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SISSEJUHATUS 

Uurimis-arendustöö „Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis“ valmis SA 
Erametsakeskus tellimisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel Tallinna 
Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi ja Eesti Maaülikooli maaehitus- ja metsandusinstituudi 
spetsialistide töö tulemusel 2013. aastal. Uurimis-arendustöö koosneb 11 põhipeatükist. Aruande 
eraldi levitatavas laiendatud kokkuvõttes tutvustatakse kõigist peatükkidest olulisimat ja see on 
varustatud ka lühikese inglise keelse resümeega (Summary). 

Põhiaruande koostamisel osalesid Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudist Ülo Kask, 
Sulev Soosaar, Livia Kask, Villu Vares, Siim Link ja Iige Brempel ning Eesti Maaülikooli 
maaehitus- ja metsandusinstituudist Peeter Muiste ja Allar Padari. 

1 PUITKÜTUSE KASUTUSELEVÕTU RIIKLIKE EESMÄRKIDE TÄITMISE 

ANALÜÜS, VÕIMALIKE PUUDUSTE ANALÜÜS 

1.1 ELi energiapoliitika ja selle täitmine Eestis 

EL energiapoliitika lähtub eelkõige asjaoludest, et fossiilsete energiaallikate kasutamine 
põhjustab kliimamuutusi ning suur osa energiaallikatest imporditakse väljastpoolt Euroopa Liitu. 
Seega ühest küljest on energiapoliitika peamiseks ajendiks kliimamuutustest tulenevad riskid, 
teiselt poolt tegurid, mis on seotud kütuste tarnekindluse, tõusvate hindade ning ülemaailmse 
konkurentsiga fossiilkütuste ressursside pärast. 

EL praeguse energiapoliitika põhialused on kokku lepitud Lissaboni lepingus, kus prioriteetidena 
on määratletud: 

• energia siseturu toimimine, 
• energiaga varustamise kindlus, 
• energia tõhus kasutamine ja sääst ning uute ja taastuvate energiaallikate kasutamise 

edendamine, 
• energiavõrgustike integreerimine ning ühendamine. 

Praegune energia- ja kliimapoliitiline raamistik põhineb kolmel peamisel eesmärgil (nn 20-20-20 
eesmärgid), mida soovitakse ELs 2020. aastaks saavutada: 

• vähendada kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990. aasta tasemega 20%, 
• saavutada taastuvate energiaallikate osakaaluks energia lõpptarbimises 20%, 
• primaarenergia tarbimist tuleks vähendada 20% (võrreldes prognoosiga, mis ei arvesta 

meetmeid vaid lähtub tavaarengu jätkumisest). 

Käesolevaks ajaks on saavutatud järgmist: 

• 2011. aastal oli kasvuhoonegaaside heide ELs 1990. aasta tasemest ligikaudu 16% 
madalam, samas kui SKP kasvas 1990. aastaga võrreldes 48%, 

• 2011. aastal moodustas taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimisest 13,0%, 
• primaarenergia tarbimise tipp jäi aastatesse 2005/2006, mil tarbiti ligikaudu 1825 Mtoe, 

praeguseks on see näitaja vähenenud ja jõudnud 2011. aastaks tasemeni 1698,1 Mtoe. 

Nimetatud eesmärkidest lähtudes on liikmesriikidele direktiiviga 2009/28/EÜ kohustuslikult 
määratud ainult taastuvallikate osatähtsuse nõue – 25% aastaks 2020. Selle summaarse eesmärgi 
saavutamise konkreetsete teede valik on jäetud liikmesriikide pädevusse. Siiski on sätestatud üks 
nimetatud eesmärgi komponentidest – biokütuste osakaal transpordis kasutatava bensiini ja 
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diislikütuse tarbimisest peab jõudma kohustusliku miinimumeesmärgini 10%, mille kõik 
liikmesriigid peavad saavutama aastaks 2020, tehes seda kulutõhusal viisil. 

Primaarenergia tarbimise osas ei ole liikmesriikidele konkreetseid eesmärke seatud. Küll on 
Eesti seadnud endale riikliku eesmärgi energia lõpptarbimise taseme osas – mitte ületada 
2020. aastal 2010. a vastavat taset. 

Eesti energiamajanduse peamised eesmärgid, mis on seotud EL kliima- ja energiapoliitikaga, on 
esitatud tabelis (Tabel 1). koos vahe-eesmärkide ja 2011. aastaks saavutatud näitajatega. 

 

Tabel 1. Eesti üldiseid eesmärke energiamajanduse valdkonnas 

Eesmärk Algtase Tase  
2011 

Vaheeesmärk 
2015 

Eesmärk  
2020 

Taastuvallikate osakaal 
energia lõpptarbimises 

18,9% 
(2008) 

25,7% 23,6% 25,0% 

Energia lõpptarbimise tase, 
ktoe 

2818 
(2010) 

2 761 2 986 2 818 

KHG heitkogus ETS-välises 
sektoris, tuh t CO2 ekv. 

5467 
(2005) 

6 021 6 156 6 269 

 

1.2 Puidukasutusega seonduvad arengudokumendid Eestis 

Metsanduse arengut suunav praegu kehtiv alusdokument Eesti metsanduse arengukava aastani 

2020 kiideti Riigikogus heaks 15. veebruaril 2011. Arengukava põhieesmärk on tagada metsade 
tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutus. Kava kohaselt ei tohiks puidu 
kasutamine pikas perspektiivis ületada metsa juurdekasvu, suurendada tuleks metsauuendustööde 
mahtu ja range kaitse alla tuleks võtta vähemalt 10% metsamaa pindalast. Arengukava punktis 
3.3. märgitakse, et  

”Puidu energiaallikana kasutamine aitab leevendada kliimamuutust, sest sellega asendatakse 

fossiilkütuseid, parandatakse energiasektori sõltumatust välistoorainest, suurendatakse 

tarnekindlust ja luuakse maapiirkondades uusi töökohti. Puidu kui taastuva energiaallika 

kasutamine energia tootmiseks kasvab lähiaastatel oluliselt, kuna ehitamisel on mitu puitu 

tooraineks kasutavat koostootmisjaama. Puidust energia tootmise kasvu korral võib kohalik 

tooraineturg regiooniti pingestuda, kuna kasvab nõudlus sarnase kvaliteediga puidukiu järele”. 

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK), täiendatud 2012, puitkütuste kasutamise 
probleemidele olulist tähelepanu ei pööra. Märgitakse vaid, et „metsaressursi mitmekülgne ja 
jätkusuutlik majandamine“ on oluline. 

Perioodil 2013-2014  koostatavas Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 pööratakse biokütuste ja 
sealhulgas puitkütuste tootmise ja kasutamise probleemidele suuremat tähelepanu. 

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (edaspidi EnMAK2030) koostamise ettepanekus 
tuuakse välja energiamajanduse pikaajalise arengukava koostamise vajadus, energiamajandusega 
seotud probleemid erinevates majandusvaldkondades, arengukavas käsitletavad stsenaariumid, 
stsenaariumide võrdlemise ja mõju hindamise põhimõtted, näidatakse arengukava koostamise 
põhimõtted ja ajakava, samuti arengukava koostamise korraldus ja arengukava ulatus. 

EnMAK2030 on kavandatud asendama järgmisi praegu kehtivaid arengukavu: 
• Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018; 
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• Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013; 
• Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013. 

Koostamisel olev EnMAK2030 peab ka määrama lähtekohad arengukavadele, mida tuleb EL 
õigusest tulenevalt esitada Euroopa Komisjonile: taastuvenergia tegevuskava taastuvenergia 
direktiivi 2009/28/EÜ alusel; energiasäästu tegevuskava ja hoonete renoveerimise kava 
energiasäästudirektiivi 2012/27/EL alusel.  

EnMAK2030 strateegilisteks eesmärkideks on kavandatud: 

• Energiavarustuse tagamine elektrimajanduses1, soojusmajanduses, transpordisektoris, 
elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises. 

• Majanduse energiamahukuse vähendamine (konkurentsivõimet kahjustamata) ja 
energiasäästu suurendamine. 

• Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks vajaliku ärikeskkonna, 
energiainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu. 

2 PUITKÜTUSTE TOORAINE SENISE KASUTUSE (ALATES AASTAST 

2000) JA PERSPEKTIIVSE VAJADUSE (KUNI AASTANI 2020 KAASA 

ARVATUD) ANALÜÜS ERINEVATE PUITKÜTUSE LIIKIDE JÄRGI 

2.1 Eestis asuvate üle 300 kW maksimaalse soojustootmise võimsusega 

katlamajad ning soojuse või elektri ja soojuse koostootmisega tegelevad 

koostootmisjaamad 

Põhiaruande juurde kuuluvas MS Excel’i andmebaasi („Puitkütuse katlad alates 3 MW, andmed 
2012. aasta kohta“, Exceli tabel lehel „Puitkütuse katlad alates 3 MW“, lisatud aruandele 
elektroonselt) andmete alusel paigutati puitkütusel töötavad üle 3 MW võimsusega  katlamajad 
ning soojuse ja elektri koostootmisjaamad (SEK) Eesti maakondade ja valdade kontuurkaardile. 
Üle 3 MW võimsusega puitkütusel töötavaid (turvas võib olla lisa ja reservkütuseks) katlamaju 
ning soojuse ja elektri koostootmisjaamu (SEK) kokku on 70 ja üksikkatlaid ja SEKe kokku 112. 
Katlamajad on jaotatud võimsusgruppidesse: 1-5 MW, 5-10 MW ja üle 10 MW, kusjuures mida 
suurem on võimsusgrupp, seda suurem on seda tähistatava punase ringi diameeter joonisel 
(Joonis 1). SEKid on tähistatud protsendi märgiga (%) ja mida suurem märk, seda võimsam 
SEK. 
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Joonis 1 Eesti puitkütustel töötavad katlamajad ning soojuse ja elektri koostootmisjaamad 
(võimsus üle 3 MW) 

 

2.2 Puitkütuste ja vajaliku toorme senise kasutuse (alates 2000.a.) analüüs 

Puitkütuste kasutamise proportsioonide areng perioodil 2000–2012 lähtuvalt energeetilise 
kasutamise otstarbest on Statistikaameti andmete alusel esitatud joonisel (Joonis 2). Joonisel 
esitatud soojuse tootmiseks minev osa kasutatakse katlamajades (s.h kaugkütte katlamajades) ja 
osaliselt ka elektrijaamades. Praktiliselt kasutatakse soojuse tootmiseks ka kõik energiabilansis 
lõpptarbimisena arvestatavad puitkütused. 

 

 

Joonis 2 Puitkütuste kasutamine eesmärgiti (TJ), 2000–2012 

Puitkütuste kasutamise areng kõigil eesmärkidel kokku kütuseliikide lõikes on esitatud joonisel 
(Joonis 3). Analüüsimaks puidu energeetilise kasutamise seisu praegusel ajal on kasutatud 
Statistikaameti (ESA) vastavaid andmeid. 
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Joonis 3 Puitkütuste kasutamine kütuse liigiti (TJ), 2000–2012 

 
Energiabilansis on sisendina 4,63 mln tm puitu (küttepuud, hakkpuit ja puidujäätmed) ja 463 tuh 
t puitpelleteid ja -briketti, mis energiaühikutesse teisendatult annab 2012. a puitkütuste toodangu 
kogumahuks 41,2 PJ (Tabel 2). 
 

