritavat 
maad, mida kasutatakse mitmeaastaste 
istandike jaoks, tuleb majandada eriviisil. 
Määrus sätestab, et talumaale ei tohi 
istutada puid ega põõsaid, va. neid puid 
ja põõsaid, mis on kaitstud lõikamise 
eest, mis mõjutavad vee kaitset ja 
muldasid, kuid ei oma mingit mõju 
taimetoodangule. Ka on erandiks maad, 
kuhu on rajatud pajuistandikud, et saada 
vitsu korvipunumiseks. 

2 

Määrus 30. maist 2004, mis 
puudutab taastuvatest 
energiaallikatest toodetud 
soojuse ja elektri ostmise 
kohustust jõujaamades, 
EÜT 13.06.2003, nr 104, 
pos 971, kehtetuks 
tunnistatud 1.01.2005 

Minister gospodarki i 
pracy  
 
Majandus- ja 
tööhõiveminister 

- 

3 

Määrus 9. detsembrist 
2004, mis puudutab 
taastuvatest 
energiaallikatest toodetud 
soojuse ja elektri ostmise 
kohustuse ulatust, EÜT 
17.12.2004, nr 267, pos 
2656. 

Minister gospodarki i 
pracy  
Majandus- ja 
tööhõiveminister 

Määratletud on taastuvate energiaallikate 
liigid, tehnilised ja tehnoloogilised 
standardid, spetsiifilised parameetrid, 
registreerimine, energia- või soojushulk, 
mille on energiafirmad kohustatud ostma 
järgmise 10 aasta jooksul, ja meetod, 
kuidas lisada ostmise ja tootmise kulud 
energia ja soojuse (tariifide põhjal) 
kuludesse. 

4 
Energiaseadus, EÜT 
10.04.1997, nr 54, pos 48. 

 
Seim 

Tähtsaim energiaalane õigusakt Poolas. 
Määratletakse riigi energiapoliitika alused 
ning reeglid energia,  kütuste ja soojuse 
tootmise kohta. Samuti määratletakse 
energiapoliitika eest vastutavad 
institutsioonid, mitmesugused 
soodustused ja tariifid. Samuti on antud 
taastuvate energiaallikate definitsioon. 

5 

Resolutsioon 8. juulist 1999 
taastuvate energiaallikate 
suurema kasutamise kohta, 
Monitor Polski, 8.07.1999, 
nr 25, pos 365. 

Seim 

Sõnastab peamise eesmärgina 
taastuvatest energiaallikatest pärineva 
energia kasutamise kasvu, mis peaks 
olema riigi jätkusuutliku arengu üks 
nurgakivi. Kirjas on ka Poola 
energiapoliitika eesmärgid lähitulevikuks. 

6 

Seadus 9. novembrist 1990 
Poola energiapoliitika kohta 
aastani 2010. Monitor 
Polski, 9.11.1990, nr 43, 
pos 332. 

Seim 
Loetleb Poola energiapoliitika peamised 
eesmärgid järgmiseks 20. aastaks. 
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7 

31. augusti 2005 teadaanne 
riikliku energiapoliitika 
kohta aastani 2025. 
Monitor Polski 22.07.2005, 
nr 42, pos 562. 

Ministerstwo Gospodarki i 
Pracy Majandus- ja 
Tööhõiveministeerium 

Võtab kokku kõik seadusaktid, mis 
puudutavad Poola energiapoliitikat 1989. 
a algusest. Samuti sätestab Poola 
energiapoliitika põhimõtted, pöörates 
tähelepanu energiaga varustatusele, 
pikaajalistele poliitikale (kuni 2025) ja 
täidesaatvatele tegevustele (kuni 2008) 
energiasektoris, lisaks ka taastuvate 
energiaallikate, sh biomassi kasvule. 

8 

31. augusti 2005 teadaanne 
raporti avaldamise kohta 
taastuvate energiaallikate 
osakaalust riigi 
energiatarbimises 2005 - 
2014. Monitor Polski, 
15.09.2005, nr 53, pos  
731. 

Ministerstwo Gospodarki i 
Pracy  
 
Majandus- ja 
Tööhõiveministeerium 

Annab soovitusi järgmise 10 aasta 
arenguks. Poolas oli 1999/2000. a 
taastuvate energiaallikate osakaal kogu 
energiatootmises 2,35 TWh (1,6%). 
Eesmärk aastaks 2010 on 7,5%. Samuti 
on kavas rakendada pajuistandike ja 
roosikasvatustoetusi nagu teistes EL 
liikmesriikides (EL-15), mis võib kasu 
tuua  ka „BIOPROS-i” raames. 

9 
Veeseadus. 18. juuli 2001. 
EÜT 2001, nr 115, pos 
1229, 01.01.2002.  

  
Seim 

Põhilisi vee kvaliteedi kaitse seadusi. 
Käsitleb vee majandamist vastavalt 
jätkusuutliku arengu põhimõtetele, eriti 
just veekeskkonna kaitse ja vee 
kasutamise ning veeressursside 
majandamise nõuete kohaselt. Seadus 
arvestab mitut EL direktiivi. 

10 

Seadus 3. juunist 2005 
„Muudatuste kohta 
veeseaduses ja teistes 
seadustes”. Töötati välja 
EÜT nr 130, pos 1087, 
juuni 2005 põhjal.  

Seim 
Sätestab veeseaduse muudatused ja 
täiendused. 

11 
Keskkonnakaitse seadus.  
27. aprill 2001,  EÜT 2005, 
nr 62, pos 552, 01.10.2001.  

Seim 

Üks põhilisi keskkonnakaitse seadusi. 
Kõige olulisem „BIOPROS-i” seisukohast  
on see, et saastatud maa omanik peab 
mulla ja vee hea kvaliteedi taastama. Vee 
ja mulla puhul on kindlaks määratud 
teatud ainete sisaldus neis, mille puhul ei 
suuda muld/vesi oma funktsioone täita. 

12 
Jäätmeseadus. 26. juuli 
2000. EÜT 2001, nr 62  pos 
628, 25.07.2004. 

Seim 

Jäätmeseadus määrab jäätmete 
majandamise reeglid. Paragrahv 43 
käsitleb olmereovee jääkmuda. Seda  
võib kasutada, kui sellest on eemaldatud 
kõik, mis inimeste tervisele ja 
keskkonnale ohtu võiks kujutada. Enne 
kasutamist tuleb üle kontrollida nii 
olmereovee jääkmuda kui ka maa, kus 
seda kasutatakse. Alad, kus jääkmuda 
kasutamine on keelatud, on üles loetud, 
samuti määratletud  jääkmuda 
kategooriad. 

13 

Seadus 27. märtsist 2003 
ruumiplaneerimise ja 
majandamise kohta, EÜT 
2003, nr 80, pos 717, 
11.07.2003. 

Seim - 

14 

Seadus 3. veebruarist 2003 
haritava maa ja metsa 
kaitse kohta, EÜT 1997, nr 
80, pos 505, 24.03.1995. 

Seim 
Loetleb haritava maa ja metsade kaitse 
põhimõtted, nende taastamise ja pinnase 
kasutamise. 
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15 

Seadus 26. juulist 2000 
väetiste ja väetamise 
kohta, EÜT 2000 nr  89, 
pos 991, 25.01.2001 

Seim 
Reguleerib väetiste ringlust ja 
kasutamist. 

16 

Määrus 8. juulist 2004 
reovee vette ja maapinnale 
laskmise tingimuste ja 
veekeskkonnale eriti ohtlike 
ainete kohta. EÜT 2004 nr 
168, pos 1768, 28.07.2004.  

Minister +rodowiska  
 
Keskkonnaminister 

Sätestab nõuded reovee kasutamiseks 
põllumajanduses, reovee proovide 
võtmise kohad ja tiheduse ning 
laborianalüüside ja nende hindamise 
meetodid. Loetletud on ka 
veekeskkonnale ohtlikud ained. 
 

17 

Määrus 30. detsembrist 
2004 vee taaskasutuse 
vahendite ja taaskasutatud 
pinnase andmete kohta, 
EÜT 2005 nr 7, pos 55, 
28.01.2005. 

Minister rolnictwa i 
rozwoju wsi  
 
Põllumajanduse ja maaelu 
arengu minister 

Määrus vee ja pinnase taaskasutuse 
kohta käivate andmete kohta. Määrusest 
peab  lähtuma pajuistandiku kastmisel 
puhastatud reoveega. Kui maad 
kastetakse reoveega ning mulla 
omadused võivad muutuda, on nõutav 
kohaliku omavalitsuse luba. 

18 

Määrus 11. veebruarist 
2004 pinnase ja põhjavee 
koguse ja kvaliteedi 
järelevalve meetodite ja 
tulemuste hindamise ning 
esitamise meetodite kohta, 
EÜT 2004, nr 32, pos 284, 
veebruar 2004 ei ole enam 
siduv. 

Minister +rodowiska  
 
Keskkonnaminister 

Puudutab pinna- ja põhjavee koguse ja 
kvaliteedi klassifitseerimist, kontrolli 
meetodeid ning tulemuste tõlgendamist 
ja esitlemist. Määruse peamine väärtus – 
kuigi see on juba aegunud – on 5- 
astmeline pinnavee klassifikatsioon. 

19 

Määrus 1. augustist 2002 
jääkmuda kohta, EÜT 2002, 
nr 134, pos 1140, august 
2002.  

Minister +rodowiska  
Keskkonnaminister 

Käsitleb olmereovee jääkmuda ning on 
üks „BIOPROS-i” projekti seisukohast 
tähtsaimaid õigusakte. Leotleb 
tingimused, mis tuleb täita, kui 
plaanitakse jääkmuda kasutada. Sätestab 
kasutada lubatud jääkmuda kogused ning 
kirjeldab meetodeid jääkmuda ja pinnase 
võrdlusuuringuteks, kus seda kasutada 
plaanitakse. 

20 

Määrus 30. maist 2004, mis 
puudutab taastuvatest 
energiaallikatest toodetud 
soojuse ja elektri ostmise 
kohustust jõujaamades, 
EÜT 13.06.2003, nr 104, 
pos 971, kehtetuks 
tunnistatud 1.01.2005 

Minister gospodarki i 
pracy  
 
Majandus- ja 
tööhõiveminister 

- 
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Eesti 

Nr Pealkiri ja jõustumisaeg  Õigusakti või muu 
dokumendi autor Kommentaar 

1 
Maaparandusseadus 
22.01.2003 Riigikogu  

Seadus sätestab reeglid 
maaparandussüsteemide majandamiseks. 
Seaduse kohaselt on maaparandus 
kuivendus, niisutamine ning kahepoolse 
veerežiimi reguleerimine, samuti 
happeliste muldade lupjamine ja 
agromelioratiivsed, agrotehnilised ja 
teised tööd maaparandussüsteemide 
majandamiseks, et tõsta viljelusväärtust 
või keskkonnakaitse väärtust. 

2 
Maareformi seadus 
17.10.1991 Riigikogu 

Taust: peaaegu pool Eesti kultiveeritavast 
maast on ikka veel riigimaa ja maareformi 
seaduse põhjal on see maa mõeldud 
kasutamiseks põllumajandusmaana, 
kasutades kasutusvaldust. Seadus 
defineerib 10-aastase katseperioodi 
kasutusvalduse rakendamiseks haritaval 
maal. Kuna energiavõsa eluiga võib olla 
kuni 25 aastat, ei lubata paju istandikke 
rajada kasutusvalduses maadele.  

3 Looduskaitseseadus 
21.04.2004 Riigikogu  

Seadus sätestab, et Eestis on keelatud 
võõrliikide istutamine. Ainus kohalik 
pappel on harilik haab (Populus tremula). 
Seega on metsastamiseks lubatud 
kasutada vaid üht liiki energiavõsa:  
Populus tremula x P. tremoloides 
(ameerika haab). 

4 

„Ajutised piirangud Natura 
2000 aladel, mis asuvad 
väljaspool looduskaitse 
alasid”,  
22.04.2004 

Keskkonnaminister  
Defineerib võimalikud alad 
põllumajandustootjate katsealadeks 
„BIOPROS-i” raames. 

5 Veeseadus 11.05.1994 Riigikogu  

Seadus määrab väetiste ja reovee 
levitamise piirangud, samuti piirangud 
kultuuride nõudluse ja regioonide 
kohtaväetamisele piirkonniti. Reovee 
puhastamiseks ja süsteemide 
kasutamiseks on vajalik vee kasutuse 
litsents. See ja ka veeseadus on annavad 
aluse jääkmuda taaskasutuse nõuetele 
põllumajanduses, haljastuses ja 
rekultiveerimisel, mis on antud tabelis ära 
toodud viites 10. 

6 

Looduslikku veekogusse või 
pinnasesse reovee 
ladustamise režiim, 
31.07.2001 

Vabariigi Valitsus  
Sätestab pinnasesse või veekogudesse 
juhitava reovee kvaliteedinõuded 
(määratletud veekasutuse litsentsiga). 
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7 Jääkmuda rajatiste nõuded, 
15.05.2001 Vabariigi Valitsus  

Sätestab, et reoveepuhastid peavad 
olema ehitatud vähemalt 15 aastaks. 
Biomembraani tuleb kasutada aladel, kus 
põhjavesi on ohustatud. Neid piiranguid 
tuleb meeles pidada, kui kohalikud 
omavalitsused ja talunikud mõtlevad 
vegetatsioonifiltritena toimivate 
energiavõsade rajamise peale. 

8 Väetiseseadus 11.06.2003 Riigikogu  Seadus ei reguleeri jääkmuda kasutamist, 
kuid reguleerib teiste väetiste kasutamist. 

9 Jäätmeseadus 28.01.2004 Riigikogu  

Sätestab, et jääkmuda peetakse 
jäätmeks. See seadus ja ka Veeseadus on 
aluseks jääkmuda taaskasutamise 
nõuetele põllumajanduses, haljastuses ja 
rekultiveerimisel (jõustus 30.12.2002), 
mis on käesolevas tabelis ära toodud 
viites 10. 

10 

Reoveesette 
põllumajanduses, haljastuses 
ja rekultiveerimisel 
kasutamise nõuded, 
30.12.2002, määrus nr 78 

Keskkonnaminister  

Puhastamata jääkmuda kasutamine ei ole 
lubatud. Eelpuhastatud jääkmuda 
kasutamine energiavõsas on võimalik 
kindlatel tingimustel. 

11 Välisõhu kaitse seadus 
05.05.2004 Riigikogu  

Reostusallikate omanikud peavad võtma 
kasutusele lisameetmeid, et vähendada 
süsinikdioksiidi ja teiste 
kasvuhoonegaaside emissiooni. 
 

12 Pikaajalise kütuse- ja 
energiamajanduse 
arenguplaani sertifikaat 
aastani 2015, 15.12.2004 

Riigikogu  

See viitab, et 5,1% elektrist peaks 
aastaks 2010 olema toodetud 
taastuvatest energiaallikatest. 
Ennustatakse, et umbes 2,6% sellest 
toodetakse biomassi baasil. Biomassi liik 
ei ole täpsustatud. 

13 

Veekaitsenõuded väetise- ja 
sõnnikuhoidlatele ning 
siloladustamiskohtadele ja 
sõnniku, silomahla ja muude 
väetiste kasutamise ja 
hoidmise nõuded, määrus nr 
288 

Vabariigi Valitsus  
 
 

Määruse lisas on põllukultuuride ja 
planeeritud saakide kaupa toodud 
nimekiri lämmastikukoguste kohta, mida 
on lubatud kasutada kultiveeritud alade 
hektari kohta koos mineraalväetistega. 

 



BIOPROS projekt - Energiavõsa käsiraamat - Avaldatud: 2008 
 

 - 104 -

Slovakkia 

Nr Pealkiri ja jõustumisaeg  Õigusakti või muu 
dokumendi autor Kommentaar 

1 

Energiasektori seadustekogu 
seadus nr 56/2004, 
soojusenergia seadustekogu 
seadus nr 657/2004 ja 
seadus nr 658/2004 
raamtööstuste määruste 
kohta, 01.01.2005 (jõustas  
Euroopa Investeerimisfond 
EIF)  

Narodna rada  
Slovenskej republiky  
 
Slovakkia Vabariigi 
Riiginõukogu 

Ainsad seadused, mis mingil määral 
reguleerivad taastuvate 
energiaallikate kasutamist. Puudub 
viide energiakultuuridele – seda võiks 
pidada „BIOPROS-i”  projekti jaoks 
piiravaks teguriks. Praegu toimuvad 
Slovakkias arutelud selle üle, kas 
projekti peaks rakendama praegusi 
seadusi üle vaadates või tuleks luua 
uus eraldi seadus, mis käsitleks ainult 
taastuvaid energiaallikaid. 

2 

Seadus nr 188/2003 
jääkmuda ja põhjasetete 
kasutamise kohta, 
01.01.2004 EIF  

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Reguleerib jääkmuda ja põhjasette 
kasutamise tingimusi. Olemas on 
tingimused kasutatud jääkmuda 
koguse ning selle kasutamise kohta. 
Põllumajandusmaal või metsamaal ei 
tohi kasutada jääkmuda, mis pärineb 
septilistest mahutitest või teistest 
sellistest vahenditest, mille eesmärk 
on tööstuslike reoveepuhastite reovee 
ja jääkmuda puhastamine. Kasutada 
tohib ainult majapidamiste ja 
eraettevõtete reovett. Kirjas on 
tingimused, mille kohaselt võib 
jääkmuda ja setteid kasutada mullale 
laotamiseks: see võib olla ainult 
puhastatud muda minimaalse tahke 
aine sisaldusega 18%. Väiksema 
sisaldusega muda võib kasutada 
ainult reoveepuhastitest alla 5000 
elanikuga piirkondades.  

3 

Määrus nr 707/2004, mis 
sätestab jääkmuda ja 
põhjasetete põllumajandus- 
ja metsamaal kasutamise 
sertifitseerimise protsessi ja 
projekti sisu kohta, 
01.01.2005 EIF 
 

Ministerstvo p 
odohospodarstva   
 
Põllumajandusministeerium 

Määrab detailid projekti sisu ja 
põllumajandus- või metsamaal 
jääkmuda ning põhjasette kasutamise 
sertifitseerimise protsessi kohta. 

4 Väetiseseadus nr. 136/2000  
01.01.2001 

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Reovesi ei ole väetisena defineeritud 
ning selle kasutamist mainitud 
eesmärgil ei ole arvesse võetud ega 
reguleeritud. 
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5 

Määrus nr 338/2005, mis 
sätestab mullaproovide 
võtmise korra, mulla 
testimise viisi ja ulatuse ning 
mulla karakteristikute 
analüüsimise korra 
metsamaal, mulla väetamise 
registreerimise ja taimedele 
vajalikud toitained 
põllumajandus- ja 
metsamaal, 01.08. 2005 EIF   

Ministerstvo 
podohospodarstva  
 
Põllumajandusministeerium 

Formuleerib nõuded mullaproovide 
võtmise, testimise, karakteristikute, 
haritava põllulapi ja väetiste 
kasutamise, andmete säilitamise ning 
põllumajandusmaa iga-aastase 
toitainete tasakaalu, võrdlemise ja 
mulla orgaanilise materjali kohta. 
Puudutab ka energiavõsa, kus 
põhinäitajaid analüüsitakse 
regulaarselt, vähemalt iga 4 aasta 
tagant. 
 

6 

Määrus nr 392/2004 tundlikel 
aladel põllumajandusliku 
tegevuse programmide 
kohta, 15.07.2004 EIF  

Ministerstvo 
podohospodarstva   
 
Põllumajandusministeerium 

Reguleeritud on 
lämmastikusisaldusega väetiste 
kasutamine tundlikes piirkondades 
(nende hulgas ka reovee jääkmuda ja 
põhjasetted). 

7 
Seadus nr 543/2002 
looduskaitse kohta, 
01.01.2003 EIF  

Narodna rada   
 
Riiginõukogu 

Reguleerib kaitstud alade 
metsastamist, muutusi maakasutuses 
ja vajadust metsastamise järele 
maadel, mis ei sobi 
põllumajanduslikuks tegevuseks. 

8 
Seadus nr 307/1992 
põllumajandusmaa kaitse 
kohta, 29.04.1992 EIF  

Narodna rada   
 
Riiginõukogu 

Reguleerib kaitstud alade 
metsastamist, muudatusi 
maakasutuses ja metsastamist 
maadel, mis ei sobi 
põllumajanduslikuks tegevuseks. 

9 
Metsapoliitika kontseptsioon 
kuni aastani 2005, 2000 EIF  

Vlada Slovenskej republiky 
 
Slovakkia Vabariigi Valitsus 

Reguleerib kaitstud alade 
metsastamist, muudatusi 
maakasutuses ja metsastamist 
maadel, mis ei sobi 
põllumajanduslikuks tegevuseks. 

10 
Põllumajanduse ja maaelu 
arenguprogramm 2004 – 
2006, 2004 EIF  

Vlada Slovenskej republiky  
 
Slovakkia Vabariigi Valitsus 

Eesmärk on metsastada 1700 ha 
põllumajandusmaad (kaugem siht on 
riigi kontseptsioonis 23 000 ha) ning 
10% metsastatud maal on eesmärk 
hakata kasvatama paju energiavõsa. 
Samuti on kirjas tingimused 
metsastamise teotuste saamiseks. 

11 

Seadus nr 220/2004 
põllumajandusmaa kaitse ja 
kasutamise kohta, 
01.05.2004 EIF 

Original name: Narodna 
rada SR  
Slovakkia Vabariigi 
Riiginõukogu 

 

12 

Seadus nr.229/1991 maa ja 
põllumajandusliku vara 
omandiõiguse kohta, seadus 
nr 504/2003 
põllumajandusmaa, 
ettevõtete ja metsamaa 
rentimise kohta, seadus nr 
180/1995 maaomandi 
vaidluste kohta, 21.05.1991 
EIF, 01.01.2004 EIF, 
01.09.1995 EIF  

Narodna rada   
 
Riiginõukogu 

Puudutab põllumajandusmaa 
metsastamiseks vajalikke lubasid. 

13 
Seadus nr 217/2004 
metsapaljundusmaterjali 
kohta, 01.05.2004 EIF 

Narodna rada  
Riiginõukogu 

Puudutab teadmata omanikuga maa 
kasutamist. 
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14 Veeseadus nr 364/2004, 
01.06.2002  

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Veeseadus on teemaga kaudses 
seoses viite 2 kaudu  (muudatuste ja 
lisade kohta seadustekogu seaduses 
nr. 372/1990), kinnitades 
sõnastusega hilisemaid määruseid.  
 

15 
Seadus nr 617/2004 tundlike 
alade kindlaksmääramise 
kohta, 01.01.2005  

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Slovakkia valitsuse määrus nr 
617/2004 tundlike alade määratlemise 
kohta. 

16 

Seadus nr 242/1993 vee 
lubatava reostusindeksi 
kohta, 12.10.1993 
 

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Slovakkia valitsuse seadustekogu 
määrus nr 242/1993, millega 
kehtestatakse vee lubatud 
saastatusindeks, kasutades valitsuse 
seadustekogu määruse nr 491/2002 
sõnastust. 

17 

Seadustekogu seadus  
nr  287/1994 looduse ja 
maastiku kaitse kohta, 
seadustekogu seaduse nr 
222/1996 ja nr. 211/2000 
sõnastuses  

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Keskendub looduse ja maastike 
kaitsele. 

18 
Seadustekogu seadus  
nr 409/206 jäätme- ja mõne 
muu seaduse lisade kohta  

Narodna rada 
 
Riiginõukogu 

Käsitleb jäätmeid ning jäätme- ja 
mõne muu  seaduste lisasid ning 
parandusi – lisaks seadustekogu 
seadusele nr 188/2003 jääkmuda 
kasutamise ja põhjasetete kohta. 

19 Seadustekogu seadus  
nr 326/2005 metsade kohta 

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Metsaseaduse eesmärk on metsade 
tõhusam majandamine ja kaitse. 

20 

Seadustekogu seadus  
nr 217/2004 
metsapaljundusmaterjali 
allikate kohta. 
 

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Kehtestab metsapaljundusmaterjali 
impordi tingimused. 

21 

Seadustekogu seadus  
nr 543/2005 looduse ja 
maastiku kaitse kohta. 
 

Narodna rada  
 
Riiginõukogu 

Reguleerib looduse ja maastike 
kaitset, kasutades seadustekogu 
seaduste nr. 525/2003, 205/2004 ja 
364/2004 põhimõtteid. 
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8.2 REOVEE JÄÄKMUDA KASUTAMISE PIIRMÄÄRAD EL LIIKMESRIIKIDES 

Tabel 17. Raskmetallide sisalduse piirmäärad põllumajanduses kasutatava jääkmuda puhul EL 
liikmesriikides (mg/kg jääkmuda kuivaines). Andmed: 2007 

Riik Sa Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

86/278/EL  6 < pH < 
7 - 

20 - 
40 - 1000 - 1750 

16 - 
25 

300 - 
400 

750 - 
1200 2500 - 4000 

Hispaania *1 
pH < 7 - 20 1000 1000 16 300 750 2500 

pH > 7 - 40 1500 1750 25 400 1200 4000 

Bulgaaria *2  25 30 500 1600 16 350 800 3000 

Suurbritanni
a*3 

 - 10 1000 1000 10 300 750 2500 

Poola *4 

Toidu 
tootmine - 10 500 800 5 100 500 2500 

Toiduks ja 
söödaks 
mitte 

kasutatava
te 

kultuuride 
tootmine 

- 50 2500 2000 25 500 1500 5000 

Eesti *5  - 20 1000 1000 16 300 750 2500 

Tšehhi *6  30 5 200 500 4 100 200 2500 

Slovakkia *7  20 10 1000 1000 10 300 750 2500 

Saksamaa *9 
5 < pH < 

6 - 5 900 800 8 200 900 2000 

pH > 6 - 10 900 800 8 200 900 2500 

Rootsi *10  - 2 100 600 2.5 50 100 800 

Tabel 18. Raskmetallide maksimaalsed kogused, mida võib igal aastal põllumajandusmaale 
lisada –  EL liikmesriikide 10-aastane keskmine näitaja (kg/ha aastas). Andmed: 2007 

Riik As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

86/278/EL - 0,15 - 12 0,1 3 15 30 

Hispaania *1 - 0,15 3 12 0,1 3 15 30 

Suurbritanni
a *3 0,7 0,15 15 7.5 0,1 3 15 15 

Poola *4 - 0,2 10 16 0,1 2 10 50 

Eesti *5 - 0,15 4,5 12 0,1 3 15 30 

Slovakkia *7 0,06 0.03 3 3 0,03 0,9 2,25 7,5 

Rootsi *10 - 0,00075 0,040 0.3 0,0015 0,025 0,025 0,6 
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Tabel 19. Piirmäärad raskmetallide kontsentratsiooni kohta mullas erinevates EL liikmesriikides, 
kus jääkmuda kasutamine on lubatud (mg/kg muld DM) - andmed: 2007 

Riik As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

86/278/EMÜ 6 < pH < 
7 - 1 - 3 - 50 - 140 1 - 

1.5 30 - 75 50 - 300 150 - 300 

Hispaania *1 
pH < 7 - 1 100 50 1 30 50 150 

pH > 7 - 3 150 210 1.5 112 300 450 

Bulgaaria *2 
pH 6 - 7.4 25 2 200 100 1 60 80 250 

pH > 7.4 25 3 200 140 1 75 100 300 

Suurbritann
ia *3 

pH 5 < 
5.5 50 3 400 80 1 50 300 200 

pH 5.5 < 
6 50 3 400 100 1 60 300 250 

pH 6 - 7 50 3 400 135 1 75 300 300 

pH > 7 50 3 400 200 1 110 300 450 

Poola*4 

Kerged 
mullad - 3 100 50 1 30 50 150 
Keskmise 
raskusega 
mullad 

- 4 150 75 1.5 45 75 220 

gleimullad - 5 200 110 2 60 100 300 

Eesti *5 pH > 5 - 3 100 50 1.5 50 100 300 

Itaalia *8   - 1.5 - 100 1 75 100 300 

Tšehhi 
Vabariik *6 

Liivad 15 0.4 55 45 0.3 45 55 105 

Tavaline 
muld 20 0.5 90 60 0.3 50 60 120 

Slovakkia *7 
pH ≤ 6 15 0.5 30 20 0.1 15 70 60 

pH > 6 20 1 60 50 0.5 50 70 150 

Saksamaa 
*9 

5 < pH < 
6   - 1 100 60 1 50 100 150 

pH > 6 - 1.5 100 60 1 50 100 200 

Rootsi *10  - 0.4 60 40 0.3 30 40 100 

 
*1 Määrus 1310/1990, Põllumajandus-, Kalandus- ja Toiduainete Ministeerium 
*2 Määrus nr. 339/14 - EÜT 112/23, detsember 2004 
*3 DEFRA - Keskkonna, Toidu- ja Maaelu Arengu Ministeerium  
*4 Keskkonnaministri määrus nr. 02.134.1140, 27.08.2002  
*5 Keskkonnaministri määrus nr. 78, 30.12.2002  
*6 Seadustekogu korraldus nr. 382/2001 
*7 Seadus nr. 188/2003 
*8 Seadusandlik määrus 99/1992 
*9 Määrus jääkmuda kasutamise kohta põllumajanduses (AbfKlärV), 15. aprillist 1992 
*10 Rootsi Põllumajandusamet (Jordbruksverket), 2008 
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8.3 VARUSTUSE, TAIMMATERJALI JA TEENUSTE PAKKUJAD EUROOPAS  

Ettevõte Riik Ülevaade 

Lantmännen Agroenergi 
www.agrobransle.se Rootsi 

Lantmännen Agroenergi  Örebros tegeleb paju energiavõsa sortide istutamise ja turustamisega ning paju 
energiavõsa saagikoristuse ja pajuhakke turustamisega.  