Tabel 2 Puitkütuste toodang 2012 

Puitkütuse liik Naturaalühikud PJ 

Küttepuud 1,69 Mtm 12,78 

Hakkpuit 1,64 Mtm 11,50 

Puitjäätmed 1,30 Mtm 9,10 

Pelletid 442 kt 7,49 

Briketid 21 kt 0,36 

Kokku – 41,22 
Märkus: Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast. 
 

Tabel 3 Puitkütuste tootmine ja tarbimine 2012 

Kütus Ühik Tootmine Tarbimine Tarbitu 
osatähtsus 

Kogus TJ Kogus TJ % 
Küttepuud tuh tm 1 690 12 776 1 560 11 795 92,3% 
Hakkpuit tuh tm 1 642 11 497 1 638 11 461 99,7% 
Puitjäätmed tuh tm 1 300 9 103 1 299 9 087 99,8% 
Puitpelletid tuh t 442 7 486 11 191 2,6% 
Puitbrikett tuh t 21 356 21 365 102,5% 
Kokku   41 218  32 899 79,8% 

Nagu andmetest näha, on puitkütuste tarbimine ja tootmine peaaegu tasakaalus (Tabel 3). 
Erandiks on siin pelletid, mille toodang väga suures osas (81,7%) eksporditakse. Siinkohal tuleb 
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tähelepanu juhtida ka teiste puitkütuste ekspordile, sest Statistikaameti poolt koostatavas 
energiabilansis kajastatakse ainult pelletite ja briketi eksporti, mitte nt hakkpuidu oma. 

Viimastel aastatel (kuni 2009) oli puitkütuste tarbimine olnud suhteliselt stabiilne. 2010. a 
toimus suhteliselt järsk tõus – 17.0% võrreldes 2009. aastaga. Põhjuseks oli puidu kasutamise 
kasv elektrijaamades, mida omakorda tingis taastuvallikatest elektri tootmise riikliku 
toetusskeemi muutmine. Kui enne 2009. aastat kasutati elektri tootmiseks keskmiselt kuni 0,2% 
puidu kogutarbimisest, siis 2010 – 2012 tõusis see osatähtsus vastavalt 9,2, 9,0 ja 13,6%ni. 

2.3 Puitkütuste tooraine perspektiivse kasutuse ja vajaduse analüüs (kuni 

aastani 2020 kaasa arvatud) 

Eesti metsadest saadava biomassi arvutamise tulemusi allolevas kajastatakse tabelis (Tabel 4), 
arvestatakse looduskaitseliste piirangutega. 
 

Tabel 4 Metsade pikaajaline keskmine toodang (HR – harvendusraie, LR – lageraie) 

Puuliik Raieviis Tarbepuit, 
tuhat 

tm/aasta 

Küttepuit, 
tuhat 

tm/aasta 

Kokku, 
tuhat 

tm/aasta 

Oksad, 
tuhat 

tm/aasta 

Kännud, 
tuhat 

tm/aasta 
Okaspuud HR 1463,06 10,71 1473,77 318,52   

LR 3090,41 180,16 3270,58 392,56 480,43 
Lehtpuud HR 1085,08 302,54 1387,62 494,67   

LR 1804,78 469,66 2274,44 298,05 297,84 

Kokku 7443,33 963,08 8406,40 1503,80 778,27 

 

Tabelist (Tabel 4) nähtub, et kokku võiks Eesti metsadest raiuda igal aastal 8 406 tuhat tm puitu, 
millest traditsioonilist küttepuitu on 963 tuhat tm (7 223 TJ). Raiejäätmeid, mille moodustavad 
peened ladvaotsad ja oksad, on võimalik koguda igal aastal 1 503 tuhat tm (9 775 TJ). Lageraiest 
saadavate potentsiaalsete kändude hulk on 778 tuhat tm (5 059 TJ). Senine praktika Soomes 
piirdub vaid okaspuukändude juurimisega. Okaspuukände Eesti metsadest võiks igal aastal saada 
480 tuhat tm (3 123 TJ). 

Eespool esitatud hinnang küttepuidu ressurssidele on antud eeldusel, et Eesti metsade vanuseline 
ja liigiline struktuur on paika loksunud ning kirjeldab seega pikaajalist keskmist tulevikus. 
Praegu on aga küpsete ja valmivate metsade osakaal suur ja seetõttu ka võimalikud raiemahud 
suuremad, kui on pikaajaline keskmine. Lähiaastate olukorrale hinnang võimalike raiemahtude ja 
sealt tulenevate küttepuidu prognooside kohta on antud metsanduse arengukava jaoks Enn Pärdi 
koostatud puidupakkumise stsenaariumites (Tabel 5). Kuigi pakutute hulgas on ka 
optimistlikumaid, võiks aluseks võtta mõõduka puidupakkumise optimaalse puidukasutuse 
korral, mis oleks jätkusuutlik lähiaastatel. Energiapuidu potentsiaal metsamaadelt on välja 
toodud joonisel (Joonis 4) oleval Eesti kontuurkaardil. 
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Joonis 4 Energiapuidu (traditsiooniline küttepuit, raidmed ja okaspuukännud lageraietelt 
kokku) potentsiaal maakondade kaupa 

 

Tabel 5 Puidupakkumise stsenaariumid (Pärt 2010) 

 

 

Hinnanguna raiemahtudele pikemas perspektiivis, st. kogu raieringi jooksul, on mõõduka 
puidupakkumise korral pikaajaliseks jätkusuutlikuks raiemahuks esitatud 8,8 milj m3. Hinnang 
on kooskõlas tabelis 5 esitatud andmetega ning ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja 
Põllumajandusministeeriumi poolt "Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 
2007-2013" alusel tellitud uuringu „Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-
tarbimise juures tekkiva biomassi ressursi hindamine“ 
(http://www.bioenergybaltic.ee/bw_client_files/bioenergybaltic/public/img/File/MES_aruanne_b
iomass.pdf). Võib teha järelduse, et kaugemas tulevikus jätkusuutlik raiemaht saab olema 
väiksem, kui seda lubab metsade praegune seisund. 

Üldistest raie- ja puidutöötlemise mahtudest sõltub aga energeetikas kasutatava puidu kogus. 
Enn Pärdi hinnangul võiks mõõduka puidupakkumise korral energeetikas kasutatavat puitu 

Energiapuidu potentsiaal
metsamaalt GJ/aasta

2 100 to 2 630  (1)

1 700 to 2 100  (3)

1 300 to 1 700  (4)

900 to 1 300  (6)

500 to 900  (1)
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turule tulla maksimaalselt 7 mln m3. 
(http://www.eramets.ee/static/files/1356.Enn_Part_Puitu_on_ja_raiuda_tohib_14092012.pdf).  

Puitkütustele kui toormele ei konkureeri mitte ainult puitkütuseid kasutavad katlamajad ja 
koostootmisjaamad, vaid ka puitplaaditootjad, puitmasstehased, pelletitehased jt. 

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (EnMAK2030) koostamise käigus analüüsiti 

puidulise toorme vajadust Eesti metsatööstuse ettevõtetes. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu 

poolt esitatud andmete põhjal on koostatud järgnev tabel (Tabel 6). 

 

Tabel 6 Puidulise toorme vajadus Eesti metsatööstuse ettevõtetes (EnMAK2030, EMPL) 

I. Kõrgema kvaliteediga tooret tarbiv tööstus ja puidulise biomassi teke selle tööstuse 
kõrvaltoodanguna  
Puidutööstuse liik Toodangu 

maht, m3 
Toorme 

vajadus, m3 
Kõrval-

toodang, m3 
Kõrval-

toodangu liik 
1. Saetööstus + muu (sh 
postid)  

1 900 000 3 800 000 910 000 hake 
    610 000 saepuru 
    340 000 koor 

2. Jätkutööstus = saematerjali 
kasutav tööstus 
hööveldamine, jätkamine, 
liimimine, komponendid jmt 

  2 000 000 600 000 saepuru ja 
laast, klotsid 
jmt 

3. Vineeri ja spooni tootmine 160 000 420 000 260 000 koor ja hake 
Kokku kõrvaltoodanguna 
tekkiv potentsiaal: 

    2 720 000   

II. Paberi- ja termomehaanilise puitmassi tootmine (osaliselt saab kasutada ka ülemise 
bloki kõrvaltoodangut)   
Puidutööstuse liik Toodangu 

maht, t 
Toorme 

vajadus, m3 
    

1. Termomehaaniline 
puitmass 

160 000 400 000     

2. Paberi tootmine 65 000 320 000     
Kokku paberipuu iseloomuga 
toorme kasutus 

  720 000     

III. Madalama kvaliteediga tooret tarbiv tööstus ja puidulise biomassi kasutus 
tööstuslike toodete tegemiseks 
Puidutööstuse liik Toodangu 

maht 
Toorme 

vajadus, m3 
    

1. Pelletite tootmine 500 000 t 1 250 000     
2. Puitlaastplaadi tootmine 170 000 m3 280 000     
3. Puitkiudplaatide tootmine 70 000 m3 44 000     
Kokku madalakvaliteedilise 
toorme kasutus toodeteks 

  1 574 000     

 

Esitatud andmed näitavad, et madalama kvaliteediga tooret tarbiv tööstus (pelletite, puitlaast- ja 
puitkiudplaatide tööstused) vajab kokku ca 1,5 mln m3 puitu. Kuna kõrgema väärindusastmega 
tööstusettevõtted on võimelised maksma energeetikasektoriga võrreldes kõrgemat hinda, jääb 
nimetatud koguse võrra potentsiaalne puidu kasutus energeetikas väiksemaks. 
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2.4 Puitkütuste hinnadünaamika 

Puitkütuste hinnad on kuni 2013. aastani peaaegu pidevalt tõusnud. Statistikaameti andmed 
puitkütuste hindade arengu kohta esitab joonis 4. Küttepuude aasta keskmise hinna tõus on olnud 
oluliselt aeglasem hakkpuidu ja puitjäätmete hindade tõusust: kui küttepuude 2012. a keskmised 
hinnad ületasid 2005. a taset 55%, siis hakkpuidu ja puitjäätmete hinnad olid tõusnud vastavalt 
3,5 ja 4,3 korda. Kiirema hinnatõusu üheks oluliseks põhjuseks on ilmselt nõudluse kasv, sest 
tööd on alustanud mitu uut soojuse ja elektri koostootmisjaama ja ka katlamajades on puidu 
kasutamine kasvanud. 2013. a hindade statistika kuude lõikes näitab hinnataseme 
stabiliseerumist, esimese 10 kuu jooksul isegi hinna langust. 
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Joonis 5 Puitkütuste keskmised käibemaksuta hinnad ettevõtetes, 2005–2012 

 

Hakkpuidu hinna muutumise põhjuste täpsem analüüs küll puudub, kuid suure tõenäosusega on 
hindu mõjutanud AS Narva Elektrijaamade (AS NEJ) poolt hakke kasutamine. Alates 2012. a 
sügisest, kui AS NEJ peatas hakkpuidust elektrienergia tootmise, langes hakkpuidu hind kuna 
nõudlus turul vähenes oluliselt. Kui 2010. a alguses oli primaarenergia alusel arvutatud 
hakkpuidu hind umbes kaks korda madalam maagaasi ja põlevkiviõli hinnast, siis praeguseks 
ajaks (oktoober 2013) on hinna erinevus ligikaudu 2,5–2,7 korda. Kuigi kütusehindade 
ennustamine on äärmiselt komplitseeritud ülesanne, võib pidada tõenäoliseks, et puitkütuse 
hinnaeelis nii põlevkiviõli kui maagaasi ees on küllaltki püsiva iseloomuga. Seetõttu võib 
prognoosida puidu, eriti puiduhakke, ulatuslikumat kasutamist kaugküttekatlamajades. 