Samuti tegeleb ettevõte aktiivselt jääkmuda laotamisega paju energiavõsadesse ja arendab istutus-, 
kasvatus-, saagikoristus- ja transpordivaheneid. 

[Allikas: www.agrobransle.se] 
 

Nordic Biomass 
www.nordicbiomass.dk 

Taani 

Nordic Biomass keskendub uute kultuuride kultiveerimisele energia ja tööstuse jaoks. Tegeletakse selliste 
uute kultuuride, nagu paju ja ravenna suhkruroo tootmise, paljundamise, maaviljeluse, saagikoristuse ja 
konsulteerimisega. Arendatakse ja toodetakse tehnilisi vahendeid ja logistikat. Istanduste rajamine ja 
maaviljelus, sh ka energiakultuurid, tuuletõkke istutamine ning metsastamine, maastiku kujundamine. 

Turustab esimese järgu elus ja kuivanud paju edasiseks käitlemiseks tööstuses ja käsitöös. Uute 
keskkondlike lahenduste arendamine, sh jääkmuda muundamine paju energiavõsas, prügilate uuesti 

kultiveerimine, istandused reoveepuhastite jaoks, biogaasi istandused ja kohapealsete muldade 
parandamine. 

 [Allikas: www.nordicbiomass.com] 
 

Renewable Fuels Ltd 
www.renewablefuels.co.uk Suurbritannia 

Renewable Fuels Ltd on Suurbritannia biomassi kütuse tarneettevõte, kelle eesmärgiks on vähendada CO2 

emisiooni pakkudes realistlikke alternatiive fossiilkütustele, tehes koostööd energia tootjate ja esmaste 
kütuste tootjatega, pakkumaks logistikat ja kütust taastuvenergia tootmiseks. Ettevõtte kütuste hulka 
kuuluvad töödeldud energiakultuurid, puidu pelletid, küttepalgid ning ka metsanduse, saekaatrite ja 
õlipuude jäätmed, mida kasutatakse mitmetel eesmärkidel, sh koospõletamine söega elektrijaamades, 

väikesemahuline kasutamine kaubanduses ja majapidamistes. Ettevõtte äritegevuse tuumaks on 
pikaajaline energiakultuuride kasvatamine Suurbritannias paju energiavõsa näol ning firma pakub 
kasvatajatele laias mahus teenuseid, alates maa ettevalmistamisest ja lõpetades lõpptarbijate 

lepingutega. 
 [Allikas: www.renewablefuelsco.uk] 
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BICAL 
www.bical.net Suurbritannia 

BICAL on juhtiv ettevõte siidpöörise (energia- ja muu tööstuse mitmeotstarbeline kultuur) edukas 
tootmises ja jätkuvas arendamises. Suurbritannia on DEFRA siidpöörist tunnustanud ja toetab seda 

kultuuri. Et siidpööris toodaks biomassi taastuvate energiaallikate turu jaoks, on vaja suuri siidpöörise all 
olevaid alasid. Ilma uuesti istutamiseta annab see kultuur saaki üle 10 aasta. BICAL on loonud tõhusad ja 

tulutoovad süsteemid, mis arvestavad kõiki siidpöörise tootmise aspekte ja edasist töötlemist. 
 [Allikas: www.bical.net] 

CHEVIOT TREES 
www.cheviot-trees.co.uk Suurbritannia 

Varustab metsandustöötajaid, maastikukujundajaid, dekoratiivtaimede ostjaid ja kaitsehekkide rajajaid 
kohalike puudega (laialehelised ja okaspuud), põõsaste, roostiku- ja muude taimedega. Spetsialiseerutud 

on kohalikele  Suurbritannia puuliikidele ja seemnetele. 
[Allikas: www.cheviot-trees.o.uk] 

 

BIOENERGY WEST MIDLANDS 
www.bioenergywm.co.uk Suurbritannia 

Bioenergy West Midlands on rajatud Advantage West Midlandsi, Harper Adamsi Ülikooli, DEFRA ja West 
Midlandsi omavalitsuse poolt, et luua regioonis bioenergia turustamise ahel. 

 
 

Peamised tegevusalad on järgmised. 
* aidata kokku viia bioenergia tootjaid, töötlejaid, lõpptarbijaid, konsultante ja kohalikke 
ametivõime üle kogu regiooni; 
* anda sidusgruppidele informatsiooni rahastuse kohta; 
* anda asjalikku informatsiooni poliitika kavandajatele; 
* hõlbustada koostöövõimalusi; 
* korraldada konverentse, seminare, foorumeid ja praktilisi demonstratsioone.  

 [Allikas:www.bioenergywm.co.uk] 
 

Coppice Resources Ltd 
www.coppiceresources.com Suurbritannia 

Coppice Resources Ltd on Briti firma, mis tegeleb energiavõsa istutamise, majandamise ja 
saagikoristusega. Energiavõsa on soojus- ja elektrijaamades ning katlates esmane bioenergia tootmise  
vahend. Ettevõte on spetsialiseerunud kõigile energiavõsa tootmise kaubanduslikele aspektidele, sh paju 
pistokste tarne, kultuuride rajamine, saagikoristus ja sellega seotud logistika, teadus- ja arendustöö ning 

vastavate masinate arendamine ja müük. 
 [Allikas: www.coppiceresources.com] 

 



BIOPROS projekt - Energiavõsa käsiraamat - Avaldatud: 2008 
 

 - 111 - 

CNER 
(Riiklik Taastuvate Energiaallikate 

Konsortsium) 
Itaalia 

CNER eesmärk on soodustada bioenergia tootmist energiakultuuride, eriti papli ja robiinia energiavõsade 
kasutamisega. 

 
CNER pakub abi järgmistel aladel: 

* bioenergia istandike rajamine põllumajandusmaale; 
* regionaalsete ja kohalike energiaprojektide arendamine; 
* energiat puudutavad õigusaktid ja soojustarne lepingud avalike ja eraasutustega; 
* teadus- ja arendusprojektid; 
* CNER pakub kultiveerimislepinguid energiavõsa istandike rajamiseks üle kogu Itaalia, 
tegeledes koristuse, logistika ja puitkütuse ostmisega; 
* CNER abi saab rakendada nii ulatuslike (biomassi müümine suurtele elektrijaamadele) 
kui ka keskmise tasemega projektides, mille eesmärk on luua kohalikud tarneahelad. 

 [Allikas: www.cner.it] 
 

BIOMASSE EUROPA 
www.biomasseeuropa.com 

 
Itaalia 

Biomasse Europa on üks CNER-i asutajaliikmeid. Tegevust alustati 2001. aastal, pakkudes teenuseid ja 
materjale energiavõsa ja bioenergia projektide tarbeks. 2007. aastal istutas Biomasse Europa Põhja-

Itaalias enam kui 1700 ha paju energiavõsa. 
 [Allikas: www.biomasseeuropa.com] 

 

ALLASIA PLANT 
(www.allasiaplant.com) 

 
Itaalia 

Allasia Plant varustab noorte puude ja pistokstega energiavõsade rajamiseks. Firma teenuste hulka 
kuuluvad ka metsandustoodete kommertsialiseerimine ja maastikukujundus. 

 [Allikas:www.allasiaplant.com] 
 

ALASIA VIVAI 
(www.alasiafranco.it) Itaalia 

Alates 1998. aastast on Alasia Vivai olnud tegev energiakultuuride geneetilise täiustamise (eriti paplite) 
ning energiavõsa istandike rajamiseks vajalike taimede ja pistokste tootmise valdkonnas. Ettevõte on 

CNER-i liige. 
 [Allikas: www.alasiafranco.it] 
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8.4 INFORMATSIOON ERI RIIKIDE KOHTA – ENERGIAVÕSA ISTUTUSMATERJAL 

TABEL 20. TŠEHHI – ISTUTUSMATERJALI MÜÜJAD  

Asutus/asukoht Kontaktisik Telefoninumber 
Kloonidega varustamine 
(keskkonnaministeeriumi 

soovitatud) 

VÚKOZ – Průhonice Ing.J.Weger, 
Ing. P.Vlasák 296 528 327/270 Kõik soovitatud kloonid 

VÚLHM – výzkumná 
stanice Uherské 
Hradiště  

Ing. Luka 
Čížková 

572 549 115 Kõik soovitatud kloonid 

Doubravice (u Mšena 
/ Bělé pod Bezdězem) 

Ing. J. Nešpor 604 150 767 Paju ja papli soovitatud 
kloonid 

Neznašov (u Týna 
nad Vltavou) 

Jan Čihovský  385 721 737 Pappel J-105, J-104 (Max-4, 
Max-5) 

Smilkov (u Votic) Ing. V. Repetný 317 812 116 Paju soovitatud kloonid 

Unhošť u Prahy 
paní ředitelka 
Breníková  312 698 401 

Paju soovitatud kloonid, 
pappel J-105, J-104 

Zvotoky (u Stakonic, 
Volenice) Josef Požárek 383 394 149 

Pappel J-105, J-104 ja teised 
paju ning papli kloonid  

Nová Olešná (u 
Jindřichova Hradce) 

František Bartoš 384 392 432 Pappel J-105, J-104 ka teised 
paju ning papli kloonid  

Domanínek (u 
Bystřice nad 
Pernštejnem) 

Ing. Miroslav 
Trnka 566 550 618 

Pappel J-105, J-104 ja teised 
paju ning papli kloonid  

Lhota (u Červeného 
Kostelce) 

Bc. Radomír 
Česenek 

491 463 239 
rados7@centrum.cz 

Pappel J-105, J-104 ja teised 
paju ja papli kloonid 

Huntířov (u Děčína) Rudolf 
Nachtman 

GSM 606766408; 
nachtmanrud@atlas.cz Pappel J-105, J-104 

Maňovice a Třebčice 
(Plzeň - Jih) 

David a Pavel 
Jiránkovi 

739 050913, 777267467, 
vermesgroup@seznam.cz 

Paju ja papli soovitatud 
kloonid 

Hradec u Jeseníka Martin Pánek 
GSM 775 632 638 
tspanek@jen.cz 

Paju ja papli soovitatud 
kloonid 

Grygov u Olomouce 
Svatopluk 
Lengál 

585 393 071, 
info@lengal.cz Papli kloonid 

Bioenergy Wood 
s.r.o., Litoměřice  

777 148 078, 
vlastnipalivo@seznam.cz Pappel  J-105 

Huntířov u Děčína Rudolf 
Nachtman 

412 525 020 
nachtmanrud@atlas.cz 

Pappel J-105, J-104 

Tišice u Neratovic 
Ing. Hanzák 
(Krušnohorské 
lesy a.s.) 

GSM 604296006; 
hanzak@khlesy.cz 

Paju ja papli soovitatud 
kloonid 
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TABEL 21. TŠEHHI – KESKKONNAMINISTEERIUMI  SOOVITATUD KLOONID  

(Riikliku toetusega kloonid) 

Liigid Kloonid 
Populus trichocarpa x koreana P – 468, 473 
Populus maximowiczii x berolinensis 'Oxford' P – 494  
Populus maximowiczii x berolinensis  'NE-44' P – 466  
Populus maximowiczii x trichocarpa 
'Androscoggin' P – 454  

Populus tremula x balsanifera II - Gomel P – 524  
Populus x euroamericana  ' NL-B-132b P – 264  
Populus nigra L. × Populus simonii Carr. P – 410, 412  
Populus nigra L. ×  Populus maximowiczii 
Henry J – 104, 105 

Populus nigra L. P - VUKOZ/001, 002, 003, 004, 008, 009, 010, 
011 

Salix alba L. S – 117, 131, 204, 456, 457, 464, 469, 639 
Salix viminalis L. S – 519, 337, 310, 264, 699 
Salix caprea x wind. S – 704, 705, 706 
Salix daphnoides Vill. S – 077, 234, 588 
Salix x rubens S – 195, 391 
Salix x smithiana S – 206, 218, 383, 417 

TABEL 22. SLOVAKKIA –  ISTUTUSMATERJALI MÜÜJAD 

Müüja Kontakt 
Forgim A/S www.forgim.sk 
 Slovakkia Põllumajandusuuringute Keskus 
Nitras www.scpv.sk/z_svk.htm 

TABEL 23. SUURBRITANNIA – ISTUTUSMATERJALI MÜÜJAD 

Müüja Kontakt 
Coppice Resources A/S LS8, Armstrong House, First Avenue, Doncaster, DN9 3GA 
Border Biofuels 91 Hanover Street, Edinburgh, Midlothian, EH2 
Rural Generation A/S 65-67 Culmore Road, Londonderry, Põhja-Iirimaa, BT48 8JE 

 
(Eestis müüb paju pistoksi Polli Aiandusuuringute Keskus, aadressiga Polli, 69104, Karksi-Nuia 
side, Viljandimaa, tel 43 31 443, e-post: polli@polli.ee, - toimetaja märkus) 
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TABEL 24. EESTI – LUBATUD HERBITSIIDIDE, PESTITSIIDIDE JA FUNGITSIIDIDE 

NIMEKIRI  

Asutus  Allikas 
Taimetoodangu Inspektsioon http://www.plant.agri.ee/?op=body&id=120 

TABEL 25. EUROOPA ENERGIAVÕSA ISTANDIKES KASUTATAVAD HERBITSIIDID (ENNE 

KASUTAMIST PIDAGE NÕU KOHALIKE AMETIVÕIMUDEGA) 

Herbitsiid Kasutav riik 
Roundup Tšehhi, Slovakkia, Saksamaa 
Axial Tšehhi 
Fusilade Forte 150 EC Tšehhi  
Flexidor Suurbritannia 
Stomp Suurbritannia 
Lazer/Falcon Suurbritannia 
Shield Suurbritannia 
Weedazol Suurbritannia 
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8.5 ENERGIAVÕSA TASUVUSE ANALÜÜS - NÄIDE  

Alljärgnevalt tuuakse näiteks Kesk-Itaaliasse rajatud energiavõsa keskmised kulud ja tulud. 