Praegu makstakse hakkpuidu toorme eest turul suhteliselt madalat hinda ja enamik 
puitmaterjaliga tegelenud on kas lõpetanud või vähendanud raiejäätmete kogumise. Samas on 
2012 aasta kõrge hinna mõjul kogutud hakke toormaterjali veel teede ääres varuks umbes 
pooleks aastaks või vaid veidi kauemaks. Selle järgi võib ennustada, et 2014. aasta sügisel tekib 
hakkpuidu toormaterjali defitsiit ning sellega seoses hakkpuidu kasutamise langus ja ka 
hinnatõus. Enne 2020 aastat võib toimuda veel teinegi küttepuidu hinnalangus, mis aga ei too 
kaasa nii madalat hinda, kui see on praegu, 2013 aasta lõpus. 

Üheks kõige olulisemaks ohuks hakkpuidu tootmise ja kasutamise puhul on ebastabiilne hind 
hakkpuidu toorme hind. Praegu makstakse hakkpuidu toorme eest turul suhteliselt madalat hinda 
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ja enamik puitmaterjaliga tegelenud on kas lõpetanud või vähendanud raiejäätmete kogumise. 
Kuna 2012 aasta kõrge hinna mõjul on kogutud hakke toormaterjali varusid umbes pooleks 
aastaks või kauemaks, siis 2014 aasta sügisel tekib hakkpuidu toormaterjali defitsiit ning sellega 
seoses hakkpuidu kasutamise langus ja ka hinnatõus. Seega ees ootab tõsine tagasilöök 
hakkpuidu kasutamisel. Tuleks kiiresti mõelda mehhanismide kasutuselevõtust, mis tagaksid igal 
pool ja igal ajal ühtlase hinna, mis ei langeks allapoole taset, mis pärsiks metsaomanike 
motivatsiooni varuda hakkpuidu toorainet. 

3 PUIDUENERGIA KASUTAMISE SUURENDAMISE SOOVITUSED JA 

ABINÕUD 

3.1 Olemasolevad ja tulevased asumid Eestis, kuhu on oodata kuni aastani 

2030 inimasustuse tihedust määral, et seal on kõiki sotsiaalmajanduslikke 

tegureid arvestades kasulik rakendada kaugkütet. 

Eesti maa-asulates lõpetas perioodil 1990-2007 töö 173 kaugküttesüsteemi, lisaks on kaotatud 
veel 17 kaugküttesüsteemi, mille likvideerimisaeg pole teada. Kõige arvukamalt lõpetati 
kaugküttesüsteemide töö aastatel 1994-1998. 

Aastal 2013 on Eesti 226st omavalitsusest kaugküte kasutusel 149s (2013. aasta lõpus on eestis 
ametlikult 216 KOVi). Hinnanguliselt tarbib sel moel toodetud soojust ligi 60% elanikkonnast. 
Ülejäänud elanikud kasutavad soojuse tootmiseks lokaalseid ja kohtkütte seadmeid. Kokku on 
Eestis 239 kaugküttevõrku, 1 430 km kaugkütte torustikke kogusoojuse müügiga 4 600 GWh 
aastas. Kaugküte puudub 77 omavalitsuses. 

Tuleb rõhutada, et erinevates kaugküttesüsteemides on individuaalsed erinevused tihti suured 
ning käesoleva töö käigus ei olnud võimalik tuvastada, millised üksikud kaugküttevõrgud on 
efektiivsed ja millised mitte. Selleks kavandab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
2014. aasta alguses toetusmeetme, et kohalikud omavalitsused, telliksid (kohustuslik) 
kaugküttesüsteemide auditi ehk arengukava, milles hinnatakse iga konkreetse kaugküttesüsteemi 
olukorda kindlate kriteeriumide alusel ja pakutakse välja millise kütteviisi arendamine oleks 
mõistlik, kas jätkata kaugküttega või viia seni kaugküttevõrgus olnud hooned lokaal- või 
kohtküttele ja palju see kõik maksab. Alustada kavatsetakse alguses kaugküttesüsteemidega, 
mille soojuse müügimaht jääb alla 10 000 MWh/a ja hiljem anda hinnang kõikidele Eesti 
kaugküttesüsteemidele. Töö peaks olema lõpetatud 2017. aastaks. 

3.2 Olemasolevate puitkütuste kasutuselevõttu toetavate meetmete analüüs 

puitkütuse toorme varumise, puitkütuse tootmise ja väikekatlamajades 

ning koostootmisjaamades kasutamise kogu tarneahela osas. 

Paslik on märkida, et taastuvenergia toetust mõjutava EL poolt 2020. aastaks seatud eesmärgi 
saavutas Eesti juba 2011. Aastal, saavutades taastuvallikate osatähtsuseks primaarenergia 
kasutuses 25,8%. Seega puudub formaalne vajadus sel eesmärgil toetusi kasutada. Siiski on 
MKM teatanud, et lähtudes sellest, et Eesti potentsiaal taastuvatest allikatest elektri tootmiseks 
on märgatavalt suurem siseriiklikust vajadusest, töötatakse välja 25% eesmärki ületava 
energiakoguse müügistrateegia. Sellisel juhul võib olukord muutuda. 

Eestis on praegusel ajal ainukeseks riiklikuks toetuseks biomassi kasutamise eest energia 
tootmiseks elektrituruseadusega (ElTS) sätestatud toetus taastuvallikatest elektri tootjale. 
Vastavalt seadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja – AS Elering. Toetuse 
rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija makstes taastuvenergia tasu, mis näiteks 2013. aastal 
on 8,70 €/MWh (käibemaksuga 10,40 €/MWh). 
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Puidu kasutamise korral võib taotleda toetust elektrienergia eest, mis on toodetud koostootmise 
režiimil. Seaduses sätestatud toetuse määraks biomassist koostootmise režiimil toodetud 
elektrienergia eest on alates 1. juulist 2010. a 53,7 €/MWh. Seega, kui biomassist toodetakse 
elektrienergiat kondensatsioonirežiimil, siis toetust ei maksta. Seejuures, tootja, kes alustas 
tootmist biomassi energiaallikana kasutava tootmisseadmega pärast 2010. aasta 31. detsembrit, 
võib saada toetust ainult tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia eest. Kui elektrit 
toodetakse tõhusa koostootmise režiimil töötava tootmisseadmega, mille elektriline võimsus ei 
ületa 10 MW, on sõltumata kasutatava kütuse liigist toodetud elektrienergia eest makstav toetus 
32,0 €/MWh. Seaduse kohaselt võib eelnimetatud toetusi maksta tootmise alustamisest alates 12 
aasta jooksul. 2013. a ulatub biomassist toodetud elektri eest tootjatele makstav toetus 
hinnanguliselt ligikaudu 23-25 mln euroni. 

7. novembril 2012. a algatati Riigikogus ElTS muutmise seaduse eelnõu (318 SE), mille 
eesmärgiks on oluliselt muuta taastuvallikatest toodetud elektri toetamise põhimõtteid ja ka 
toetuse määrasid. Mitmeid muudatusi on ka biomassi puudutavas osas. Suurtes elektrijaamades 
(elektriline võimsus üle 50 MW) seotakse toetuse määr eelnõu kohaselt CO2 kvoodi hinnaga. 
Väiksemates elektrijaamades (elektriline võimsus 10 – 50 MW) pannakse toetuse määr 
sõltuvusse biomassis sisalduva primaarenergia keskmisest hinnast (€/kWh) eelnenud 
kalendriaastal. Kuna 2013. a algusest avati elektriturg Eestis täielikult, siis hakkas toetuste 
andmine põhimõtteliselt mõjutama EL ühtset turgu. Kuna Euroopa Kohus on leidnud, et riigi 
mistahes kontrollitava vahendi tasumine toetusena on käsitletav riigiabina, siis seda saab 
rakendada ainult Euroopa Komisjoni vastava loa alusel. Praegu kehtival kujul ElTS-s sätestatud 
toetusskeem riigiabi luba ei saa, seetõttu on alustatud EK-lt riigiabi loa saamise protsessi 
Riigikogu menetluses oleva ElTS muutmise seaduse eelnõus toodud skeemi põhjal, mille 
väljatöötamisel on arvestatud EK poolt väljastatud keskkonnakaitseks antava riigiabi käsitlevate 
suuniste põhimõtteid. Seoses riigiabi taotlusele EK vastuse ootamisega on seaduseelnõu 318 SE 
teine lugemine Riigikogus peatatud. 

Eestis ei ole olnud ega ole käesoleval ajal kasutusel ühtegi pidevat toetust investeeringutele, 
mida tehakse biomassist energia tootmiseks. Kõik seni kasutatud toetusmeetmed on olnud kas 
ühekordsed või n.ö (taotlus)voorupõhised põhinedes mitmete riiklike arengudokumentide alusel 
vastu võetud valitsuse või ministrite määrustel. 

Viimastel aastatel kasutusel olnud toetusmeetmed, mis seostuvad biomassi (s.h puidu) 
energiakasutusega, on lähtunud põhiliselt maaelu (s.h põllumajandus ja metsandus) arendamise 
või siis keskkonnamõjude vähendamise eesmärgist. 

Tuleb rõhutada, et biomassi (s.h puidu) aktiivsemat kasutamist energia tootmiseks soodustavad 
mitmed toetusmeetmed ka kaudselt, nt metsanduse toetamise meetmed laiemalt, kaugkütte 
arendustoetused jms. Siinjuures võib eraldi esile tuua toetusi erametsanduse arendamiseks, mis 
on kehtestatud metsaseaduse alusel (§10, lõiked 7, 11 ja 12) keskkonnaministri määrusega nr 11 
11. veebruarist 2009. a, mille alusel korraldab toetuste andmist erametsanduse arendamiseks ja 
toetamiseks loodud SA Erametsakeskus. 

Kokkuvõtlikult saab tõdeda, et puidu energiaotstarbelise kasutamise toetusi on seni võimaldatud 
põhiliselt läbi järgmiste kanalite: 

• Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA); 
• SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK); 
• SA Erametsakeskus. 

Kaudsematest rahastamisvõimalustest saab mainida SA KredEx ja Ettevõtluse Arendamise SA 
(EAS), mis on keskendunud valdavalt ekspordiperspektiiviga ettevõtluse toetamisele, mis võib 
olla oluline näiteks pelletite tootmise arendamisel. EAS võib teatud juhul toetada ka alustavaid 
ettevõtteid. Laenuvõimalused pankadest on üldistel alustel, soodustingimusi (madalam intress, 
tagatised) riik puidu energiakasutust edendavatele ettevõtetele teinud ei ole.  
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Analüüsides erametsanduse edendamise toetamist Eestis üldiselt, on leitud, et kuna 
erametsanduse tulusus pikaaegsete investeeringute tegemiseks on madal, siis toetused 
soodustavad mitmekülgse ja jätkusuutlikku metsanduse edendamist ning tugevdavad 
metsamajanduse konkurentsivõime säilimist. Riiklike metsakasvatustoetuste andmine on vajalik 
olukorras, kus kehtiv maksusüsteem ei võimalda ettevõtjana mittetegutseval metsaomanikul 
metsakasvatuskulusid tuludest maha arvestada. 