Rajatud istandikus kasvatakse uusi paplihübriide, mis on spetsiaalselt aretatud puitkütuse 

tootmiseks. 

Näide hõlmab ka võimaliku kasu, mida annab  energiavõsas reovee ja selle jääkmuda 

kasutamine, eeldades, et see asendab mineraalväetiste ja tavalise veega kastmise. 

ESIALGSED TINGIMUSED JA KULTIVEERIMISTEHNIKA  

Näide põhineb järgmistel hüpoteetilistel tingimustel: 

• Asukoht: Kesk-Itaalia, lame maastik, keskmise viljakusega ja hästi niiskust hoidvad 

mullad.  

• Istutamise tihedus: 5500 taime/ha (vahemaa 2,5 x 0,75 m). 

• Tsükli pikkus: 2 aastat (saagikoristus kord iga kahe aasta tagant; istandiku eluiga 10 

aastat).  

• Taimesordid: valge paju uued Itaalia hübriidid, mis on mõeldud puitkütte tootmiseks 

(AF1- AF2, ’Monviso’), 

• Kastmine: vihmavesi; suvel võib vahel vajada lisakastmist. 

8.5.1 KULUD 

Papli energiavõsa kulud võib jagada kahte kategooriasse: 

• Esialgsed ja lõplikud kulud. 

• Iga-aastased kulud. 

8.5.2 ESIALGSED JA LÕPLIKUD KULUD 

Esialgsed ja lõplikud kulud on need, mis on vajalikud istandiku rajamiseks.  

• Eelnev mulla ettevalmistus. Hõlmab mulla kündmist 70–80 cm sügavuselt, tavaliselt 

talvel.  

• Alusväetamine. Orgaaniliste või mineraalväetistega, mis sisaldavad fosfaati ja 

kaaliumkarbonaati (mõlemat 100 ühikut). Lämmastik saadakse iga-aastase pealispinna 

väetamisega, mis tehakse tavaliselt talvel.  
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• Mulla ettevalmistus istutuseks. Hõlmab ühte või kahte äestamist, mis tehakse 

tavaliselt hilistalvel.  

• Pistokste istutamine. Pistoksad istutatakse erimasinatega, mida veavad traktorid ning 

käsitsevad kaks või kolm töölist. Väljaminekute sisse kuuluvad töötajate tunnitasud, 

masina- ja pistokste kulu (tavaliselt 0.20 € tükk). See töö tehakse tavaliselt kevade algul 

ja keskel. 

• Herbitsiidide kasutamine. Umbrohutõrje on pärast istutamist ülioluline, kuna pistokstel 

on vaja aega, et juuri moodustada ja kasvama hakata. Kui selles staadiumis on istandikus 

rohkelt umbrohtu, ületab see toitainete ja vee omandamise võimelt papleid ja tagajärg on 

paplite aeglane areng ja väike tootlikkus. Seega tuleb kevadel ja varasuvel  vähemalt üks 

kord, aga soovitatavalt kaks korda herbitsiidi kasutada või teha mehaaniline 

umbrohutõrje. 

• Mulla taastamine energiavõsa eluea lõppedes. Energiavõsa istandike eluiga on 

tavaliselt 10 aastat, pärast seda langeb saagikus märgatavalt ning pole mõtet enam 

koristusi ette võtta – tulu see ei anna. Et taastada mulla esialgne seisund, tuleb pärast 

viimast lõikust teha sügav kultiveerimine metsanduses kasutatava äkkega, et lõhkuda 

puude juured nii, et need ei toodaks enam uusi võrseid ning laguneksid kiiresti. 

Tabel 26. Energiavõsa keskmised tegevuskulud. Allikas: ETA hinnangud R. Cami (2006) ja R. 
Bartolini (2005) andmete põhjal 

Esialgsed ja lõplikud energiavõsa kulud €/ha 
% kogu 
kuludest 

Mulla ettevalmistus (kündmine) 200 6,77 
Algväetamine (sh väetise ja selle laotamise kulud) 100 3,38 
Mulla ettevalmistus istutamiseks 75 2,54 
Pistoksad ja istutamine 2200 74,57 
Herbitsiidiga töötlemine 75 2,54 
Mulla taastamine pärast tsükli lõppu 300 10,16 

IGA-AASTASED KULUD 

• Esialgsed ja lõplikud kulud. Talunik peab teadma, kui palju raha kulub istandiku 

rajamisele ja sellele, et taastada 10 aasta pärast esialgne mulla seisund. Kuna istandiku 

eluiga on 10 aastat, tuleb iga-aastaste kulude ja tulude arvestamisel ka neid esialgseid ja 

lõplikke kulusid arvestada, võttes igal aastal arvesse 1/10 nimetatud kuludest. 

• Äestamine. Üks kerge äestamine on vajalik selleks, et vältida üleliigset mulla tihenemist 

ning eemaldada umbrohi enne kasvuperioodi algust.  

• Mehaaniline või keemiline umbrohutõrje. See on vajalik kohe peale saagikoristust 

varakevadel, et umbrohi uutele võrsetele konkurentsi ei pakuks. Kui tagatakse sobivad 

toitaine- ja veetingimused, kasvavad uued võrsed kiiresti ning on konkurentsis 

tugevamad. Seega ei pruugi teisel aastal umbrohutõrje enam vajalik olla. 
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• Iga-aastane väetamine. Peale saagikoristust soovitatakse istandikku väetada kergesti 

omastatava lämmastikuga, et edendada uute võrsete kasvu. Teisel saagikoristusaastal ei 

pruugi umbrohutõrje vajalik olla. 

Tabel 27. Iga-aastased tegevuskulud energiavõsa istandikus. Allikas: ETA hinnang R. Cami 
(2006) ja R. Bartolini (2005) andmete põhjal 

Energiavõsa istandiku iga-aastased kulud €/ha % kogu 
kuludest 

Iga-aastased esialgsed ja lõplikud kulud * 295 56,2 
Äestamine 80 15,2 
Iga-aastane väetamine 100 19,0 
Koristusjärgne herbitsiidiga töötlemine (kord kahe aasta 
tagant) 50 9,5 
Kulud kokku 525 100 

8.5.3 SAAGIKORISTUS 

• Saaki ei korista tavaliselt talunik ise, kuna see nõuab suuri spetsiaalseid masinaid, mida 

talunikud harva endale osta suudavad. Kõige tavalisem lahendus Itaalias on see, et saagi 

koristab kolmas osapool, kel on masinaid ning kelle on tellinud biomassi ostjad. 

Puitkütuse ostjad on talunikega sõlminud kultiveerimise lepingud. Seega vastutab talunik 

ainult kasvatamise ja istandiku majandamise ning ostja “kasvavate puudega” varustamise 

eest. 

8.5.4 TULUD 

Otsene tulu on summa, mille puitkütuse ostjad maksavad talunikule. Toote eest tasutakse 

kaalu põhjal, hind on tavaliselt 2 eurot tonni värske biomassi eest (niiskusesisaldus 

saagikoristusel tavaliselt 50–55%). Praeguse juhtumiuuringu tavaliste tingimuste korral on 

saagi suurus aastas hektari kohta 35–45 tonni värsket biomassi. Reovee ja selle jääkmuda 

kasutamise korral võime eeldada, et keskmine saak suureneb 50 tonni biomassini –  selle 

tagavad suurem veehulk ja toitainete positiivne mõju taime kasvule. 
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Teised talunike tulud tulenevad ÜPP toetustest, mis võib jagada kahte kategooriasse:  

• Lahtiseotud otsetoetus. See toetus võeti kasutusele viimase ÜPP reformi käigus 2003. 

aastal ning seda makstakse talunikele igal aastal ja sõltumata kultiveeritud kultuurist või 

selle tootmisest. Lahtiseotud toetuse suurus arvutatakse keskmise otsetoetuse põhjal, 

mida iga talunik sai aastatel 2000–2002 erineva toodangu eest. Sega on igal talul oma 

toetus. Sel põhjusel (sõltumatus kultuurist ja hinnangute keerukus) ei võeta otsemakseid 

käesolevas juhtumiuuringus arvesse. Võib aga öelda, et sellise toetuse tavaline suurus 

Itaalias on 200 kuni 700 €/ha aastas. 

• Energiakultuuride toetus.  See toetus on seotud energiakultuuride tootmisega ning 

seda makstakse nendele talunikele, kes sõlmivad lepingud kodumaiste või muude 

Euroopa riikide tööstustega, kes töötlevad põllumajandussaadused kas vedelaks või 

tahkeks biokütuseks. Toetuse suurus on 45 €/ha aastas.  

Tabel 28 näitab võimalikke sissetulekuid, mis talunikud võivad saada erineva saagikusega 

puitkütuse müügist. Lõplik võimalik tulu peale tootmiskulude maha arvutamist on ära toodud 

viimases tulbas. Võttes keskmiseks saagiks 40 t/ha värsket biomassi aastas, oleks taluniku 

puhaskasum (sisaldab ka energiakultuuride toetust) 320 €/ha (lisaks veel otsetoetus, mida 

siin ei arvestata). Isegi madalama saagikuse korral (30 t/ha) on võimalik saavutada positiivne 

bilanss, kuigi tulud on seejuures väga väikesed. 

Tabel 28. Energiavõsast saadav potentsiaalne sissetulek ja puhaskasum. Allikas: ETA hinnang 
R. Cami (2006) ja R. Bartolini (2005) andmete põhjal] 

Tootmine 
(t/ha*värsket 

biomassi 
aastas) 

Sissetulek 
puitkütusest 

(€/ha) 
(ühiku hind 20 €/t) 

Kogu 
sissetulek 
(€/ha) 

(sissetulek + 
energiakultuuride 

toetus) 

Tootmiskulud 
(€/ha) 

Potentsiaalne 
kasum (€/ha)* 

30 600 645 473 173 
40 800 845 525 320 
50 1000 1045 577 468 
60 1200 1245 630 615 
70 1400 1445 682 763 

8.5.5 REOVEE JA SELLE JÄÄKMUDA ENERGIAVÕSAS KASUTAMISE HINNANGULINE 

MAJANDUSLIK KASU 

Esmase hinnangu reovee ja selle jääkmuda majanduslikule kasule energiavõsas kasutamise 

puhul võib anda vastavalt nende tavaliste väetamis- ja kastmismeetodite „asendamise 

väärtusele“. 

Siinkohal on võetud eelduseks, et laotamistöö teeb ära puhastusjaama omanik ja omaenda 

kulul, et talunik ei kanna mingeid kulusid ning et laotatud kogus on piisav, rahuldamaks 

istandiku toitainevajadust. Kuna iga-aastase muul viisil väetamise eest maksta pole vaja, on 
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säästetav summa umbes 100 €/ha. Õige kasutamise korral võib reovesi energiavõsale väga 

hästi mõjuda, eelkõige veega varustatuse tõttu. Tavaliste vihmatingimuste korral hakkaksid 

taimed kevadel kiiresti kasvama ja kasvukiirus jõuaks tipuni vara- või kesksuvel, pärast mida 

hakkavad kõrge temperatuur ja kuivus fotosünteesi piirama. Sõltuvalt ilmast võiks varasuvine 

kastmine olla väga suureks abiks kiire kasvukiiruse säilitamisel kasvuhooaja keskel. Selle 

tulemuseks oleks üleüldine suurem biomassi kogus. 

Tulemused näitavad, et reovee kasutamine tõstab istandiku keskmist saagikust, mis on 40 

t/ha asemel umbes 50 t/ha värsket biomassi aastas.  

Kulude säästmine ja suurem saak suurendavad energiavõsa puhaskasumit (vt tabelis 29). 

Saagi korral 50 t/ha oleks aastane puhaskasum 567 eurot 320 euro asemel (puhaskasum 

suureneb 77% võrra). 

Tabel 29. Iga-aastane sissetulek ja potentsiaalne kasum papli energiavõsast reovee ja selle 
jääkmuda kasutamise korral. Allikas: ETA hinnang R. Cami (2006) ja R. Bartolini (2005) 
andmete põhjal 

Tootmine 
(t/ha*värsket 

biomassi 
aastas) 

Sissetulek 
puitkütusest 

(€/ha) 
(ühiku hind 20 €/t) 

Kogu 
sissetulek 
(€/ha) 

(sissetulek + 
energiakultuuride 

toetus) 

Tootmiskulud 
(€/ha) 

Potentsiaalne 
kasum (€/ha)* 

500 1000 1045 477,5* 567,5 

600 1200 1245 477,5 767,5 

* Tootmiskulud miinus väetamise kulud  

Palju suuremat tulu on võimalik saada, kui reoveepuhasti omanik maksab talunikule ülesande 

täitmise eest üldsuse huvides – see on siis lõppjäätmete kõrvaldamise eest 

põllumajandusmaal sarnast hinda, kui seda nõutakse prügimägedel jäätmete kõrvaldamise 

eest. Selline lahendus oleks kooskõlas multifunktsionaalse põllumajanduse kontseptsiooniga, 

mida tihti peetakse kohaliku ja Euroopa põllumajanduspoliitika eesmärgiks ning mis 

võimaldab põllumajanduse rolli ja strateegilist tähtust tänapäevaselt tõlgendada. 

Põllumajandusvaldkond ei tegele mitte ainult kaupade tootmisega, vaid ka ühiskondlike 

teenuste pakkumisega (keskkondlikud, sotsiaalsed jne teenused). 
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8.6 NÄIDISLEPINGUD REOVEE JÄÄKMUDA KASUTAMISEKS 
PÕLLUMAJANDUSES  

8.6.1 JÄÄKMUDA NÄIDISLEPING 

Käesoleva näidislepingu jääkmuda kasutamise kohta põllumajandusmaadel 

andis „BIOPROS-i” projekti raames ETA Renewable Energies ettevõttele 

kasutamiseks emeriitprofessor Sir Alan Buckwell Londoni Maaomanike Liidust 

(CLA, www.cla.org.uk). Lepingu koostas CLA 1999. aastal. Praegu seda ei 

kasutata, kuna see vajab pisut uuendamist. Prof Buckwell oli nõus selle 

dokumendi „BIOPROS-i” konsortsiumi käsutusse andma. Soovitame, et 

lepingusse tehtavad muudatused, lisandused või parandused oleksid 

kooskõlastatud ka CLAga. 

Näidisdokumendi pealkiri on „Jääkmuda näidisleping” (Lõplik variant 2 – vt peatükk 8.6.2.). 