Puidu energiakasutusega otseselt seotud meetmete ja toetusabinõude arendamise osas tuleb 
märkida Eesti metsanduse arengukavas aastani 2020 kavandatud meedet „Energiasektori 
isemajandamisvõime parandamine, tarnekindluse suurendamine ja uute töökohtade loomine 
maapiirkondadesse“, mille raames ühe tegevusena nähakse ette töötada välja ja rakendada 
abinõud raiejäätmete ja alternatiivsete puiduressursside (elektriliinide aluse võsa, kändude jms) 
aktiivsemaks kasutamiseks. Seejuures peetakse vajalikuks analüüsida selle meetmega kaasnevat 
mõju elustiku mitmekesisuse säilimisele. Nii konkreetseid toetusmeetmeid kui ka nende mõju 
analüüsi tulemusi on kavandatud aastaks 2014. 

Puitkütuste tootmisel on viimastel aastatel hakatud tähelepanu pöörama mineraalainete kaole, 
mis tekib biomassi väljaviimisel metsast. Kuna mineraalainete jagunemine puidu eri osade vahel 
on erinev, saab tehnoloogia valikuga mõjutada mineraalainete kadu. Kui raiejäätmed enne 
hakkimist kuivatada ja anda sellega võimalus okaste ja lehtede pudenemiseks, väheneb 
mineraalainete kadu oluliselt.  

Mineraalainete kadu raiejäätmete kogumise tagajärjel on uuritud ka Eestis. KIK projektis nr.25 
„Eesti puitkütuste potentsiaali hindamine mudelpuude meetodil“ 2008-2010 saadud tulemused 
on esitatud järgnevas tabelis (Tabel 7). 

 

Tabel 7 Mineraalainete kadu raiejäätmete kogumisel raiutud tüvepuidu m
3 kohta 

 Keemilised elemendid 

N S K P Mg Ca 

Keemilise elemendi sisaldus, kg/m
3
 0,465 0,062 0,198 0,017 0,251 1,267 

 

Täiendavaks meetmeks mineraalainete kao kompenseerimisel on puidu põletamisel tekkiva tuha 
metsa tagasi viimine. Puidu tuhk sisaldab vähesel määral raskemetalle (Cd 0 – 0,08 g/kg tuha 
kohta, Pb 0,02 – 0,6 g/kg tuha kohta) ja see ei võimalda puidu tuhka metsa viia suurtes kogustes. 
Soovitav on viia tuhk tagasi sinna, kust raiejäätmed koguti. 

4 PUIDUENERGEETIKAGA SEONDUVATE TÖÖKOHTADE DÜNAAMIKA 

EESTIS KUNI AASTANI 2020 

Eesti Maaülikooli poolt 2012. a. läbiviidud uuringust selgus, et  2011. a. oli majanduslikult 
aktiivseid ettevõtteid Eestis 103 883, maaettevõtteid oli nende hulgas 36 031 ehk 34,7%. 

Põhitegevusvaldkondade (EMTAK 2008) alusel 2011. a moodustasid  kõigist maapiirkonna 
ettevõtetest 70% viie tegevusala ettevõtted: põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (31,3%); 
hulgi- ja jaekaubandus (13,3%); ehitus (9,1%); kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (9%); 
töötlev tööstus (8,1%).. 

Statistikaameti andmetel on põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkondades 
hõivatute arv tõusnud - aastal 2008 oli see 3,9%, aastal 2012 juba 4,7%. Sellele on oluliselt kaasa 
aidanud metsatööstuse sektori areng, sealhulgas puitkütuste tootmise kasv. EMPL andmetel 
metsa- ja puidutööstussektoris mahud kasvanud ja ka keskmine lisandväärtus suurenenud. 
Kasvanud on ka töötajate arv – metsamajanduses, puidu- ja paberitööstuses ning mööblitööstuses 
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oli 2009. aastal 29500 töötajat ja aastal 2012 juba 34000. EMPL tegevdirektori Ott Otsmanni 
hinnangul peaks olema reaalne metsa kasutusmahtu lähikümnendi jooksul kahekordistada, kuid 
see suurendaks oluliselt ka metsa- ja puidutööstussektoris hõivatud töötajate arvu. 

Võttes aluseks statistikaameti andmed, mille järgi on hakkpuidu tootmine alanud 2007. aastal ja 
kasvanud kuni 2011 aastani, siis on selge, et hakkpuidu tootmise sektoris on tekkinud hulk 
töökohti. Seni suurim hakkpuidu tootmine toimus 2011. aastal (1,9 miljonit tm). Arvestades ühe 
tihumeetri kuluks 0,42 töötundi ja aastaseks töötundide normiks inimese kohta 1666 tundi, siis 
2007. aastal tekkis hakkpuidu tootmise tõttu 130 töökohta, 2011 aastal oli arvutuslik töökohtade 
arv 481 ja 2012 langes see 414-le. Arvestades, et 2013. aastal on raidmete kokkuvedu 
vähenenud, siis on ka tööjõu kasutamine vähenenud. Loodetavasti hakkab hakkpuidu tootmine 
2014. või 2015. aastal uuesti tõusma.  

Arvutuste järgi iga 400 000 tm hakkpuidu aastase tootmise muutmine muudab töökohti 100 
töötaja võrra, kes raiuvad, veavad materjali kokku, hakivad ja veavad lõpptarbijale. Siinkohal ei 
ole arvestatud vajaliku tööjõuga, kes vastavaid tõid organiseerivad, juhivad või administreerivad. 
Samuti ei ole siinkohal arvestatud lisatööjõuga, mis peaks lisanduma tarbimismahu suurenemisel 
energiatootmisettevõtetes. 

5 SOOVITUSED JA ABINÕUD PUIDUENERGIA KASUTAMISE 

SUURENDAMISEKS NII SISERIIKLIKULT KUI EKSPORDIKS 

Puiduenergia kasutamise suurendamiseks on vaja tekitada puidu kasvatajate huvi hakkpuidu 
varumiseks. Praeguseks on tekkinud olukord, kus metsaomanikud ei ole huvitatud koguma 
hakkpuidu toorainet. Näiteks praegu metsamajandajate kasum hakkpuidu tooraine kogumisel on 
nulli ümber – olenevalt asukohast võib olla nii kahjum kui kasum. Metsaomanikele makstakse 
1€ puiste kuupmeetri kohta, mis on ilmselgelt vähe. Probleemid, mis tekivad raiejäätmete 
kogumisel: 
1) Raiejäätmeid ei kasutata kokkuveoteede alla ning sellest tulenevalt tekivad metsamaterjali 

kokkuveol suured rööpad ehk metsaalune rikutakse ära; 
2) Et mitte tekitada suuri roopaid veetakse metsamaterjal kokku erinevaid trajektoore sõites 

ning tulemuseks on hävinenud järelkasv ning tihe pinnas, kus metsauuendamine on 
raskendatud. 

 

 

Joonis 6 Energiapuidu tarneahel ja tasustamisskeem 
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Joonisel (Joonis 6) on kujutatud Eestis enamlevinud energiapuidu tootmise ja tarnimise ahel. 
Vahel täidab erinevate komponentide rolle sama isik, kuid see ei muuda edasist analüüsi. 
Skeemil on kujutatud metsaomanik, kes haldab oma metsa ja sealtsaadavat energiapuitu. Ideaalis 
on metsaomanikud koondatud metsaühistusse ja paremate müügitingimuste saamiseks tegeleb 
materjalide müügiga metsaühistu. Kuna metsaühistul on võimalik lepinguid sõlmida suurematele 
kogustele, siis on võimalik küsida metsamaterjali eest suuremat hinda. Raie võib teostada 
metsaomanik, ühistu, teenuse pakkuja või siis müüakse mets kasvavana. Skeemil on raie teostaja 
metsa ülestöötaja nime all. Peale energiapuidu kokkuvedu reeglina jäetakse materjal kuivama, 
mille järgselt materjal hakitakse ja veetakse lattu või tarbijale. Tarbija maksab energiapuidu eest 
vastavalt lepingule turul väljakujunenud hinda. Kuna koostootmisjaamad saavad taastuvenergia 
tasu, on neil võimalik puidu eest maksta tarnijale suuremat hinda ja tarnija omakorda saaks 
suuremat hinda maksta metsaomanikule. Tegelik hind kujuneb tarbija ja hankija vahel kujuneb 
vastavalt turusituatsioonile. Praegu on energiapuidu hind madal ja kuna raha liigub tarbijalt 
metsaomanikuni, siis praegu on metsaomanik see, kes kannab kahjumit või saab minimaalselt 
plussi. Senine situatsioon on viinud selleni, et lageraielankidelt raiejäätmete kogumine ei tasu 
enam ära. Üheks võimaluseks on kasutada energiapuidu varumise toetamist. 
Metsaomanike seisukohalt võiks jagada energiapuidu saamise allikad nelja gruppi: 

1) trasside (teede ääred, kraavid, sihid jms) hooldamine – trassidel kasvavad puittaimed, mis 
tuleb teatud aja tagant maha võtta. Omanikul on vaja materjal nagunii ära koristada ning 
energiapuiduna müües saab ka töö eest tasu. See on töö, mida tehakse olenemata sellest 
kas saadav tulu katab kõik kulud või mitte; 

2) uuendusraietelt saadavad raiejäätmed – raiejäätmete kokkuvedu sisaldab kulusid, mis 
kuluvad kütusele, töövahendite amortisatsioonile, rikutud pinnase taastamisele ja 
tööjõule. Praegu makstakse erametsaomanikele oksavirnas oleva energiapuidu eest 3-4 € 
iga puiste kuupmeetri kohta, mis on ilmselgelt vähe; 

3) üle 30-aastaste metsade harvendusraietelt saadavad raiejäätmed või kogupuud – 
ümarmaterjali tootmisel harvendusraie raiejäätmed on väikeste dimensioonidega ja nende 
kogumine tuleks kõne alla kogupuude kokkuveo puhul. Hind on praegu 3-4 € puiste 
kuupmeetrilt, mis ei motiveeri erametsaomanikke raiejäätmeid koguma; 

4) puud alla 30 aastaste metsade hooldus- ja valgustusraietelt – kõige efektiivsem 
kogumisviis oleks jalalt lõigatud tervete (okstega) puude kokkuvedu. Kuna puud on 
väikesed, siis kokkukogumine ja vedamine on suhteliselt kallis ettevõtmine ning seda 
Eestis seni eriti rakendatud ei ole. Alla 30-aastaste metsade hooldusraie eripäraks on see, 
et on võimalik taotleda selleks 160 €/ha, kui see ei kohusta langetatud puude 
kokkukogumist ja energiapuiduks tarvitamist. Praegu makstavad 3-4 € puistekuupmeetri 
eest jääb väheks. Kuna on tegemist väikeste puudega, siis siit materjali kogumise 
motiveerimiseks oleks vaja rohkem toetusi kui uuendusraie puhul. 

Võimalike toetusskeemide koostamisel on lähtutud taustainfost ja intervjuudest erinevate 
spetsialistidega. Praeguste hindade puhul jääb motiveerivast ühikuhinnast puudu vähemalt 2 € 
puiste m3 eest. Toetada on võimalik tarneahela kõiki lülisid, kuid kõige efektiivsema tulemuse 
saaks, kui toetada metsaomanikku. 