See on lepinguprojekti lõplik vorm (reovee-ettevõtte ja maaomaniku/taluniku vahel), mille 

CLA on kooskõlastanud veetööstuse kutseühinguga Water UK.  Kuigi lepingu nimetus on 

„näidisleping,“ pöörake palun tähelepanu kommentaaridele. 

CLA-l ei ole kindlat seisukohta jääkmuda kasutamise kohta põllumajandusmaal. Kui te kaalute 

selle kasutamist, soovitab CLA teil kõigepealt küsida professionaalset nõu, sh juriidilist, 

majanduslikku ja keskkondlikku nõu. Sel juhul olete kursis kõigega, mida jääkmuda 

kasutamine kaasa võib tuua ning saate hinnata, kas kõik teie sõlmitavad lepingud ja ka 

makstavad tasud vastavad sellele, teie olukorrale ja tingimustele. Kuigi jääkmuda näidisleping 

ei ole mudel selle täpses tähenduses, peab CLA seda lepingut heaks aluseks, sest see sisaldab 

mitut soovitatavat kokkulepet. Samas võivad mitmed teemad ikkagi muret tekitada. 

Soovitame teil küsimuste korral nõu pidada veepuhastusettevõttega. 

Lepingut sõlmides võiks silmas pidada järgmisi punkte. 

NÕUSOLEKUD 

1. Enne lepingu sõlmimist peate kindel olema, et olete saanud kõik vajalikud nõusolekud, 

näiteks hüpoteegipidajatelt.  

OSAPOOLED 

2.  Jääkmuda näidislepingu peaks sõlmima reovee ettevõte (edaspidi Varustaja) ise, 

mitte mõni tema alltöövõtja, kes tavaliselt laotab jääkmuda reovee ettevõtte nimel. Üldiselt 

on Varustajal seaduslik alus oma kohustuste täitmiseks. Water UK liikmed ei tegele 

rentnikega, kaasamata kolme osapoolega jääkmuda lepingusse maaomanikke. Kui teil on 
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rentnikke, kes soovivad laotada jääkmuda teie maale, soovitame pöörate nende tähelepanu 

nimetatud kohustusele. 

3.  Enne lepingu sõlmimist, peaksite teie ja teie nõuandjad hoolega uurima lepinguga 

seonduvaid kohustusi. Näiteks võib see kaasa tuua võimaluse, et laotamise lubamine võib 

teile kaela tuua süüdistuse, et  olete teadlikult lubanud saastamist või reostust. Peaksite 

veenduma, et näidislepingu ettevaatusabinõud, nagu vee-ettevõtte kohustused hüvitada ja 

koristada, millest tuleb juttu allpool, pakuvad selles valdkonnas piisavat kaitset. 

4.  Kui te olete maaomanik, kes lubab jääkmuda oma maale, olete te jääkmuda 

näidislepingus kirjas kui Klient ning peaksite hoolikalt oma kohustused läbi lugema – eriti 

sätte 4 ja kava 6. Te peate olema kindel, et te mõistate kõiki lepinguga kaasnevaid tagajärgi 

ning et teile on head nõu antud ka selle kohta, mida peate tegema tingimustega vastavuses 

olemiseks, ja ka selle kohta, kas te peaksite midagi ette võtma, et tingimustele vastata. Teise 

võimalusena võite olla lihtsalt maaomanik ning Kliendiks on teine isik – võib-olla teie maa 

rentnik. Sellisel juhul, eeldades, et olete nõus jääkmuda kasutamisega teie maal (või teil ei 

ole võimu selle ära hoidmiseks), saate lepingule alla kirjutada Maaomanikuna.  Seeläbi saate 

hüvitisi veepuhastusettevõttelt ilma, et te ise kannaks mingeid materiaalseid kohustusi (v.a 

valikulise sätte 6.3. puhul). Olenemata sellest, kas olete Klient või Varustaja, peaksite nõu 

küsima seaduslike tagajärgede kohta, mis seonduvad jääkmuda kasutamisega teie maal. 

Peate olema veendunud, et te mõistate seda ning olete rahul sellega, kuidas jääkmuda 

näidisleping rakendub olukorra puhul, kus Klient ei ole maaomanik. 

5.  Kui olete Klient, muudab jääkmuda näidisleping teid vastutavaks oma litsentsisaajate, 

töötajate ja lepinguliste talunike tegevuste eest ja seda just määratluse Klient tõttu. Peaksite 

koos oma nõuandjatega kaaluma, kas teil on nende üle vajalikke lepingust tulenevaid õigusi, 

kindlustamaks, et nad ei pane teid lepingu tingimusi rikkuma ning vajadusel saate nende 

vastu abinõusid rakendada. 

HÜVITISED 

6.  Jääkmuda näidislepingu peamine eelis teiste samasuguste lepingute ees on teile 

hüvitiste võimaldamine – seda pakub veepuhastuse ehk reovee ettevõte sätte 6 alusel. 

Hüvitised katavad teie kaod, mis on kirjas sättes 1.1. ning hõlmavad kahjustusi, saamata 

jäänud tulusid ning kulusid, mis tekkisid vajadusest vastata kohustuslikele nõuetele või ette 

nähtud nõuete ära hoidmiseks või minimeerimiseks. 

7.  Kuigi hüvitised on suured, on neil ka mõned olulised piirangud (vt säte 6). Esiteks, 

hüvitised kehtivad ainult juhul, kui veepuhastusettevõte või selle töövõtja on olnud hooletu 

või rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi. Hüvitis ei kata jääkmuda põhjustatud maa 

reostumisest tekkinud kohustusi, v.a juhul, kui veepuhastusettevõte on olnud hooletu või 

rikkunud jääkmuda näidislepingu tingimusi. Samuti ei kata hüvitis jääkmuda tekitatud 

kahjusid (sh ka majanduskahjud). Seega tuleb enne jääkmuda lubamist oma maale 

asjatundjatega konsulteerida. CLA otsis, kuid ei leidnud „ilma süüta“ makstavat hüvitist. 

Samuti oleks hüvitis kindlam, kui jääkmuda näidisleping sisaldaks üldnõuet 
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veepuhastusettevõtetele olla vastavuses kogu asjakohase seadustikuga. Water UK ei olnud 

sellise nõudega nõus, kuigi kava 4 nimetab mitut õigusakti, millega peab veepuhastusettevõte 

vastavuses olema. 

8.  Teiseks, hüvitis ei kata enamikku kahjusid, mis tekivad enne lepingu sõlmimise 

kuupäeva esile kerkinud probleemide tõttu.  

9.  Kolmandaks, hüvitis ei kehti kahjude puhul, mis on tekkinud tegevuse käigus või 

jääkmuda näidislepingu rikkumise või hooletuse tõttu Kliendi või Maaomaniku poolt. (Vt selle 

kohta lõiku 5.)   

10.  Neljandaks, hüvitis ei kata kahjusid, mis tekivad selliste ainete laotamisest põllule, 

mis pole saadud veepuhastusettevõttest.  

11.  Kolmandate osapoolte tegevus võib puhtpraktilistel põhjustel pärssida hüvitise 

saamist. Peaksite saama head nõu, kuidas kontrollida ja jälgida, et selline olukord aset ei 

leiaks. Pidage meeles, et kahepoolse kliendi ja veepuhastusettevõtte vahelise lepingu puhul 

kuuluvad kolmandate osapoolte hulka naabrid, loata istandikus viibijad ja iga inimene, kes 

võib saada teie maa rentnikuks. 

12.  Kolmepoolse lepingu puhul, mis kaasab ka Maaomaniku, ei ole mingeid lisavõimalusi, 

et Klient ja Maaomanik saavad oma tegevusega võtta teineteiselt võimaluse 

veepuhastusettevõttest hüvitist saada. Peaksite mõtlema selle üle, kas on vaja sätestada 

mingid kindlad lepingulised sätted tava- või rendilepingutes kolmandate osapoolte ja 

rentnikega. Samuti võite soovida kaaluda sätet 6.3., kuid tuleb meeles pidada, et selle sätte 

puhul peate  lisaks hüvitiste saamisele neid ka ise maksma. Kui te ei soovi mingeid hüvitisi ise 

maksta, ei tohiks te sätet 6.3 kasutada. Kui te siiski soovite kasutada sätte 6.3., peaksite 

mõtlema sellele, kas mingid piirangud või protseduurilised ettevaatusabinõud on vajalikud. 

Pidage meeles, et ükskõik, millise osapoole hüvitisel on väike väärtus, kui tal puudub raha 

hüvitist maksta. Vajadus teile hüvitist maksta võib tekkida aastaid peale lepingu sõlmimist, 

nagu pika aja pärast võib tekkida ka teil vajadus maksta hüvitisi sätte 6.3. alusel. 

13.  Kui maale on juba varem jääkmuda või midagi muud sellist laotatud, peaksite 

mõtlema, kuidas te tõestate, et probleem tekkis jääkmudast, mis laotati uue lepingu alusel. 

Dokumentide säilitamine keemiliste ja teiste ainete kohta võib abiks olla, samuti ka mulla 

seisundi hindamine enne jääkmuda laotamist. Loomulikult on abiks järelevalve, et jääkmuda 

laotatakse kooskõlas teie lepingu ja heade tavadega. 

14.  Jääkmuda näidisleping määrab kohustuse kas veepuhastusettevõttele (ka töövõtjate 

kaudu) või Kliendile jääkmuda põllule laiali laotada (sätted 3.4. ja 4.1.). Peaksite tagama, et 

teie või Klient, kui te seda ise ei ole, võtab selle kohustuse ainult siis, kui te olete kindel, et 

töö tehakse korralikult ning vastavalt jääkmuda lepingu sätetele ning et kõik kohustuslikud 

nõusolekud on olemas ja kooskõlastatud. 
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REOSTUS 

Kui veepuhastusettevõte rikub jääkmuda lepingut ja selle tagajärjel põhjustab jääkmuda 

põllul probleeme, peab veepuhastusettevõte tegema kõik tööd, mida nõuavad asjaomased 

asutused, isegi siis, kui mingi kohustus on tegelikult teile määratud (säte 3.5.). Te ei pea 

ootama sellise käsu andmist – te võite ise nõuda, et veepuhastusettevõte eemaldab valesti 

laotatud jääkmuda, kui see on mõistlik ja võimalik (säte 3.2.). Kuid samas puudub teil üldine 

kaitse, mis puudutab reostusega seonduvaid kohustusi  (vt peatükk 7). 

JAEMÜÜJAD JA TEISED KLIENDID 

Mõeldes sellele, kas on mõistlik lubada jääkmuda oma maal kasutada ja mis tingimustel te 

sellega nõus oleksite, tuleb mõelda ka selle peale, kuidas teie kliendid tulevikus lepivad 

toodetega, mis on kasvatatud jääkmudaga väetatud maal. Näiteks CLA mõistab, et 

krõbekartuli ostjad tahavad vahel juba praegu saada kinnitust selle kohta, et kartulipõllul pole 

kasutatud jääkmuda. 

JÄÄKMUDA LEPINGU ÜLEANDMINE JA LÕPETAMINE 

Jääkmuda näidislepinguga sõlmitud kokkulepe kehtib seni, kuni üks või teine osapool selle 

lõpetab – kas sätte 8 alusel või esitades märgukirja sätte 2.1. alusel. Peate kokku leppima 

etteteatamisperioodis (säte 2.1.) ning hilinenud maksete perioodis (säte 8.l.(a)). Sätte 6 

hüvitised ei muutu lepingu lõpetamisel kehtetuks (säte 8.4.(a)). 

Jääkmuda näidisleping ei väljenda selgelt, kas lepinguga seotud kasud ja ka kohustused (sh. 

hüvitiste kaitse) kanduvad edasi Kliendi ja Maaomaniku järglastele, ilma et neid oleks sätte 

7.1. (vajab nõusolekut teistelt osapooltelt) kohaselt üle antud. Vajalikud muudatused tuleks 

juriidiliselt üle vaadata, et leping ka selles mõttes selge oleks. Ostja ilmselt eeldab, et saab 

kasu hüvitistest. Kuid Klient ja Maaomanik on siinkohal erinevatel positsioonidel: Kliendil on 

suured kohustused veepuhastusettevõtte ees ning ettevõte võib selle vastu olla, et Kliendil on 

võimalik automaatselt oma õigused ja kohustused oma järglasele üle anda 

(veepuhastusettevõte ei puugi uskuda, et järglane hakkab Kliendi kohustusi täitma). Juhul, 

kui see teema kerkib lepingu läbirääkimistel üles, võib üheks kompromissiks olla säte, et kui 

Kliendil kaob huvi maa vastu, on see veepuhastusettevõttele lisapõhjus leping lõpetada. 

Neid sätteid ei tuleks võtta lõpliku nimekirjana. CLA ega ükski teine organisatsioon ei saa ega 

ka võta vastutust seoses jääkmuda näidislepingu või ülaltoodud kommentaaridega. Nimekiri ei 

ole ammendav ning selle eesmärk on vaid abistada eksperthinnangu saamisel, mis on 

ülioluline tagamaks, et asjaosaliste huvid on kaitstud. 
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8.6.2 JÄÄKMUDA NÄIDISLEPING 2 – LÕPLIK VERSIOON 2 

Dokument on heaks kiidetud Londoni Maaomanike Assotsiatsiooni (CLA) poolt.  

 

LEPING on sõlmitud              (kuupäev)   199      aastal. 

OSAPOOLTE VAHEL: 

(1)         (Varustaja) 

(2)         (Klient) 

(3)        

 (Maaomanik) 

KUSJUURES Varustaja on andnud nõusoleku varustada Klienti jääkmudaga [ja kanda 

jääkmuda põllule] järgnevatel tingimustel: 

1. MÕISTED 

1.1.  Käesolevas lepingus on mõistetel järgmised tähendused. 

• „Jääkmuda” – orgaaniline materjal, taimede toitained ja muud ained, mis Varustaja 

eraldab reovee puhastamise käigus.  

• “Alguskuupäev” viitab  

• “Juhise” all on mõeldud jääkmuda põllumajandusliku kasutamise tegevusjuhist (Eestis siis 

vastavalt Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. aasta määrus nr 78 „Reoveesette 

põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ –toimetaja 

märkus).  

• “Klient ” – maad kasutav isik, aga ka tema töötajad ja temaga lepingusuhtes olevad 

talunikud.  