Võimalike toetusskeemide variandid: 
1) Skeem 1. Toetatakse metsaomaniku hakkpuidu tooraine varumise eest. Selleks on vaja 

esitada kas otse või läbi metsaühistu üleandmisakti koopia, kus esitatud hakkpuidu 
kogused. Vastavalt sellele makstakse metsaomanikule 2 € puiste m3 eest. Ülejäänud 
tarneahela lülid toimivad ja maksavad samu hindasid kui seni on maksnud. Seega 
metsaomaniku tulu tekib toetusest ja müügihinnast; 

2) Skeem 2. Toetatakse metsaomanikku, kuid toetuse määr sõltub hakke hinnast. Esitatakse 
kas otse või metsaühistu kaudu üleandmisakti koopia ning kompenseeritakse 
metsaomanikule kogu hinnavahe mis jääb 6 € ja müügihinna vahele puiste m3 kohta; 

3) Skeem 3 toetatakse metsaühistud, kes tegelevad toorme andmete kogumisega ja tarnimise 
koordineerimisega. See peaks soodustama hästifunktsioneerivate metsaühistute tekkimist. 
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Sel juhul on metsaomanikel lihtsam täita tarnimiseks vajalikke miinimumkoguseid ning 
on võimalik suurematele kogustele leida ka turg ja parem hind. Toetatakse vastavalt 
üleandmisaktide koopiatele 2 € puiste m3 eest, millest 1,5 € maksab ühistu edasi 
metsaomanikule. 

4) Skeem 4. Toetataks metsaomanikku ning toetused diferentseeritakse sõltuvalt tooraine 
allikast: 

a) trassidelt kogutud kogupuude eest toetusi ei maksta; 
b) lageraietelt raiejäätmete varumisel oleks metsaomanikule toetusemäär 2 € puiste 

m3 kohta; 
c) üle 30-aatastest metsadest kogutud kogupuude või raiejäätmete eest oleks 

toetusmäär 2 € puiste m3 kohta; 
d) kuni 30-aastastest metsadest kogutud kogupuude kogumise eest 5 € puiste m3 

eest. 
Kõik kirjeldatud toetusskeemid eeldavad, et toetatakse erametsaomanikke ja kõiki neid skeeme 
on võimalik rakendada suhteliselt lihtsalt analoogselt olemasolevate toetustele. Vaja oleks vaid 
leida toetusallikad. Võimalikke toetusskeeme, kus tõstetakse taastuvenergia toetust või hakatakse 
toetama katlamaju, mis toodavad ja müüvad puitkütustega saadud soojusenergiat, antud töös ei 
käsitletud. Soojusenergia tootjate toetamise puhul peaks jõudma osa toetussummadest ka 
metsaressursi omanikele, kuid praktikas ei pruugi see nii juhtuda. 

5.1 Metsaomanike, piirkondlike metsaühistute, ettevõtjate ja kohalike 

omavalitsuste tegevuse aktiveerimine korraldamaks puitkütuste tooraine 

varumist erametsadest 

Töötada välja kinnitada uued toetuse liigid: 
• Puitkütuse valmistamise täisahela toetus. Ahel sisaldab: raiet – kokkuvedu - väljavedu-

 kütusevalmistust kasutamiseks katlamajas. 
• Metsaomanike ja metsatööliste täiendkoolituse toetus (kunagi oli olnud EASis). Uurida 

Maaeluarengukava (MAK) 2020ja Metsanduse Arengukava vastavaid dokumente. 
• Sihtkaitsevööndi metsade majandamise toetus, sarnaselt Natura-alade toetusele. 

Sihtkaitsevööndis ei tohi tegelda traditsioonilise metsamajandamisega. 
Sihtasutus EMK on arendanud välja ja rakendanud meetmed, mis soosivad väheväärtusliku 
lehtpuu kasutamist energiamajanduses: 

• Metsa hooldustööde toetus, uuendus ja valgustusraiete jääkide kokkuveo ja väljaveo 
toetus, kui seda materjali kasutatakse kütuse valmistamiseks. 

• Energiaühistute loomise toetus. Energiaühistu loomiseks oleks vaja nii toetust, laenu 
võtta (laenu garantii), teavitust/koolitust, sobivat asukohta kaugküttevõrgu või mõne 
suurema üksiktarbija näol. 

• Eksporditurgudele mineku toetus ekspordivõimaluste toetamine. Välja saab viia 
kvaliteetse materjali, viletsam jääb siseturule nt tahkekütuseks või vedelate biokütuste 
valmistamiseks. 

• Puiduenergia kasutamise alane reklaami- ja teavitustegevus, õppe- ja täiendkoolituse 
alase tegevuse organiseerimine ja läbiviimine. 

• Metsaühistute liikmete ja metsakonsulentide täiendkoolituse organiseerimine ja 
läbiviimine, praegu toetuse määr 95 €/isik (arenenud lääneriikides 250 €/isik) ja raha 
jaotatakse metsaühistute kaudu. Toetusi jagab EMK. 

Kindlasti on oluline roll puitkütuste tootmise elavdamisel puitkütustel töötavate katlamajade 

ja koostootmisjaamade olemasolu. Tänasel päeval on võimalik suurendada metsadest 

saadavat puitkütuse toorainet raidmete ja kändude näol. Seega on oluline, peale toetuste 

saamise võimaluse tekitamise, ka nõudluse suurendamine. Nõudlust saab suurendada 
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katlamajade üleviimisega puitkütusele või uute katlamajade või koostootmisjaamade 

rajamisega. 

5.2 Soovitusi, mis motiveerivad piirkondlikke metsaühistuid aktiivsemalt 

korraldama puitkütuste tooraine varumist erametsadest, sh 

väheväärtuslikest lehtpuupuistutest ja noorendike hooldusraietest 

Nagu energiapuidu varumisel motiveerib metsaomanike töö tasuvus, nii ka motiveeriks 
metsaühistuid puitkütuste tooraine varumisel töö tasuvus. Metsaühistute huvi tõstmise esmaseks 
eelduseks on kõrgem tooraine hind. Teisejärgulisteks motivaatoriteks võiks olla toetused, mis 
võivad olla näiteks: 

1) puitkütuste tooraine müügitoetus – vastavalt kogustele makstakse metsaühistule 
küttepuidu varumise toetust, millest osa jääb ühistule, osa metsaomanikule; 

2) investeerimistoetus – metsaühistutele antakse abi puitkütuste toorme varumisriistade ja 
hakkurite ostuks. 

Samuti on üheks eelduseks metsaühistu haldusala läheduses tegutsev küttepuidu tarbija ehk 
ostja. 

5.3 Soovitusi ja abinõusid kohalikele omavalitsustele viimaks väikekatlamaju 

üle puitkütusele 

Puiduenergia kasutuse suurendamiseks kohalike katlamajade üleviimisega puitkütuste 
kasutamisele, tuleks KOVi vastava valdkonna eest vastutavatel spetsialistidel eelnevalt läbida 
mitmeid ettevalmistusfaase. 

Teadlikkuse kasvatamine 

Tutvustada kohalike omavalitsuste võtmeisikutele häid näiteid fossiilsetel kütustel töötanud 
katlamajade üleviimisest kohalikele biokütustele. 

Läbi viia piirkondlikke seminare ja õppepäevi, kaasata TTÜ, EMÜ, Erametsakeskus SA ja 
EMOLi spetsialiste ning võimaluse korral konkreetsete objektide vastutavaid spetsialiste. 
Huvipakkuvamate objektide külastused. 

Nõustamine 

Kohalike omavalitsuste vastavate spetsialistide võimekuse tõstmine ja nõustamine taastuvenergia 
ja energiatõhususe tõstmise projektide taotlusdokumentide ettevalmistamisel nii siseriiklikesse 
(KIK, PRIA, EAS) kui ELi (EIE, INTERREG, LEADER) programmidesse. Vastavate 
programmide elluviidud projektide tulemuste ja uute võimaluste tutvustamine. Seminarid, 
õppepäevad. 

Kaugküttesüsteemide auditid 

Enne kohalike omavalitsustes asuvates kaugküttesüsteemides renoveerimistööde alustamist (nt 
katlamajade üleviimine kohalikule kütusele, torustike vahetus jms) oleks äärmiselt soovitav läbi 
viia vastavad auditid, et selgitada välja, kas uuritav kaugküttesüsteem on tervikuna elujõuline ja 
vastab olulisematele elujõulisuse kriteeriumidele või tuleks üle minna hoonete lokaalsele 
energiavarustusele. Tellida vastavad süsteemiauditid. 

Ressursiuuringud 

Renoveerimistööde tegemise eelduseks, kui soovitakse KOVi katlamajas fossiilkütuste asemel 
kasutusele võtta kohalikud energiaallikad, on lähipiirkonna ressursiuuring. Sageli piirdub 
lähipiirkond valla territooriumiga. Põhjalikud eeluuringud kindlustavad selle, et renoveeritud 
katlamaja ei tunneks hiljem puudust valitud kütusest või ei osutuks valitud kütus liiga kalliks. 
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Teostatavuse analüüsid 

Katlamajade kütusevahetuse ja muude taastuvenergia projektide teostatavusanalüüside koosseisu 
ja paremate näidete tutvustamine ja uute ettevalmistamine. Kohalike spetsialistide kaasamine 
projektide teostatavusanalüüsi kõigis faasides. 

5.4 Metsaomanike, piirkondlike metsaühistute, ettevõtjate ja kohalike 

omavalitsuste tegevuse aktiveerimine korraldamaks puitkütuste tooraine 

varumist erametsadest, sh väheväärtuslikest lehtpuupuistutest ja 

noorendike hooldusraietest ning koostöö tõhustamiseks puitkütuste 

kasutamisel 

Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 (MAK 2020) toodud meetmed ei ole piisavad, et 
soodustada puitkütuste laialdasemat tootmist erametsadest. Täiendavate meetmetena tuleks 
edaspidi kaaluda järgmisi: 

1) MAK meedet Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine (art 25 ja 
27) täiendada nii, et eraldi toetusena võiks olla valgustusraie käigus raiutava puidu 
hakkpuiduks väärindamise toetus. Kui harvendusraiel saadakse likviidset puitu, mis 
muudab harvendusraie majanduslikult tasuvaks, siis valgustusraiel raiutava materjali 
töötlemine pole majanduslikult tasuv. Kuid näiteks  Soome riik toetab noortest metsadest 
energiapuitu varuvaid peremetsaomanikke kolmel viisil: pindala toetus, varumistoetus ja 
hakketoetus (Metsaleht 27.02.2010.). Selline toetus stimuleeriks valgustusraiete tegemist 
erametsades ja tooks turule täiendava koguse puitkütuseid. 

2) Selle meetme rakendamisega peaks kaasnema metsaomanike aktiivne teavitamine 
metsakasvatusvõtete rakendamise vajalikkusest ja olulisusest ning selleks 
juhendmaterjalide koostamine 

3) MAK meetme Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine (art 27) raames toetada 
lisaks puidu hakkpuiduks väärindamiseks vajalike masinate ja seadmete ostmisele ka 
tootmisega seotud tööjõukulusid, teenuse sisseostmist vms. 

4) Energiaühistute loomise toetus. Energiaühistu loomiseks oleks vaja nii toetust 
(tagastamatut abi), laenu garantiid, teavitust/koolitust. Eelprojekti ja soovitused sobiva 
asukoha (kaugküttevõrgu või mõne suurema üksiktarbija näol) leidmiseks saab teostada 
EASi innovatsiooniosaku toel.  

5) Toetuste suurendamine õppe- ja täiendkoolituse alase tegevuse organiseerimiseks ja 
läbiviimiseks puitkütuste tootmise ja puiduenergia kasutamise valdkonnas. Praegused 
Erametsakeskuse kaudu jagatavad toetused (95 €/isik) metsaühistute liikmete ja 
metsakonsulentide täiendkoolituseks pole piisavad.  

6) Eksporditurgudele mineku toetus. Puitkütuste ekspordivõimalused saavad tekkida 
metsaühistute ühistegevuse tulemusel, sest muidu ei suudeta tagada piisavaid mahtusid, 
tarnete stabiilsust ja kütuste nõutavat kvaliteeti. Toetus on vajalik erametsaomanike 
teavitamiseks, konsultatsioonideks ja ühistegevuse organiseerimiseks. 

6 SOOVITUSI TEGEVUSTEKS 

Teavitus 

Metsaressursi omanikke on otstarbekas teavitada vaid siis, kui sellest oleks neile kasu. Kui 
reklaamida näiteks metsaomanikke koguma raiejäätmeid ja nende eest ei maksta kasumlikku 
hinda, siis ei ole sellel metsaomaniku seisukohast mõtet. Oletame, et metsaomanikele pakutakse 
puitkütuste toorme eest kasumlikku hinda. Sel juhul on kindlasti vaja tegeleda  metsaressursi 
omanike teadlikkuse tõstmisega, mille võiks jagada järgmistesse punktidesse: 
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1) Teavitustegevus võimalike toetuste (investeerimistoetused, puiduhakke toorme kogumise 
vms) saamise kohta. Seda saab teha läbi metsaühistute, koolituste, õppepäevade või 
infopäevade kaudu. 

2) Koolituste korraldamine, kus tutvustatakse võimalikke tehnoloogilisi skeeme seotuna 
metsaomaniku toodetavate kogustega. Erinevate koguste puhul on otstarbekas kasutada 
erinevaid skeeme. 

3) Info jagamine kokkuostjate kohta, mis võiks käia samuti infopäevade raames ja 
metsaühistute kaudu. 

4) Koolitusmaterjalide koostamine sh e-õppe materjalide loomine ja kõigile kättesaadavaks 
tegemine. 

5) Metsaomanike ühistulise tegevuse propageerimine. Tuleks teadvustada, et väikesi 
metsakinnistuid saab efektiivselt majandada ja metsa või puidu müüki korraldada vaid 
läbi ühistegevuse. Naabermaade kogemused näitavad, et konsolideeritud ühispakkumiste 
korral on erametsaomanikel võimalik saada soodsamaid tingimusi  metsakasvatuslike ja 
metsaraietööde tellimisel ning paremat hinda puidu müügil. Energiapuidu realiseerimisel 
pikaajalise ja stabiilse tulu saamiseks võib otstarbeks olla selliste energiaühistute 
loomine, kus metsaomanikud on nii energeetilise toorme kui ka katlamaja omanikud. 

Kui on võimalik tekitada metsaressursi omanikele lisatulu, siis on teavitustegevus esmatähtis. 

Vajaliku finantseerimisskeemi kirjeldus 

2012 aastal toodeti küttepuitu (sisaldab ka hakkpuitu ja puitjäätmeid ning puitbrikette ja –
graanuleid) 41 281 TJ väärtuses ehk 1,67 miljonit tm küttepuitu pluss 1,64 miljonit tm hakkpuitu 
pluss 1,30 miljonit tm puitjäätmeid + 463 tuhat tonni puitbriketti ja -graanuleid (Statistikaamet). 
Kuna enamik on hakkpuidust on kogutud metsast ja trassidelt, siis peaks edasiste arvutuste 
aluseks võtma 1,64 miljonit tm aastas. Kui jagada 1,64 mln tm hakkpuitu proportsionaalselt 
omandivormide vahel, siis saaksime riigimetsast varutud toorainest 0,58, juriidilisest isikust 
metsaomanikelt 0,57 ja füüsilisest isikust metsaomanikelt 0,49 miljonit tihumeetrit hakkpuitu.  
Põhiaruande 5. peatükis toodud finantseerimisskeemides on mõeldud eelkõige füüsilisest isikust 
metsaomanike toetamist, siis oleks vaja toetusraha igal aastal 0,49 miljoni tihumeetri puidu 
varumiseks. Kui toetusesumma on 2 € puiste m3 kohta, siis kogusumma oleks aastas 2,45miljonit 
€. Toetatav summa võib olla aastati väga erinev. Praeguses situatsioonis, kui kõrgete hakke 
hindade ajal varuti palju puitu ja enam ei varuta nii palju, siis mõne aja pärast tekib mõningane 
tooraine defitsiit, mis omakorda kergitab tooraine hinda. Sel juhul võib arvata, et mõnedel 
aastatel energiapuidu varumise toetust ei ole tarvis maksta. Samas ei ole välistatud, et mõningatel 
aastatel oleks vaja maksta kuni 2 korda suurema summa eest toetusi. 

Samuti on vaja toetada katlamajade üleviimist puitkütusele. See loob eeldused metsast varutava 
energiapuidu vajaduseks. Puiduhakkurite ja muude masinate ostuks toetuste jagamisel on vaja 
kindlasti läbi mõelda 3 küsimust: 

1) Kas läheduses on juba piisavalt töötavaid hakkureid ja muid vajalikke masinaid, mis 
suudaksid (ei ole liiga koormatud) pakkuda vajalikus koguses teenust; 

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

3) Kas oleks vaja toetusi teistele, tähtsamatele asjadele? 

Edasised tegevused fookusgrupiga, kellele tuleb perioodil 2014-2020 pöörata enim 
tähelepanu. 

Agenda 2020 Eestile seatud eesmärgid on tänaseks päevaks täidetud. Seega ei ole Eesti 
Vabariigil kohustust suurendada taastuvenergia osakaalu kogu primaarenergia hulgast. Samas 
tuleks jätkata taastuvenergia kasutuselevõttu ning suurendada taastuvenergia osakaalu veelgi. 
Taastuvenergia osakaalu suurendamiseks on tarvis eelkõige tekitada suuremat taastuvenergia 
allikate kasutamist. Seega tuleb peamiselt pöörata tähelepanu katlamajade üleviimist 
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puitkütustele. Teiseks tuleb tähelepanu pöörata puitkütuste varumise tasuvusele – metsaressursi 
omanik varub puitu vaid siis, kui see on tasuv. 

Erametsakeskuse kui kompetentsikeskuse ja riiklike toetuste rakendusüksuse võimalik 
toetuste elluviimisel. 

Erametsakeskusel oleks riiklike toetuste elluviimisel mitu rolli: 
1) toetuste hankimine – toetuste maksmise võimalikuks muutmisel on vaja leida 

toetusallikaid, samuti on vaja muuta vastavat seadusandlust; 
2) dokumentide täitmise ja esitamiskorra väljatöötamine 
3) metsaomanike teavitamine, koolitus- ja infopäevade korraldamine sh vastavate 

infomaterjalide koostamine või tellimine; 
4) kogutud dokumentide alusel toetuste väljamaksmine või kolmandale asutusele vajalike 

andmete esitamist toetuste maksmiseks; 
5) kontrolli teostamine. 

Eelpool loetletud rollide täitmine on seotud suur töö ja vastutusega ning sellega seoses tekivad 
lisakulud, mis peaks olema kaetavad toetuste summadest. 

6.1 Puitkütuse kasutuselevõtuks sobivate tehnoloogiliste lahenduste 

väljapakkumine 

Põhilised tehnoloogilised lahendused puitkütuste tootmiseks on järgmised: 

• tüvestehakke tootmine; 

• puu sektsioonide ja kogupuu tehnoloogiad; 

• hakkepuidu tootmine raiejäätmetest; 

• kändude juurimise, kogumise ja töötlemise tehnoloogiad 

6.2 Hakkpuitu kasutavate katlamajade tehnoloogiad 

Puitkütuse kasutuselevõtuks sobiva tehnoloogia valikul tuleb lähtuda kasutatava kütuse liigist 
(hakkpuit, halupuit, briketid, pelletid). Põhiaruandes vaadeldakse detailsemalt hakkpuidu 
põletustehnoloogiad, mille valikul tuleb tingimata arvesse võtta kütuse niiskust ja selle 
võimalikku muutumist, samuti seadme ühikvõimsust ning koormuse muutumist jt lähteandmeid. 

Hakkpuidu kasutuselevõtu kavandamisel tuleb peale kütusetarnijate valiku määrata 
konkreetse(te) kasutusele tuleva(te) kütus(t)e omadused ja päritolu, katlamaja võimsus (suurus), 
vajalikud keskkonnanõuded, valida kohalikele oludele sobivaim põletustehnoloogia, kuid lisaks 
lahendada ka: 

• kütuse laomajandus, sh kütuse edastamine alates vastuvõtust kuni koldesse söötmiseni; 

• suitsugaaside puhastus; 

• tuhakäitlus. 

Kui katlamajas peetakse vajalikuks põletada mitmeid eri kütuseid (nt hakkpuit puidutööstusest ja 
tükkturvas, metsast saadav niiske hakkpuit ja laudsepatööstuse kuivad jäätmed), siis tuleb seda 
arvesse võtta tehnoloogia valikul. Niiske ja kuiva kütuse kooskasutamiseks tuleks ette näha 
võimalus kütuste segamiseks. 

6.3 Vajaliku finantseerimisskeemi kirjeldus aastate lõikes kuni aastani 2020 

koos perioodi üldhinnanguga 2020 – 2030 

Praeguses situatsioonis, kui kõrgete hakke hindade ajal varuti palju puitu ja enam ei varuta nii 
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palju, siis mõne aja pärast tekib mõningane tooraine defitsiit, mis omakorda kergitab tooraine 
hinda. Sel juhul võib arvata, et mõnedel aastatel energiapuidu varumise toetust ei ole tarvis 
maksta. Samas ei ole välistatud, et mõningatel aastatel oleks vaja maksta kuni 2 korda suurema 
summa eest toetusi. 

Samuti on vaja toetada katlamajade üleviimist puitküttele. Katlamajade puitküttele üleviimine 
loob eeldused metsast varutava energiapuidu vajaduseks. Puiduhakkurite ja muude masinate 
ostuks toetuste jagamisel on vaja kindlasti läbi mõelda 3 küsimust: 

1) Kas läheduses on juba piisavalt töötavaid hakkureid ja muid vajalikke masinaid, mis 
suudaksid (ei ole liiga koormatud) pakkuda vajalikus koguses teenust; 

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

3) Kas oleks vaja toetusi teistele, tähtsamatele asjadele? 

Lisaks oleks vaja toetada kohalikke omavalitsusi katlamajade puitkütustele üleviimisel. 
Katlamajade üleviimisel  puidukütustele suurendatakse puitkütuste nõudluse kasvu, mis 
omakorda aitab kaasa puitkütuste varumise suurenemisele. Varutava puitkütuste koguste 
suurenemine omakorda tekitab juurde töökohti ja aitab kaasa majanduse kasvule. 

6.4 Edasised tegevused fookusgrupiga, kellele tuleb perioodil 2014-2020 

pöörata enim tähelepanu 

Agenda 2020 Eestile seatud eesmärgid on tänaseks päevaks täidetud. Seega ei ole Eesti 
Vabariigil kohustust suurendada taastuvenergia osakaalu kogu energia hulgast. Samas tuleks 
jätkata taastuvenergia kasutuselevõttu ning suurendada taastuvenergia osakaalu veelgi. 
Taastuvenergia osakaalu suurendamiseks on tarvis eelkõige tekitada suuremat taastuvenergia 
allikate kasutamist. Seega tuleb peamiselt pöörata tähelepanu katlamajade üleviimiseks 
puitküttel töötavatele. Teiseks tuleb tähelepanu pöörata puitkütuste varumise tasuvusele – 
metsaressursi omanik varub puitu vaid siis, kui see on tasuv. 
Metsanduse Arengukava 2020 eesmärkide (puitkütuste kasutamise suurendamine 

energiatootmiseks – viies selle 22 PJ-lt (2009) tasemele 30 PJ aastas) saavutamiseks tuleks 

panustada nii uute koostootmisjaamade rajamisse kui ka kohalike katlamajade üleviimisse 

puiduküttele. Selles protsessis on oluline roll kohalikel omavalitsustel, kelle otsustest sõltub 

piirkondlik areng taastuvenergia valdkonnas. Sellega seoses on vaja edendada omavalitsuste 

spetsialistide koolitust eelkõige puitkütuste kasutamise valdkonnas. Koolitused peaksid 

sisaldama ülevaadet olemasolevatest puitkütuste kasutuselevõttu toetavatest meetmetest, 

ressursside analüüsi, ülevaadet puitkütuse toorme varumise ja puitkütuse tootmise 

tehnoloogiatest, puitkütuste põletamise tehnoloogiatest väikekatlamajades ning koostootmis-

jaamades, majanduslikke analüüse puitkütuste kasutamise kohta kogu tarneahela osas.  