• “Maa” – Kliendi maa (lisatud plaanil tähistatud punaste joontega) 

(”Maaomanik“ on maa õiguspärane omanik.) 
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“Kahjude” all mõeldakse: 

• (a) igasuguseid kahjusid, vigastusi või vastutust (sh saamata jäänud tulu või 

tegemata jäänud äritegevust); 

• (b) igasuguseid kulutusi (sh kulud, mis on tekkinud vajadusest vastata nõuetele või 

nende nõuete ärahoidmiseks või minimeerimiseks); 

• (c) igasuguseid esitatud pretensioone (sh neid, mis on esitanud asjaomased ametid 

või kolmandad osapooled) ning igasuguseid kulutusi, mis on tehtud pretensioonide 

ärahoidmiseks või minimeerimiseks,  

mis puudutavad Klienti (või Maaomanikku) lepingu või mõne õigusakti nõuete  tõttu või kui 

kahjud tekivad Varustaja hooletusest või suutmatusest täita lepinguga sätestatud kohustusi. 

Selline õigusakt võib olla nt põllumajanduses kasutatava jääkmuda määrus.  

“Varustaja” alla mõeldakse ka varustaja esindajaid, alltöövõtjaid ja töötajaid.  

1.2. Käesolevas lepingus mõeldakse kohustuslike määruste ja juhiste all neid, mis on 

toodud allpool kava 4 lõigus 2. 

• 1.3.   

Piiramata sätetes 7.1., 8.1.(d) ja 8.2. öeldut, kehtib Klienti ja Maaomanikku puudutav leping 

ka nende õigusjärglaste kohta. 

2. KESTUS 

2.1. Leping muutub kehtivaks alguskuupäeval ning kehtib kuni selle lõpetamiseni ühe 

osapoole soovil, kes annab sellest teistele märku kirjalikul teel kuu aega ette teatades. 

3. VARUSTAJA KOHUSTUSED 

3.1. Varustaja annab seoses Kliendile kasutamiseks pakutava jääkmudaga kliendile 

andmed, mis on sätestatud allpool olevas kavas 1, ning aegadel, mis selles kavas kirjas on. 

3.2. Varustaja: 

• tarnib ainult sellist jääkmuda, mis vastab punktis 3.1. sätestatule;  

• lähtudes praktilisusest eemaldab Kliendi või Maaomaniku kirjaliku palve alusel 

tarnitud materjali, mis ei vasta kokkulepitule või on tarnitud muul viisil, kui on 

lepingus kirjas.  
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3.3. Jääkmuda transportimisel järgib Varustaja kavas 2 kirjas olevaid ettevaatusabinõusid. 

3.4. Varustaja kannab jääkmuda maale meetodil, mis on kirjas kavas 3. 

3.5. Täites lepingut, tegutseb Varustaja hoolikalt ja heade tavade kohaselt, sh:  

•  tegutseb vastavuses eeskirjade ja määrustega ning kavas 4 toodud heade tavadega 

ning seega täidab asjakohase ameti õigusaktides kehtestatud nõudeid;  

• hangib kõik vajalikud nõusolekud ning kooskõlastab kõik vajalikud registreerimised  

asjakohaste ametitega; 

• kui asjakohasel ametil on mõnele lepingu osapoolele teatud nõudeid, siis: 

- katkestab oma lepinguliste õiguste teostamise; 

- täidab kõiki seaduslikult kehtestatud nõudeid, mis  tekivad igasugusest Varustaja 

lepingulise kohustuse rikkumisest;  

- teostab kõik rikkumisest tulenevad tööd, pidanud nõu Kliendi (ja/või 

Maaomanikuga), ning täites nende mõistlikke nõudmisi seni, kuni need vastavad 

seadusega kehtestatud kohustustele;  

• esitab Kliendile (ja/või Maaomanikule) tõendusmaterjali selle sätte nõuetele 

vastamise kohta;   

• kompenseerib Kliendile ja Maaomanikule kõik kahjud vastavalt sätetele 6.1., 6.2. ja 

6.4.  

3.6. Varustaja järgib ning täidab kavas 5 kehtestatud kohustusi.  

4. KLIENDI KOHUSTUSED 

4.1. Klient kannab jääkmuda maale meetodil, mis on kirjas kavas 3.  

4.2. Klient järgib ja täidab kõiki kavas 6 kehtestatud kohustusi. 

4.3. Klient garanteerib, et tal on seaduslikud õigused lepingu sõlmimiseks. 

5. TEENUSTASUD 

5.1. Klient maksab (või maksavad nad koos Maaomanikuga) Varustajale jääkmuda 

varustamise (ja laotamise) eest ning Klient maksab Varustajale veel lisaks summad, mis 

arvestatakse kava 7 sätete kohaselt. Maksete tegemise ajad on kirjas samas kavas. 
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6. HÜVITISED 

6.1. Vastavalt punktidele 6.2. ja 6.4. hüvitab Varustaja Kliendile (ja Maaomanikule) kõik 

kahjud, mis ta on tekitanud, teostades oma lepingulisi õigusi hooletult või mitte suutes täita 

lepinguga ette nähtud  kohustusi. 

6.2. Varustaja ei vastuta Kliendi või Maaomaniku ees sätte 6.1. alusel, kui kahju on 

tekkinud:  

  

• Kliendi  [ja/või Maaomaniku]  lepinguliste kohustuste rikkumisest; 

• Kliendi või Maaomaniku hooletusest;  

• asjaoludest, mis 

– ilmnesid enne lepingu sõlmimist (va Varustaja rikkumised, mis on seotud maa ja 

varem Varustaja ja Kliendi (ja/või Maaomaniku) vahel sõlmitud lepingutega) või   

– tekkisid täielikult või osaliselt Kliendi (ja/või Maaomaniku) ja/või kolmandate 

osapoolte poolt maal kasutatud jääkmudast või teistest materjalidest, mis ei pärine 

Varustajalt.  

6.3. Klient ja Maaomanik nõustuvad hüvitama üksteisele kulud määral, mille eest 

kummalgi osapoolel ei õnnestu Varustaja käest kahjude eest täit hüvitist punkti 6.1. alusel 

kätte saada. Sel juhul peab üks osapooltest vähendama Varustaja vastutust selliste kahjude 

eest, lähtudes punktist 6.3. 

6.4. Varustaja leevendab oma vastutust punkti 6.1. raames, heastades kogu füüsilise 

kahju, mis ta on maale või Kliendi (või Maaomaniku) kõrvalasuvale omandile tekitanud. 

7. MITTELOOVUTATAVUS  

7.1.  Käesolev leping on Kliendi ja Varustaja vahel isiklikult sõlmitud leping ning kumbki 

neist ei tohi ilma teiste osapoole eelneva kirjaliku nõusolekuta lahti öelda oma lepingulistest 

kohustustest ega delegeerida oma õigusi ja lepingulisi kohustusi kellelegi teisele. 

7.2. Piiramata punkte 8.1.(d) ja 8.2., ei kehti punkt 7.1. selliste üleminekute suhtes, mis 

on tekkinud tahtmatult õigusaktide nõuete tõttu. 

8. LÕPETAMINE 

8.1. Iga osapool võib igal ajal sellest kirjalikult ette teatades lõpetada lepingu ilma, et ta 

kannaks mingeid kohustusi lõpetamise kompenseerimiseks, kui: 
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• lepingust tuleneva raha maksmisega osapoolele viivitatakse rohkem kui…   päeva;  

• kui pärast lepingu jõustumise päeva muudetakse, parandatakse, varieeritakse, 

laiendatakse või asendatakse kavas 4 toodud määruseid või juhiseid või võetakse 

vastu uued õigusaktid, nagu on kirjas kava 4 teises lõigus; 

– või kui mõni teistest osapooltest ei suuda täita oma lepingulisi kohustusi ning 

probleem on lahendamatu või (kui lahendamine on võimalik) jääb lahendamata 

mitmeks päevaks pärast probleemist teatanud kirjaliku teatise saatmist; 

– või kui Varustaja või Klient muutub maksejõuetuks, neile antakse korraldus 

kummagi osapoole likvideerimise kohta (v.a vabatahtlikkuse alusel ühinemise või 

ümberkorraldamise eesmärgil) või kui määratakse haldur kogu vastava või mõlema 

osapoole vara või ettevõte jaoks või kui kumbki neist sõlmib oma võlausaldajaga 

kokkuleppe või võtab võlgade tagajärjena ette midagi muud sarnast. 

8.2. Varustaja võib igal ajal lõpetada lepingu kirjaliku teatisega ega pea kandma mingeid 

hüvitiste kohustusi lepingu lõpetamise eest, kui Klient sureb, pankrotistub, tema suhtes 

kohaldatakse mingit korraldust, ta sõlmib kokkuleppe oma võlausaldajaga või võtab võlgade 

tõttu ette midagi muud säärast.  

8.3. Klient (või Maaomanik) võib igal ajal lõpetada lepingu kirjaliku teatisega ega pea 

kandma ka mingeid hüvitiste kohustusi lepingu lõpetamise eest, kui reoveesette ehk 

jääkmuda sisalduses või nende kasutamisele eelnevas puhastuses on toimunud mingid 

muutused. 

8.4. Lepingu enneaegne lõpetamine või aegumine ei mõjuta: 

• punktides 6.1. ja 6.4. nimetatud kahjusid, mis on põhjustatud Varustaja toimingute 

või käesoleva lepingu mõistes arvatavate toimingute tagajärjel; 

• tegevusõigusi, mis on osapooltele antud, kui teised osapooled peaksid lepingut 

rikkuma. 

9. VÄÄRAMATU JÕUD 

9.1. Kui lepingus ette nähtud tegevusi või kohustusi piiravad, takistavad või segavad 

asjaolud, mille üle osapooled kontrolli ei oma, vabastatakse mõjutatud osapool kohustusest 

tegevus läbi viia (saates sellekohase kirjaliku teate teistele osapooltele), kuid mõjutatud 

osapool peab tegema kõik, et vältida tegevuse seiskumise põhjused või need kõrvaldada, 

ning jätkama lepingujärgset tegevust kohe esimesel võimalusel. 
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10. ÕIGUSAKTIDEGA KEHTESTATUD KOHUSTUSTELE LISANDUVAD 

KOHUSTUSED 

10.1. Lepinguga kehtestatud kohustused ja piirangud ei asenda seadusega kehtestatud 

kohustusi ja piiranguid. 

11. ÜHTNE ARUSAAMINE  

11.1. Käesolev leping väljendab osapoolte arusaamu selles sätestatust ning lisaks lepingus 

kirjas olevale ei tule arvestada mingeid lubadusi, asjaolusid, tingimusi ega kohustusi, ei suulisi 

ega kirjalikke, täpseid ega kaudseid. 

11.2. Ükski lepingu variatsioon ega parandus, suuline lubadus või sellega seotud kohustus 

ei kehti ilma kirjaliku avalduseta, mis on alla kirjutatud asjaosaliste poolt või nimel. 

12. VAIDLUSED 

12.1. Igasugused lahkarvamused, mis võivad tekkida Varustaja ja Kliendi (ja/või 

Maaomaniku) vahel, lahendab ekspert või saavutatakse osapooltevaheline kokkulepe. Kui 

kokkulepet ei saavutata, suunab üks osapool lepingu Royal Institution of Chartered 

Surveyors’i juhile, kes laseb küsimuse lahendada vastutaval asjatundjal. 

KAVA 1 

JÄÄKMUDA KOHALE TOIMETAMINE 

(1)  Laotamise kuupäev. 

(2) Väetatud põllu suurus. 

(3)  Kasutatud reovee jääkmuda kogus. 

(4)  Reovee jääkmuda puhastamise detailsed andmed.  

(5)  Mikroelementide sisaldus (puudutab määrustes kirjas olevaid raskemetalle). 

(6)  Hinnang reovee jääkmuda asendusväärtuse kohta mineraalväetistega. 

Selline informatsioon antakse allolevas tabelis kirjas olevatel aegadel. 

Tabel (täita) 
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KAVA 2 

ETTEVAATUSABINÕUD – TRANSPORT JA JÄÄKMUDA LADUSTAMINE  

Varustaja: 

(1)  tagab, et jääkmuda transportivad masinad on kaetud – siis ei levita need halba lõhna; 

(2)  arvestab masinatega sõitmisel tundlike aladega; 

(3)  võtab kasutusele ettevaatusabinõud, et mulla kahjustamise risk oleks minimaalne; 

(4) likvideerib jääkmuda lademed või lekke nii ruttu kui võimalik, et reostus- ja liiklusoht 

oleks minimaalne; 

(5)  võtab kasutusele mõistlikke ettevaatusabinõusid, hoidmaks ära masinatest jääkmuda 

valgumise maanteele; 

(6)  enne jääkmuda ladustamist Kliendi maal tuleb saada Kliendi nõusolek ja teha kõik, et 

muda hoidmine ei põhjustaks probleeme ning vastaks headele põllumajandustavadele vee, 

pinnase ja õhu kaitseks;  

(7)  tagab, et puhastamata jääkmuda või muid aineid transportivad masinad ei saastaks 

puhastatud jääkmuda vedavaid koormaid. 

KAVA 3 

JÄÄKMUDA KASUTAMISE MEETODID 

(1)  Jääkmuda kasutatakse kooskõlas jääkmuda põllumajandusliku kasutamise määruste 

ja tegevusjuhistega. 

(2)  Kõrge trajektooriga pritse ei kasutata.  

(3)  Jääkmuda saab ühtlaselt kanda nendele maa osadele ja selles ulatuses, mis Varustaja 

ja Klient kokku lepivad. 

(4)  Jääkmuda kasutatakse viisil, mis mulda minimaalsel moel kahjustab. 

(5)  Jääkmuda kasutatakse vastavalt headele põllumajandustavadele vee, pinnase ja õhu 

kaitseks. 
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KAVA 4 

(OLULISIMAD ÕIGUSAKTID) 

1. Normatiivaktid ja tegevusjuhised (Siinkohal on näitena toodud Suurbritannia 

õigusaktid. Eestis kehtivad õigusaktid on sätestatud lk 117-118 – toimetaja märkus): 

• „Tervis ja ohutus tööl”, seadus 1974 

• Ajaloomälestiste ja arheoloogiliste alade seadus, 1979  

• Reostuskontrolli seadus, 1989  

• Keskkonnakaitse seadus, 1990 

• Veetööstuse seadus, 1991 

• Veeressursside seadus, 1991 

• Keskkonnaseadus, 1995 

• Määrused, mis on kehtestatud ülaltoodud seaduste alusel 

• Jääkmuda kasutamine põllumajanduses.  Määrused 1989 

• Jääkmuda kasutamine põllumajanduses.  Muudetud määrused 1990 

• Jääkmuda põllumajandusliku kasutamise tegevusjuhis (1996, teine väljaanne) 

• Head põllumajandustavad vee, pinnase ja õhu kaitseks (oktoober 1998) 

• Kõik teised seadused, millele viidatakse eespool mainitud juhistes, selles osas, mis on 

oluline jääkmuda maale laotamisel. 

2.  Eespool nimetatud normatiivaktid ja juhised laienevad sätetele, mida aeg-ajalt 

võidakse muuta, parandada, laiendada või asendada kas enne lepingu kehtivust või selle 

kestel, hõlmates uute õigusaktide kehtestamist, mis tähendavad koormavamaid, 

ulatuslikumaid või karmimaid keskkonnanõudeid, puudutades lepingu osapoolte õigusi ja 

kohustusi. 

KAVA 5 

VARUSTAJA LISAKOHUSTUSED 

1. JÄÄKMUDA PROOVIDE VÕTMINE JA ANALÜÜSID 

Käesoleva lepingu jõustumisel ja kord kuus ajal, mil reoveepuhastusjaamas jääkmuda 

toodetakse, võtab Varustaja näidisproove jääkmudast, millega Klienti varustatakse. Varustaja 

laseb proove analüüsida vastavalt määrustele ning juhistele ja teatab Kliendile analüüside 

tulemused. 
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2  MULLAPROOVIDE VÕTMINE JA ANALÜÜSID 

Käesoleva lepingu jõustumisel või enne seda, lepingu lõpetamisel ning kehtivuse ajal võtab 

Varustaja normatiivaktides sätestatud intervallidega mullaproove ning laseb neid analüüsida. 

Analüüside tulemustest teavitab ta ka Klienti. 

 

KAVA 6 

KLIENDI LISAKOHUSTUSED 

(1)  Lepingu jõustumisel annab Klient Varustajale täpsed andmed (nii palju, kui tal neid 

on): 

•  maa ja ümbritsevate alade kuivendussüsteemide kohta; 

•  maa ja ümbritsevate alade üleujutuste tiheduse ja ulatuse kohta; 

•  piirkonna kaevude ja puuraukude kohta, mida kasutatakse veega varustamisel;  

•  tema enda või kolmandate osapoolte poolt kasutatud joogivee kohta; 

• teede kasutamise õiguste kohta. 

(2)  Lepingu jõustumisel ja pärast seda annab Klient pidevalt Varustajale teavet, 

jääkmuda kohta, mis maale laotatakse ning pole Varustaja käest hangitud. 

(3)  Lisaks Klient (oma teadmiste piires): 

•  teavitab Varustajat aladest, mida rasked masinad võivad kahjustada; 

•  arvestab jääkmudas sisalduvaid toitaineid (nagu Varustaja on Klienti teavitanud 

sätte 3.1. kohaselt) kultuuri toitainevajaduste hindamisel; 

•  järgib häid põllumajandustavasid vee, pinnase ja õhu kaitseks;  

•  teavitab Varustajat igasugustest veterinaarprobleemidest, mis on seotud tema oma 

maa ja ümberkaudsete aladega. 

(4) Klient ei: 

• lisa või muuda jääkmuda, mille Varustaja on Kliendi maal ladustanud; 

• karjata loomi ega korista sööta ühelgi jääkmudaga väetatud maa osal kolme nädala 

jooksul peale laotamist; 

• luba turvast võtta üheltki jääkmudaga väetatud maa osalt kuue kuu jooksul peale 

laotamist; 
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• korista marju üheltki jääkmudaga väetatud maa osalt kümne kuu jooksul peale 

laotamist; 

• korista kultuure, mis on otseses kontaktis mullaga ning mida võib süüa toorelt, 

ühestki jääkmudaga väetatud maa osalt kümne kuu jooksul peale laotamist;  

• kasvata seemnekartulit või muud paljundusmaterjali ühelgi jääkmudaga väetatud 

maa osal.  

• KAVA 7 

TASUMINE 

 

ALLA KIRJUTATUD varustaja poolt või tema nimel   } 

ALLA KIRJUTATUD kliendi poolt või tema nimel    } 

ALLA KIRJUTATUD maaomaniku poolt või tema nimel   } 
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8.6.3 PAJU VÕI PAPLI ENERGIAVÕSA RAJAMISE JA SAAGIKORISTUSE NÄIDISLEPING 

See dokument on kokkuvõte raamleppest, mille andis Renewable Fuels ltd. – 

esimene Briti ettevõte, kes toodab puitkütust energiakultuuridest. 

Näidislepingu eesmärk on anda ülevaade lepingu üldstruktuurist ja põhilistest 

andmetest, mis peaksid energiavõsa kasvataja ja puitkütuse ostja vahelises 

lepingus kirjas olema.  

PAJU ENERGIAVÕSA RAJAMISE JA SAAGOKORISTUSE RAAMLEPE 

LEPINGU NR:  

KÄESOLEV RAAMLEPE on sõlmitud:  

(1) [Nimi ja aadress] (Kasvataja) kui energiakultuuride toetuse taotleja, kasvataja 

talumajapidamise number [  ], kasvataja registreerimisnumber [  ]; ja 

(2)  [Ettevõte] on Inglismaal ja Walesis registreeritud ettevõte, mille registreerimisnumber  

on [  ], kui esmane energiakultuuride toetuse eesmärgil töötleja. [Ettevõtte] asukoht  on  

[aadress], 

VAHEL, 

KUSJUURES: 

(1)  [Ettevõte] on üks osapool lepingutes, mis on sõlmitud energiatootjatega, müümaks 

energiavõsa biokütusena soojuse ja/või elektri tootjale;  

(2)  Kasvataja soovib tõhustada energiavõsa kasvatamist oma talumaadel ettevõtte abil 

ning selle lepingu tingimustel; ja  

(3)  osapooled on sõlminud ja/või plaanivad sõlmida ühe või mitu kokkulepet, mis on 

käesoleva lepingu lisadeks ning mida reguleerib käesolev raamleping.  
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1. Lepingu kuupäev ja kestus 

2. Lepingus toodud seadusandlike ja kaubanduslike mõistete definitsioonid  

3. Kasvataja kohustused ja õigused  

4. Ostja kohustused ja õigused  

5. Vaidluste lahendamise täpne kord 

6. Maksete tasumise ja arvete esitamise täpne kord 

7. Konfidentsiaalsuse kokkulepe 

8. Vastutuse piiramine 

9. Kuupäev ja osapoolte allkirjad 

LISAD 

• Hakkpuidu partii niiskusesisalduse määramise protseduur 

• Maa ettevalmistuse täpsed nõuded 

• Hakkpuidu ladustamise täpsed nõuded 

• Energiavõsa istandiku täpsed andmed (mitu hektarit, istutustihedus jne) 

• Ostja kulud seoses energiavõsa istandikuga (saagikoristus jne)  
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8.7 LISAINFORMATSIOON – PEATÜKKIDELE 4 JA 6 

8.7.1 LISAINFORMATSIOON - PEATÜKK 4 

Reoveega kastmist võib vaadelda kui tavalise puhastusjaama laiendust. Seega peaks 

rakendama samu sanitaar-, töökindluse ja järelevalve/kontrolli nõudeid. Vastavalt 

eelpuhastusele võivad reovee sanitaarriskid varieeruda ning see mõjutab suuresti 

kastmissüsteemi valikut. Nagu energiavõsa eluigagi, peab ka kastmissüsteemi eeldatavat 

eluiga arvesse võtma. 

Järgnevalt pakume lisainformatsiooni 4. peatüki, eriti tabeli 6 kohta (lk 41). Alapealkirjad 

viitavad valitud kastmissüsteemide spetsiifilistele asjaoludele, mis on välja toodud tabelis 6. 

Pärast seda on selgitatud iga kastmissüsteemi kõlblikkust, kasutades tabelis 6 kasutatud 

numeratsiooni 1–8. 

TERVISHOID 

Reovee kasutamisel kastmiseks on väga oluline järgida sanitaarnõudeid. Kastmissüsteem 

peaks toimima tõkkena reovees sisalduvate saasteainete vahel. Kastmissüsteem peaks olema  

selline, et oleks välistatud halva lõhna levimine, reovee äravool, selle ülekoormus ja leke 

põhjavette, lisaks peab istandikku ümbritsema reoveega kastmata ala. Reovesi peaks mulla 

pinnal olema nii vähe aega kui võimalik, kuna haigustekitajate ülekandumine väheneb 

märgatavalt, kui vesi on mulda imendunud. Kastmissüsteem peaks asuma mullapinnale 

lähedal ning kastma erinevaid alasid, s.t kasta tuleb väikeste reovee kogustega ja ära hoida 

seisva vee suurte loikude teke. Soojema kliimaga aladel võib seisev vesi luua soodsa 

keskkonna putukatele ja vetikatele. Vastavalt reovee eelpuhastusele ei soovitata mõningaid 

kastmissüsteeme. Praktikas soovitatakse vihmuteid ainult sellise reovee puhul, mis on 4 – 6 

kuud seisnud, siis on igasugune risk tervisele välistatud. 

TOITAINETE KONTROLL 

Reoveega lisatud väetiste hulk (peamiselt N, P ja K) peaks mullas olema tasakaalus koristatud 

ja eemaldatud biomassi kogusega. Lämmastiku puhul tuleb arvestada ka kogust, mis leostub 

keskkonda. See võib olla kaks või kolm korda suurem kui taimede poolt omastatav kogus. 

Reovee kasutamiseks peab olemas olema hea juhtsüsteem, mida tuleb pidevalt kontrollida. 
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ÜHTLANE JAOTUS 

Selleks, et ei rikuta tervishoiu ja toitainesisalduse nõudeid, tuleb reovesi energiavõsas 

ühtlaselt jaotada. Selle tagamiseks on mitu viisi, mille valik sõltub mullast, kultuuridest ja 

põldude kaldest. Kastmissüsteemi kavandaja peaks dokumenteerima reoveega kastmise 

katsed, et kindlaks teha,  millist mõju eri tegurid avaldavad.  

INVESTEERINGUD 

Investeeringud on erinevate kastmissüsteemide ja kohalike tingimuste puhul erineva 

suurusega. Vajalik reguleeritus ja nõudlus dikteerivad kõige sobivama kastmismeetodi. Mõned 

meetodid võivad eeldada erivarustuse kasutamist, teiste puhul piisab standardvarustusest, 

mida saab osta pea igast ehituspoest. Mastaabiefekt saavutatakse suuremate energiavõsade 

puhul, kus kastmiskulu hektari või m³ kohta on väiksem, kuna nt pumpade ja muud kulud 

jaotuvad suurema ala suhtes. Lisandub ka kulu varustuse väljavahetamise eest – energiavõsa 

istandiku teoreetiline eluiga on umbes 20 aastat. Erinevaid lahendusi tuleb võrrelda, mõeldes 

muidugi ka eri lahendustega seotud jooksvate kulude peale. 

TEGEVUSKULUD 

Tegevuskulud saab jaotada jooksvateks kuludeks ja hoolduskuludeks. Üks põhilisi jooksvaid 

kulusid on elekter, mida kasutatakse pumpade tööks. Üldiselt on odavam kastmissüsteem, 

mis ei vaja tugevat survet. Vihmutussüsteem vajab 2–3 korda rohkem energiat kui kõige 

odavam vabavooluline süsteem. Hoolduskulud on igapäevast hooldust vajavatel süsteemidel 

ning süsteemidel, mis vajavad ainult hooajaeelset ja -järgset hooldust, erinevad. Inimeste 

töötundide arvu saab vähendada, kui  paigaldada automaatsüsteemid. Investeeringuid ja 

jooksvaid kulusid tuleb hoolikalt kaaluda, kui otsustatakse sobiva süsteemi üle. 

HEAD SAAGIKORISTUSTINGIMUSED 

Kolmeaastase tsükliga korduva energiavõsa (paju) lõikuse puhul on logistika ja asukoht, mis 

võimaldavad kasutada moodsaid saagikoristusmasinaid, väga olulised. Näiteks võivad kraavid 

muuta võimatuks koristuskombaini kasutamise. Saagikoristuskuludes peaks arvestama ka 

hoolduse kulusid. Vaja võib minna ka vihmutite eemaldamist ning muidki lisatöid. 

ELUIGA 

Istandiku normaalne eluiga on kuni 20 aastat. Kastmissüsteemi eluiga peaks olema sama 

pikk, kui seda hooldatakse korralikult ning vastavalt juhistele. 
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ENERGIAVÕSA TASUVUS 

Kui hästi toimivad erinevad tehnikad eelpuhastatud reovee kasutamisel intensiivselt 

kasvatatava energiavõsa puhul? Reovesi on vaid eel-puhastatud ning võib põhjustada siiski 

mõningaid sanitaarriske tervisele. Eeldatakse, et energiavõsa keskmine eluiga on 20 aastat 

või rohkem. 

KASTMISVIISID  

A. Puuraukudega torud 

Rootsis ja Inglismaal on alates 1996. aastast kasutatud spetsiaalselt pajudele mõeldud 

reoveega kastmise süsteemi. See koosneb tavalistest torudest ja liitmikest, mis on kergesti 

kättesaadavad. Need torud on tõestanud, et taluvad karme tingimusi: neile ei tee midagi 

istandikust läbikõndivad loomad, koristuskombainid ega koormus, mis tuleneb mulla suurest 

biokeemilisest hapnikutarbest. Süsteem koosneb torust, millesse on iga 10 m tagant puuritud 

augud (3–6 mm). Need on kaetud kollase kapsliga, et ära hoida vee pihustumine õhku. Toru 

asetatakse topeltrea sisse, eemale koristuskombainide rajast. Tegu on kontrollitud 

kastmisega, kuna veega kastetakse ainult lühikese aja jooksul, mis võimaldab veel mulda 

imenduda. Samas on aeg piisav, et luua mullas veerinne. Süsteemi on kerge paigaldada nii 

väiksemas kui ka suuremas mahus kasutamiseks. Et töökoormus oleks minimaalne, 

soovitatakse kasutada automaatklappe ja juhtpulte. Saagikoristuse vahepeal süsteem  mingit 

hooldust ei vaja. 

  

Foto 32. Pajuistandike jaoks loodud reoveega kastmise süsteem.  C. Johstoni (RGL) ja  D. Rosenquisti (Laqua 
Treatment AB) fotod 

Veelgi ohutum sanitaarriski seisukohast on eeltoodud süsteemi variatsioon, mille puhul toru 

asetatakse maa alla madalasse vakku. See on sobiv asulate läheduses asuvatel aladel, näiteks 

linnaparkides, aedades või muudes avalikes kohtades. Selline süsteem tagab, et inimesed ja 

reovesi kokku ei puutu. 

1. Rootsis tehtud uuringud näitavad väikest riski, mis puudutavad tervishoidu. Vee väljalaske 

kohad on küll maapinnal, kuid tavaliselt rohukamaraga kaetud. Pole põhjust karta halba lõhna 

ning isegi kastmisperioodi ajal ei käida istandikus kuigi sageli. 
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2-3. Toitainete sisalduse kontrolli ja reovee jaotamist saab hõlpsasti juhtida juhtpuldi ja 

voolumeetriga. Vahel on kastmissüsteem ühendatud reoveepuhasti kontrollsüsteemiga. 