6.5 Erametsakeskuse kui kompetentsikeskuse ja riiklike toetuste 

rakendusüksuse võimalik roll toetusmeetmete elluviimisel 

Erametsakeskusel oleks riiklike toetuste elluviimisel mitu rolli: 

1) toetuste hankmine – toetuste maksmise võimalikuks muutmisel on vaja leida 
toetusallikaid, samuti on vaja muuta vastavat seadusandlust; 

2) dokumentide täitmise ja esitamiskorra väljatöötamine 

3) metsaomanike teavitamine, koolitus- ja infopäevade korraldamine sh vastavate 
infomaterjalide koostamine või tellimine; 
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4) kohalike omavalitsuste spetsialistide täiendkoolituse korraldamist puitkütuste tootmise ja 
kasutamise valdkondades; 

5) kogutud dokumentide alusel toetuste väljamaksmine või kolmandale asutusele vajalike 
andmete esitamist toetuste maksmiseks; 

6) kontrolli teostamine. 

Eelpool loetletud rollide täitmine on seotud suur töö ja vastutusega ning sellega seoses tekivad 
lisakulud, mis peaks olema kaetavad toetuste summadest. 

7 KONKURENTSISITUATSIOON PUITKÜTUSE TOOTME TURUL 

7.1 Toorme ressurss Eestis tervikuna ja maakondade lõikes 

Puitkütuste toorme ressurssi on uuritud korduvalt. Käesolevas töös kasutati ajakirjas Baltic 
Forestry kirjeldatud metoodikat. 

Teades kõikide Eesti metsaalade boniteediklasse ja kasvukohatüüpe ning neile vastavaid puidu 
produktsiooni, arvutati potentsiaalne tootlikkus kogu Eesti metsadele. Saadud tulemused on 
esitatud tabelis (vt Tabel 8). 

Tabel 8 Metsade potentsiaalne iga-aastane toodang kui kõik metsad oleksid majandatavad 
tulundusmetsad 

Puuliik Raieviis 
Tarbepuit, 

tuhat 
tm/aasta 

Küttepuit, 
tuhat 

tm/aasta 

Kokku, 
tuhat 

tm/aasta 

Oksad, 
tuhat 

tm/aasta 

Kännud, 
tuhat 

tm/aasta 

Okaspuud 
HR 1207,84 394,71 1602,55 572,72  

LR 1942,73 696,76 2639,49 347,43 345,84 

Lehtpuud 
HR 1726,54 12,77 1739,31 378,51  

LR 3648,50 213,66 3862,16 464,87 567,63 

Kokku 8525,61 1317,90 9843,51 1763,53 913,47 

Tabel 8-s toodud potentsiaalse tootlikkuse arvutamisel ei ole arvestatud looduskaitseliste 
piirangutega. Sel juhul oleks võimalik koguda igal aastal 9 844 tuhat tm likviidset puitu, millest 
traditsiooniline küttepuit moodustaks 1 318 tuht tm (9 884 TJ). Raiejäätmeid okste ja latvade 
näol oleks sel juhul 1 764 tuhat tm (11 463 TJ) ning kändusid lageraiest 913 tuhat tm (5 938 TJ), 
millest omakorda okaspuukände oleks 568 tuhat tm (3 690 TJ). Tabel 9-s esitatakse puitkütuse 
võimalikud aastased toodangud maakondade kaupa. 

 

Tabel 9 Potentsiaalsed puitkütuste aastased toodangud maakondade kaupa 

Maakond 

Potentsiaalne toodang, 
tuhat tm aastas 

Potentsiaalne energia toodang, 
TJ aastas 

kütte-
puud 

raie-
jäät-
med 

kän-
nud 

Kokku 
kütte-
puud 

raie-
jäät-
med 

kän-
nud 

Kokku 

Harju 79,9 117,3 61,6 258,8 599,1 762,7 400,5 1762,3 

Hiiu 24,5 34,8 17,7 77,0 183,4 226,5 115,2 525,1 

Ida-Viru 72,6 109,7 55,2 237,5 544,2 713,3 358,7 1616,2 



Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 

23 
TTÜ ja EMÜ 

Maakond 

Potentsiaalne toodang, 
tuhat tm aastas 

Potentsiaalne energia toodang, 
TJ aastas 

kütte-
puud 

raie-
jäät-
med 

kän-
nud 

Kokku 
kütte-
puud 

raie-
jäät-
med 

kän-
nud 

Kokku 

Jõgeva 71,8 101,0 49,8 222,6 538,3 656,3 323,6 1518,2 

Järva 52,8 79,2 41,3 173,3 396,2 515,0 268,1 1179,3 

Lääne 59,6 75,0 37,1 171,7 447,1 487,4 241,4 1175,9 

Lääne-Viru 73,5 118,3 64,1 255,9 551,1 768,7 416,6 1736,4 

Põlva 34,1 88,6 48,7 171,4 255,5 575,9 316,4 1147,8 

Pärnu 122,6 175,4 87,3 385,3 919,7 1140,2 567,8 2627,7 

Rapla 75,5 103,6 53,5 232,6 566,0 673,2 347,6 1586,8 

Saare 73,1 95,7 50,7 219,5 548,5 622,0 329,4 1499,9 

Tartu  53,8 89,8 45,8 189,4 403,3 583,7 297,8 1284,8 

Valga 40,2 82,2 44,2 166,6 301,8 534,2 287,4 1123,4 

Viljandi 88,7 139,9 70,4 299,0 665,4 909,6 457,3 2032,3 

Võru 40,5 93,3 51,0 184,8 303,7 606,6 331,3 1241,6 

Kokku 963,1 1503,9 778,3 3245,4 7223,1 9775,4 5058,9 22057,7 
 

Eestis oli puitkütuste tarbimine 2012-l aastal 4 497 tuhat tm. Pikaajaliseks keskmiseks aastaseks 

tootluseks metsamaalt on 7 443 tuhat tm tarbepuitu, 963 tuhat tm küttepuitu, 1 504 tuhat tm 

raidmeid ja 778 tuhat tm kändusid. Arvutuste järgi tarbepuidu pikaajaline keskmine tootlikkus 

jaguneb paberipuidu ja palkide-pakkude vahel vastavalt 2 957 tuhat tm ja  4 486 tuhat tm. 

Arvestades tarbepuidu toormest saadavaid kõrvaltoodangu (energia tootmiseks) koguseid, peaks 

pikaajalise keskmisena tekkima 2 891 tuhat tm. Seega on pikaajalise keskmisena reaalse 

energiapuiduna võimalik arvestada 963 tuhat tm küttepuidu, 1 504 tuhat tm raidmete, 778 tuhat 

tm kändude ja 2 891 tuhande tm puidutööstuse kõrvaltoodanguga. Kokku on energiapuidu 

pikaajaline keskmine aastane toodetav kogus seega 6 136 tuhat tm.Arvestades 2012 puitkütuste 

tarbimist 4 497 tuhat tm on olemas üsna arvestatav potentsiaal 1 639 tuhande tm näol. 

7.2 Konkureerivad tarbijad puitkütuste turul 

Eesti suuremad puidutoorme tarbijad viimastel aastatel on esitatud Tabel 10-s. 
 

Tabel 10 Eesti ettevõtetest suuremad puidutarbijad 2010. aastal 

Ettevõte Tegevusala 

Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Elektrienergia tootmine 

Estonian Cell AS Puitmassi tootmine 

Finnforest Eesti AS Saematerjali tootmine 
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Ettevõte Tegevusala 

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Paberi tootmine 

Repo Vabrikud AS Plaadi tootmine 

Stora Enso Eesti AS AS (Imavere) Saematerjali tootmine 

Toftan AS Saematerjali tootmine 

UPM-Kymmene Otepää AS Vineeri tootmine 

Vara Saeveski OÜ Saematerjali tootmine 

Viiratsi Saeveski AS Saematerjali tootmine 

 

Esitatud andmed näitavad, et puitkütustele kui toormele ei konkureeri mitte ainult puitkütuseid 
kasutavad katlamajad ja koostootmisjaamad, vaid ka puitplaaditootjad, puitmasstehased, 
pelletitehased jt. Äripäeva andmetel kolme suurema tarbija andmed on toodud Tabel 11-s. 
 

Tabel 11 Puitkütuste kui toorme tarbijad (Äripäev 2008) 

Ettevõte Toorme vajadus aastas, 
tuh m3 

Estonian Cell AS 380 

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 150 

Repo Vabrikud AS 380 
 

8 PERSPEKTIIVSED TEHNOLOOGIAD PUIDU BAASIL TOODETAVATE 

VEDELKÜTUSTE VALMISTAMISEKS 

8.1 Lignotselluloosne tooraine 

Lignotselluloossest materjalist toodetavad vedelad biokütused liigitatakse teise põlvkonn 
biokütusteks, milledest levinumad on bioetanool (hüdrolüüspiiritus) ja biodiislikütus (nt Fisher-
Tropschi tehnoloogia abil saadud bioõlide töötlemise saadus, nn BtL kütus). 

Mets moodustab 80% maailma biomassist. Seetõttu moodustab ta küllaldaselt saadava, 
inimtoiduga mitte konkureeriva suhteliselt odava tooraine bioetanooli tootmiseks. Puit ja ka õled 
koosnevad ligniinist, tselluloosist ja hemitselluloosist, Seetõttu nimetatakse teda ka 
lignotselluloosi biomassiks. 

8.2 Lignotselluloosse materjali biokeemiline muundamine vedelkütusteks 

Sisaldades keskmiselt 42% tselluloosi ja 21% hemitselluloosi on ühest grammist puidust 
teoreetiliselt võimalik saada 0,32 grammi etanooli. 

2006. aasta juunis oli lignotselluloosist toodetud bioetanooli hind Ameerika Ühendriikides 0,59 
dollarit liiter. Võrdluseks: see oleks bensiini hind, mida toodetakse naftast hinnaga 120 dollarit 
barrel (siin on arvesse võetud bioetanooli bensiinist madalam kütteväärtus). Ameerikas oli 
püstitatud eesmärk toota 2012. aastal lignotselluloosist bioetanooli hinnaga 0,28 dollarit liiter. 
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Lignotselluloosist bioetanooli tootmise optimaalse tehnoloogia väljatöötamiseks on erinevate 
maade valitsused grantide ja subsiidiumide näol eraldanud palju raha. Suurim panus on siin 
Ameerika Ühendriikidel. 28.02.2007. eraldas USA Energeetikaministeerium 385 miljonit dollarit 
6 tehase rajamiseks. See katab 40% nende maksumusest. Praegu ületab tselluloosist etanooli 
tootmise tehase maksumus 2,5 – 4 korda investeeringud tehasesse, mille tooraineks on teravili. 