4. Kõrge. See on sama tase, mis B ja C puhul.  

5. Kasutusrõhk 1,2 baari. Süsteem ei vaja rohket hooldust. Tavaliselt on nõutud vaid kontroll 

enne hooaja algust ning istandikus asuva varustuse loputamine peale hooaja lõppu. Torud 

vajavad hooldust ainult koristusaastatel. Süsteemi saab kontrollida ja juhtida juhtpuldiga, 

millel on automaatne alarmsüsteem.  

6. Kogu varustuse saab paigaldada koristuskombainide rajalt eemale. 

7. Vähemalt 20 aastat. 

8. Vastab kõigile tingimustele. Suured investeeringukulud, kuid väikesed jooksvad kulud. 

Robustne ja lihtne süsteem, mida on kerge ehitada ja kasutada.  

B. Tilktorud – kiirgajad 

Tilktorusid kasutatakse puuviljaaedade ja juurviljapõldude kastmisel väga palju. Need töötati 

välja, et  soojema kliimaga aladel vett kokku hoida, nüüd kasutatakse neid laialdaselt mujalgi. 

Selliseid süsteeme toodavad paljud ettevõtted ning ka mudeleid on palju, aga põhimõtteliselt 

koosneb süsteem torust ja nn tilgakiirgajatest (kitsas labürint, mille läbimõõt on ainult 

millimeeter), mis tekitavad veetilkasid. Torudel on tilgakiirgajate vahel eri pikkusega vahed ja 

vastavalt on erinev ka tilgutusintensiivsus. See süsteem eeldab vee laitmatut filtreerimist, mis 

võib tekitada suurel hulgal loputusvett. Kogemused on näidanud, et kõige hullemal juhul 

filtreeritakse loputusvette 1/3 sisalduvast fosforist. 

  

Foto 33. Ülimalt tõhusad tilktorud.  

Tilktorusid on lihtne paigaldada nii väiksemasse kui ka suuremasse istandikku. Töökoormuse 

minimeerimiseks soovitatakse kasutada automaatklappe ja juhtpulte. Et ära hoida võimalikku 

reoveega kastmisest tekkivat sanitaarriski, võib toru kaevata veidi maa sisse. Seda tehakse 

sageli näiteks aedades ja teistes avalikes kohtades, kus käib palju inimesi – see tagab, et 

inimesed reoveega kokku ei puutu. Torusid ohustavad rotid, kuid maa-aluseks kasutamiseks 

on torud erimaterjalist. 
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1. Rootsis tehtud uuringud on näidanud, et risk tervisele on väga väike. Vee väljalaske kohad 

on küll maapinnal, kuid tavaliselt rohukamara sees. Mingit haisu ei teki ning kastmisperioodi 

ajal pole inimesel kastmisalasse eriti asja. 

2-3. Toitainete sisalduse kontrolli ja reovee jaotamist saab hõlpsasti juhtida juhtpuldi ja 

voolumeetriga. Mõningatel juhtudel on kastmissüsteemid ühendatud reoveepuhasti 

kontrollsüsteemiga. 

4. Kõrge. See on sama tase, mis A ja C puhul.  

5. Kasutusrõhk on 1 baar. Vajab igapäevast või iganädalast hooldust. Õhukesi torusid võivad 

rotid ja mutid läbi närida. Tootjad soovitavad hooaja jooksul loputada torusid mitu korda ning 

vahel soovitatakse ka kloorimist, et ära hoida orgaanilise materjali kogunemist. Süsteemi saab 

kontrollida ja juhtida juhtpuldiga, millel on automaatne alarmsüsteem.  

6. Kogu süsteem paigaldatakse koristuskombainide rajalt eemale.  

7. On erineva kvaliteediga torusid, keskmine eluiga on 1–2 kuni 8–20 aastat.  

8. Üldiselt vastab tingimustele. Suured investeeringukulud, kuid väikesed jooksvad kulud. Hea 

töö tagamiseks vajab hooldust. Tundlik vee suhtes, millel on suur biokeemiline hapnikutarve. 

Masinad võivad õhukesi torusid kahjustada. Tagasivooluvesi tuleb eemaldada, kuna see võib 

sisaldada palju fosforit ja biokeemilist hapnikutarvet.   

C. Vihmuti 

Vihmuteid kasutatakse põllukultuuride kastmiseks laialdaselt. Neid toodavad paljud firmad ja 

mudeleid on erinevaid, kuid põhimõtteliselt voolab vesi läbi pöörleva pihusti. Hästi 

töötamiseks peab kasutamisel vee kasutusrõhk olema 2–5 baari. Vee surumisel läbi pihusti 

tekivad väga väikesed (aerosool) ja suuremad tilgad. Nende suhtarv sõltub rõhust ja pihusti 

ehitusest. Euroopas teatakse hästi, kuidas vihmutussüsteeme ehitada. Neid saab kergesti 

kohandada 1 hektari kuni 100 hektari suurusele energiavõsale. 

  

Foto 34. Vihmutid.  RMV AB foto 
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1. Tekitab palju aerosooli, mis võib olla otsustav risk. Vaatlused on täheldanud ka puude 

tundlikkust, kui nende lehti kastetakse. Säärases niiskuserikkas keskkonnas võivad tekkida 

haigused ja päikesepõletuse sarnane reaktsioon  (UV-kiirgus + ammoonium). Sõltuvalt 

eelpuhastusest võib tekkida halva lõhna probleeme. Kastetavasse alasse ei tohiks minna ilma 

kaitseülikonnata.  

2. Vee jaotust on kerge näha ja jälgida ning sellest tulenevalt arvutada välja väetamise 

vajadus. 

3. Vihmutid võivad asuda puude vahel või nende võrade kohal. Praktikas pole vihmuti 

raadiuseks rohkem kui 3–5 m. Kui läbi energiavõsa on rajatud teeradasid, on teine lahendus 

kasutada voolikutega kastmismasinaid. 

4. Kõrge. See on sama tase, mis A ja B puhul.  

5. Rõhk vee kasutamisel on 3–5 baari. Kui pajuistandikes tehakse koristus masinatega, tuleb 

vihmutussüsteem saagikoristuse ajaks eemaldada. Väga raske on teostada kontrolli, vihmuti 

töötamise ajal ei soovitata vihmutusalal viibida, seega on raske näha, kas süsteem töötab 

korralikult. 

6. Enamikul juhtudel tuleb enne saagikoristust süsteem demonteerida. 

7. Hea kvaliteediga vihmutid peavad vastu kuni 20 aastat. 

8. Kasutamine võidakse keelata, kuna tekitab aerosoole, mis võivad levitada haigustekitajaid. 

D. Vaba vool 

Kõige lihtsamas vormis võib tegu olla toruotsaga, kust vesi voolab ilma igasuguse kontrollita. 

Selleks võivad olla ka jõgede lähedal asuvate põldude üleujutamiseks ehitatud vee 

sissevõtu/väljalaske kohad. Süsteem sobib vee puhul, mis tuleb mõnest majapidamisest või 

on lihtsalt väikese toitainesisaldusega ega kujuta endast mingit ohtu tervisele. 

1. Väljalaske koha juures võib tekitada lõhnaprobleeme ja nakkuseriski.  

2. Suur põhjavette sattumise oht, kui tegu on kerge mullaga. 

3. Kontrollimatu või halvasti kontrollitav. 

4. Väikesed kulud. 

5. Väikesed kulud. 

6. Sõbralik. 

7. Pikk eluiga. 
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8: Võidakse keelata, kuna vee koguse üle pole üldse kontrolli või on see väga väike. Tekib 

risk, et reovesi jõuab põhjavette või voolab põllult ära. 

E. Kraavid 

Kraavid on kas kaevatud või küntud. Põhimõte on sama, mis vee vaba voolu puhul, kuid on 

ühtlasema jaotusega. Sobivad vee puhul, mis ei kujuta endast tervisele erilist riski. See võib 

olla hea lahendus aladel, kus on juba varem kraave kasutatud. 

1. Võivad tekitada halba lõhna ning nakkuseriski, sest vesi võib kraavis ka seista. 

2. Põhjavette sattumise oht, aga ainult teatavate mullatingimuste puhul. 

3. Vastavalt skeemile ja põllutingimustele. 

4. Väikesed kulud. 

5. Väikesed kulud. 

6. Kraavid segavad koristuskombaini liikumist. 

7. Pikk eluiga. 

8. Võidakse keelata, kuna kraavid muudavad koristuskombainide kasutamise võimatuks. Mulla 

omadused ja maa reljeef peab sobima kraavide kasutamisega. 

8.7.2 LISAINFORMATSIOON  6. PEATÜKI JUURDE  

Näide tabelis 30 viitab paju energiavõsale Rootsi tingimustes. Näide on toodud selleks, et 

anda talunikele töövahend, mis võimaldab neil ise Excelis arvutusi teha, võttes aluseks oma 

tingimused. Talunikud peaksid ühendust võtma Rootsi Põllumajandusülikooliga, kui soovivad 

saada rohkem informatsiooni allpool asuva materjali praktilise kasutamise kohta. 

MÄRKUS: KÕIK ARVUTUSED ON PAJU ENERGIAVÕSA KOHTA, MILLE ELUIGA ON 

22 AASTAT (UUESTI VÕRSUMINE 6 KORDA). INTRESSIMÄÄR 6%, 2007. AASTA 

ROOTSI HINNAD.   
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Tabel 30. Paju energiavõsa majandusliku kalkulatsiooni näidis.  

TULUALLIKAD Kogus Hind Tulu 
hektari 
kohta 

Faktor Aasta 
keskmine 
(euro/ha) 

Hake (t, 4. aasta) 21 68 1422 0,066 94 
Hake t/aastas  
7., 10., 13., 16., 
19., 22. aasta 

27 68 1828 0,224 409 

Toetusaasta 1 0 549 0 0,078 0 
Toetusaastad 1–22 0 45 0 1,000 0 
Tulu kokku     503 

Tabel 31. Paju energiavõsa majanduskalkulatsiooni näidis – lisad Tabelile 30. 

KULUD Kogus Hind Hektarikul
u 

Faktor Aasta 
keskmine 
(euro/ha) 

Istutamine (1. aasta ) 0 854 0 0,078 0 

Pistoksad (1. aasta ) 12 240 0,053 646 0,078 50 

Istutaja (1. aasta ) 1 198 198 0,078 15 

Pistokste transport (1. aasta ) 1 11 10,989 0,078 1 
Pistokste eraldamine (1. aasta 
) 

1 27 27,473 0,078 2 

Tõrje glüfosaadiga (aasta 0) 4 5 20,22 0,083 2 
Tõrje märgava ainega (aasta 
0) 

0.5 3 1,6484 0,083 0 

Mehaaniline umbrohutõrje (1. 
aasta ) 

2 44 87,912 0,078 7 

Mehaaniline umbrohutõrje (2. 
aasta) 

1 44 43,956 0,074 4 

Glüfosaadi tõrje (aastad 5, 11, 
17) 

2 5,1 10,11 0,137 1 

Tõrje niisutusainetega (aastad 
5, 11, 17) 

0.5 3,3 1,6484 0,137 0 

Väetis N (aastad 2, 5, 8, 11, 
14, 17, 20) 

80 0,9 70 0,325 23 

Väetis N (aastad 3, 6, 9,12, 15, 
18, 21) 

120 0,9 105 0,307 32 

Väetise laotamine (aastad 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21) 

1 24 24,176 0,307 7 

Väetis P (aastad 5, 8, 11, 14, 
17, 20, 23) 

22 1,21 27 0,273 7 

Väetis K (aastad 5, 8, 11, 14, 
17, 20, 23) 

73 0,44 32 0,273 9 

Vahendustasu (4. aasta) 1422 0,06 85 0,066 6 
Vahendustasu (aastad 7, 10, 
13, 16, 19, 22) 

1828 0,06 110 0,224 25 

Lõikus (4. aasta ) 1 330 330 0,066 22 
Lõikus (aastad 7, 10, 13, 16, 
19, 22) 

1 373 373 0,224 83 

Transport põllul (4. aasta) 1 52 52 0 066 3 
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Transport põllul (aastad 7, 10, 
13, 16, 19, 22) 

1 67 67 0 224 15 

Maanteevedu 30 km (4. 4) 21 11 231 0 066 15 
Maanteevedu 30 km (aastad 7, 
10, 13, 16, 19, 22) 

27 11 297 0 224 66 

Lõpetamine (22. aasta)  1 220 219 78 0 023 5 
Kulud kokku     402 

BRUTOMARGINAAL  1      

Sissetulek - kulud     101 

HINNATASE 2 Kogus Hind Hektarikulu Faktor Aasta 
keskmine 
(euro/ha) 

Äestamine (1. aasta)  3 14 42,857 0,078 3 
Rullimine (1. aasta)  1 10 9,8901 0,078 1 
Pihustamine (aastad 0, 5, 11, 
17)  1 14 14,286 0,220 3 
Väetise laotamine N (aastad 2, 
5, 8, 11, 14, 17, 20) 1 15 15,385 0,325 5 
Väetise laotamine P, K (aastad  
5, 8, 11, 14, 17, 20, 23) 1 15 15,385 0,273 4 
Kastmine (aastad  1, 2, 3…22) 0 154 0 1,000 0 
Administratiivkulud (aastad  1, 
2, 3, 4…22) 1 18 18,132 1,000 18 

Kulud kokku     437 

BRUTOMARGINAAL 2      

Sissetulek - kulud     66 

HINNATASE 3 Kogus Hind Hektarikulu Faktor Aasta 
keskmine 
(euro/ha) 

Rentimine, maa kulud (aastad 
1, 2, 3...21) 

  0 1,000 0 

Kulud kokku     437 

BRUTOMARGINAAL 3      

Sissetulek - kulud     66 

HINNATASE 4 Kogus Hind Hektarikulu Faktor Aasta 
keskmine 
(euro/ha) 

Üldised ettevõttekulud (aastad 
1, 2, 3...21) 

  44 1,000 44 

Kulud kokku     481 
      

BRUTOMARGINAAL 4      

Tulud     22 
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Tabel 32. Tabeli 31 näidiskalkulatsioonide tulemused  

Tootmiskulud (tonni 

kohta) 

    

Kulud tonni kohta 4  65  Euro/tonni  
Energiasisaldus  4,4  MWh / tonni 
Kulud MWh kohta  14,70  Euro/MWh 
Kulud GJ kohta  4,08  Euro/GJ 
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