8.3 Lignotselluloosse materjali termokeemiline muundamine vedelkütusteks 

Teise põlvkonna biodiislikütust saab kas nt taimeõlide hüdrogeenimisega või termokeemiliste 
protsesside tulemusena ja toormena ei kasutata enam õlikultuure (vähemalt mitte nende 
seemneid või vilju), vaid saab kasutada ka lignotsellulooset matejali. 

Termokeemiline biomassi muundamine hõlmab protsesse palju kõrgematel temperatuuridel ja 
üldiselt kõrgema rõhu juures kui biokeemilise muundamise süsteemid. Termokeemiliste 
protsesside puhul on lähtebiomassi valiku võimalus palju suurem ja erinevate omadustega 
biomassi kasutamine paindlikum. Termokeemilisel teel biokütuste tootmine algab biomassi 
gaasistamisest või pürolüüsist. Esimene neist on tavaliselt rohkem kapitalimahukas ning vajab 
suuremas mastaabis tootmist, et saavutada tasuvust, kuid lõpptoode on puhas, otse mootoris 
kasutuskõlblik kütus. Diskussioon keskendub gaasistamise põhisele töötlemisele, millega on 
võimalik toota erinevaid biokütuseid, s.h Fisher-Tropsch vedelikud (FTL) dimetüüleeter (DME) 
ja erinevad alkoholid. 

Biokütuste tootmise keskmised kalkuleerinud tootmishinnad on esitatud Tabel 12-s. On 
märgitud, et suuremahulise tootmise korral tuleb kaasprodukte kasutada kütusena, mis tõstab 
tootmishinda. Prognoositakse, et aastaks 2010 on käivitunud teise põlvkonna biokütuste 
suuremastaabiline tootmine ja alles aastateks 2020 – 2030 on ühtlustunud teraviljast ja 
lignotselluloosist  bioetanooli tootmishinnad. 
 

Tabel 12 Biokütuste tootmishinnad 

Biokütus Tootmishind EUR/toe 

Rapsist toodetud biodiisel 716 

Bioetanool nisust 649 – 724 

Bioetanool suhkrupeedist 699 – 716 

II põlvkonna biokütused  

Etanool lignotselluloosist (õled) 955 

Sünteetiline diislikütus (energiavõsa) 1 147 

8.4 Perspektiivseid tehnoloogiaid puidu baasil toodetavate vedelkütuste 

(bioõlid, bioetanool) valmistamiseks 

Bioõlid erinevad täielikult naftapõhistest vedelkütustest ja ka teistest vedelatest biokütustest, 
nagu biodiislikütus, nii füüsikaliste omaduste kui ka keemilise koostise poolest. Eelkõige torkab 
silma, et bioõli sisaldab palju vett, tarbimisaine alumine kütteväärtus võib olla kuni kolm korda 
madalam kerge kütteõli omast, see on väga happeline (madal PH väärtus, sisaldab kahte tugevat 
hapet, soolhapet (HCl) ja väävelhapet (H2SO4)) ja sisaldab palju hapnikku. Bioõlid põhjustavad 
mittelegeeritud teraste intensiivset korrosiooni. Paljud plastikud ja vask ei lagune ega korrodeeru 
bioõlide keskkonnas. Silikoontihendid ja Viton tihendid sobivad asendama tavalistes 
naftapõhiste kütuste süsteemides olevaid tihendeid. 

Bioõlid on nii keemiliselt kui termiliselt vähem stabiilsed kui naftapõhised kütused. Paljud 
bioõlide omadused muutuvad ajas, mistõttu tuleb olla hoolikas nende käsitlemisel, transpordil ja 



Puitkütuste ja puitkütuseks sobiliku toorme kasutus Eestis 

26 
TTÜ ja EMÜ 

hoiustamisel. Kui bioõlide nn ebatavalisi omadusi on hoolikalt arvesse võetud, saab neid 
põletada ilma abipõletita või abikütuseta ka tööstuslikus mastaabis. 

Tavalised naftapõhiste kütuste põletamiseks projekteeritud seadmed ja süsteemid ei ole valmis 
koheselt bioõlide kasutamiseks, vaid need tuleb ümber projekteerida ja seadmestada ning kogu 
bioõlide tootmise ja tarneahel vajab loomist ja väljakujundamist. Bioõlide omadused sõltuvad 
omakorda valmistustehnoloogiast ja toormest. 

Bioõlide tootmise tehnoloogiad on arengufaasis ja veel on vara nende kasutusele võtmiseks 
Eestis. Peale bioõlide puhastamist ja nt vesinikuga vääristamist oleks neid mõistlik kasutada 
pigem mootorikütustena (ka SEKides), milleks Eestis võib saada toetusi, kuid kasutamiseks 
ainult soojuse tootmiseks igasugused toetusskeemid puuduvad. 

9 ERINEVATE KÜTTEVIISIDE OMAVAHELINE VÕRDLUS 

Järgnevatel joonistel (Joonis 7 ja Joonis 8) on esitatud 150 m2 köetava pinnaga ja 150 MWh/a 
küttevajadusega väikemaja ning ühe konkreetse EKE Projekti tüüpprojekti 113-EKE11-4 järgi 
ehitatud ja renoveeritud korterelamu küttekulud köetava pinna ruutmeetri kohta. Eraldi on välja 
toodud muutuvkulud ja investeeringukulud jaotatuna 10-aastasele perioodile. Lisaks on 
kortermaja juures arvestatud hooldus- ja teeninduskuludega. Üheperamaja korral on eeldatud, et 
elanikud hooldavad kütteseadmeid ise ja vastavaid kulusid arvestatud ei ole. Halupuukatla 
kasutamisel üheperemajas tuleb seetõttu teenindussageduse alandamiseks kasutada 
akumulatsioonipaagiga küttesüsteemi, mis ongi üheks suurte püsikulude põhjustajaks. 

Teravalt torkab silma asjaolu, et väikemaja küttekuludes on püsikulude (investeeringutega seotud 
kulude) osatähtsus väga suur. Muutuvkulude osas on kalleim kerge kütteõli, järgnevad 
elekterküte ja teised energiaallikad juba mõnevõrra madalamal tasemel. 

 

 

11,76 
12,63 

3,43 

5,65 

4,29 

6,00 
5,00 5,30 

6,34 

2,36 

8,60 
5,25 

6,34 

4,53 
5,25 4,35 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Kerge kü eõli Elekter MaaSP Pelle küte Õhk-vesi SP Õhk-õhk SP Halupuukatel Maagaas 

EUR/(m2    a)    

Püsikulu 

Muutuvkulu 

 

Joonis 7 Väikemaja kütmise püsi- ja muutuvkulude võrdlus 
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Joonis 8 18 korteriga elamu küttekulude võrdlus 

 

Kortermajas on püsikulude osatähtsus võrreldes väikemajaga oluliselt väiksema osatähtsusega, 

elekter ja kerge kütteõli on seal kõige kallimad kütteviisid. Nendele järgneb halupuit, mille 

korral mõjutab tulemust kütjale makstav töötasu. Maagaasi korral on oluline võrguga 

liitumistasu suurus, mis võib investeeringumaksumust oluliselt mõjutada, maasoojuspumba 

korral on vajalik piisava suurusega vaba maa olemasolu pinnasekollektori paigaldamiseks (antud 

korterelamu jaoks umbes 3000 m2).  

10 HAKKPUIDUKATLAMAJA NÄIDISARVUTUS 

Näidisarvutus koostati kahes osas: 

• Esimeses osas refereeritakse hakkpuidukatla optimaalse võimsuse valikut Haljala aleviku 
kaugküttesüsteemi jaoks. Vastav uuring algas 2012. aasta sügisel ja lõppes 2013.a algul. 
smalt analüüsiti suhteliselt põhjalikult kaugküttekoormuste võimalikku muutumist ning 
seejärel tehti rida majandushinnanguid optimaalse hakkpuidukatla võimsuse leidmiseks. 
Haljala kohta tehtud uuring iseloomustab kõiki neid olulisi aspekte, mida biokütuse 
kasutuselevõtul tuleb analüüsida. 

• Teises osas esitatakse lihtsustatud mudel, mida saab kasutada hakkpuidukatlamaja 
otstarbekuse esmasel hindamisel. Pakutud mudel on ette valmistatud MS EXCEL’is ning 
seda saab rakendada igaüks, kellel on tabelarvutuse kasutamise elementaarsed 
kogemused. Käesolevas peatükis antakse ülevaade mudeli jaoks vajalike lähteandmete 
kohta ning tuuakse ära näidisarvutuse tulemused. Mudelit MS EXCEL’i failina võib 
küsida SAst Erametsakeskus. 
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Selles peatükis tutvustatakse lühidalt, mida on Eesti taasiseseisvuse perioodil kaugkütte 
valdkonnas tehtud ja mis suunas kavatsetakse edasi liikuda. Lõpus tuuakse näiteid mitte 
edukatest ja edukatest juhtumitest, kus kaugküttevõrgu katlamaja on üle viidud taastuvale 
energiaallikale (biokütused). Lisaks võrreldakse Eesti biokütuse rakendamise taset ja edusamme 
teiste ELi riikidega. 

Üleminek fossiilkütuselt kohalikule biokütusele võib olla olulisim argument kaugküttesüsteemi 
jätkusuutlikkusele ja säilitamisele, sest soojuse hinda saab vähendada keskmiselt 20 €/MWh 
võrra, kuid seda koos KIKi vahendusel saadud toetusega. 

Perioodil 1990-2011 on puidu kütusena kasutamine ELs tervikuna kasvanud kahekordseks 
(1990. a 1668,7 PJ, 2011. a 3378,2 PJ – andmed EL 27 kohta). Kuna sama aja jooksul on energia 
kogutarbimine jäänud peaaegu samale tasemele (kasv 2,9%), siis puidu osatähtsus 
energiaallikana on kasvanud 2,4%-lt 4,8%-ni, seega kaks korda. Vaatamata kahekordsele 
kasvule on puidu osatähtsus EL keskmisena siiski tagasihoidlik. 

Ainult neljas riigis – Hispaania, Kreeka, Portugal ja Prantsusmaa – on puidu osatähtsus 
energiatarbimises vähenenud, ülejäänutes on toimunud kasv, mis on valdavalt olnud kiire. 
Võrreldes nimetatud osatähtsuse kasvu kiirust puidu suurima osatähtsusega riikides, näeme et 
Leedus ja Eestis on osatähtsus 21 aastaga kasvanud üle viie korra. 

Puidu energiaallikana kasutamise olulise tõusu üheks olulisemaks põhjuseks on kindlasti EL 
kliima- ja energiapoliitika. 

Võrreldes biokütuse kasutamist kütteks ja metsasust, kasutatakse puitkütuseid võrreldes 
ressursiga suhteliselt tagasihoidlikult näiteks Slovakkias, kus 47% metsasuse tingimustes 
kasutatakse küttes ainult 9,6% biokütuseid, naaberriigis Austrias aga 48% metsasuse tingimustes 
kasutatakse biokütuseid kütteks 31,1% ulatuses. Suhteliselt vähe kasutatakse biokütuseid kütteks 
ka näiteks 37% metsasusega Poolas (13,3%). Väikese metsasusega riikidest torkab suure 
biokütuse kasutuse osatähtsusega silma Taani, kus 19% metsasuse tingimustes on biokütuste 
osatähtsus küttes 33,6%. 

Kokkuvõttes mõjutavad puitkütuste kasutamist lisaks metsaressursi olemasolule ka teiste 
kodumaiste kütuste saadavus ja sellest tulenev riiklik energiapoliitika. Nii näiteks toodab 
Slovakkia puitkütuseid (eriti pelleteid) ka naaberriigi Austria jaoks. Sama kehtib ka Eesti kohta. 


