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Energiamajanduse korraldamise eesmärgiks on Eesti majanduse energiaga varustatuse tagamine majandust ja loo-
duskeskkonna säästlikku kasutamist edendaval viisil, eesmärgi saavutamisel omab olulist rolli kodumaiste kütuste 
tootmine. Biometaani tootmisega alustamises peitub Eesti majanduse senikasutamata võimalus, mis seob üheks 
tervikuks energiamajanduse, maakasutuse ning maaelu. 

Eesti energiamajanduse pikaajalisi valikuid käsitleva energiamajanduse pikaajalise arengukava aastani 2030 
(ENMAK 2030) koostamise raames koostas Eesti Arengufond koostöös paljude koostööpartneritega suure hulga 
uuringuid ning võttis kasutusele majandusmudelid, seda eesmärgiga seostada energiamajanduse juhtimise raames 
kavandatud tegevused mõjuga majandusele, loodus- ja tehiskeskkonnale, samuti inimesele. Selle pikaajalise ning 
mahuka tegevuse ühte tulemust hoiate Te hetkel käes – Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ning 
Eesti Arengufondi ekspertide koostöös valminud raport kirjeldab Eesti ühe olulisema ressursi – põllumajandusliku 
maa – senist kasutust, tootlikkust ning eeldusi alustada Eestis suuremahulise kütuste tootmise programmiga – Eesti 
biometaani programmiga. 

Millised on meie tänased teadmised Eesti biometaani ressurssidest? Eestis jääb igal aastal kasutamata rohtset 
biomassi koguses, mis vastab 350 mln Nm3 biometaanile. Kui lisada siia juurde kõigist muudest allikatest saadav ja 
tänasel päeval juba kasutatav biogaasi kogus, saame tulemuseks 450 mln Nm3/a. See kogus on ca. 18% kõrgem 
viimasest ressursi hinnangust1 ning muutus on tulnud rohumaade produktsiooni täpsemate hinnangute arvelt. 

Mida saadud tulemus tähendab? Biometaani 450 mln Nm3/a kogus vastab 65% kogu Eesti maagaasi aastasest 
kasutusest. Kogu Eesti bensiini kasutuse 2013. aasta tasemel võiks asendada 375 mln Nm3 biometaaniga kui bio-
metaani kasutataks transpordikütusena.

Mis saab edasi? Eesti Arengufond jätkab Eesti biometaani programmi koostamist eesmärgiga selgitada kogu bio-
metaani tootmise ja kasutamise väärtusahela makromajanduslik mõju. Muuhulgas leiavad veebruaris 2015 valmivas 
programmdokumendis vastuse järgmised küsimused: Milline on majanduslikult mõistlik biometaani hind tanklas või 
NHHZP]�YN\Z��HY]LZ[HKLZ�WV[LU[ZPHHSZL[�[VVYHPULIHHZP�UPUN�NLVNYHHÄSPZ[�WHPRULTPZ[&�2\PKHZ�RVYYHSKHKH�[YHUZWVYKPZ-
ektori energiatarbimist, et see oleks kogu majandust toetav

Meeldivat lugemist, 
Peep Siitam 
Eesti Arengufond/Energia- ja rohemajanduse suunajuht 

1  A. Oja „Biometaani kasutamise avalikud hüved”, Eesti Arengufond 2013.

Eesti rohumaade kasutuse kaart
Eesti rohumaade kasutuse geoinfo mudel 
on koostatud rohumaade asukoha ja saagi 
võrdlemisel loomakasvatusehitiste asukoh-
tade ja söödavajadusega. Punasega mar-
keeritud maadel toimub rohtse biomassi 
väärindamine loomasöödaks. Rohelisega 
markeeritud aladel jääb rohtne biomass 
kasutamata2. 

2  A. Kaasik, V. Vohu „Rohtse biomassi kasutamine loomasöödaks – biomassi tekke ja tarbimise mudel.”

� kasutamata rohumaad
� kasutuses rohumaad
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EESTI PÕLLUMAJANDUSMAADE KASUTUS ROHUSÖÖDA TOOTMISEKS  
JA ROHTSE BIOMASSI RESSURSS 3
Prof Emer Rein Viiralt, Dr Are Selge, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut.  
Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond.

Analüüsis käsitletakse Eesti varustatust põllumajandusmaa ressursiga ning erinevate rohumaade rohtse 
biomassi saaki ning saagi potentsiaali. Eesti rohumaade aastaseks rohtse biomassi saagiks hinnatakse 
ca. 2,2 miljoni tonni kuivainet ning perspektiivset saaki hinnatakse 10-15% kõrgemaks tänasest saagi 
tasemest.

ROHTSE BIOMASSI KASUTAMINE LOOMASÖÖDAKS –  
BIOMASSI TEKKE JA TARBIMISE RUUMIANDMETE MUDEL 6
Dr. Allan Kaasik, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.  
Villem Vohu, Eesti Arengufond, biomajanduse ekspert

Artiklis hinnatakse Eestis loomasöödaks tarvitatava biomassi kogust ning rohumaade ja loomakasva-
tusettevõtete paiknemist. Loomasöödaks tarvitatava rohtse biomassi koguseks hinnatakse 0,8 miljonit 
tonni kuivainet ja väärtusloomest välja jääva rohtse biomassi koguseks on 1,4 miljonit tonni kuivaine 
kaalus. Piirkondades kus rohtne biomass jääb mudelarvutuste alusel kasutamata on madalad ka põllu-
majandusettevõtete müügitulud.

BIOGAAS ROHTSEST BIOMASSIST JA BIOMETAANI RESSURSS 9
Ülo Kask, Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi teadur 

Artikkel selgitab biogaasi ja biometaani koostist, ressursse, tootmistehnoloogiat ja kasutust. Eelnevate 
artiklite alusel tuuakse välja, et Eestis jääb igal aastal kasutamata rohtset biomassi koguses, mis vastab 
350 mln Nm3 biometaanile. Koos kõigi muude biometaani ressurssidega oleks võimalik toota maksi-
maalselt 450 mln Nm3 biometaani aastas.
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EESTI PÕLLUMAJANDUSMAADE KASUTUS ROHUSÖÖDA 
TOOTMISEKS JA ROHTSE BIOMASSI RESSURSS
Prof Emer Rein Viiralt, Dr Are Selge, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut.  
Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond. 

Eesti pindalast moodustavad põllumajandusmaad 
ligikaudu ühe viiendiku ning koos metsadega on 
tegemist ühe peamise taastuva loodusvara ressur-
siga. Kasutatava põllumajandusmaa ressurss on 
strateegiline väärtus, mille olemasolu annab ühis-
konnale võimaluse tagada enda varustamine toidu 

ja energiaga. Milline on Eesti varustatus nimetatud 
YLZZ\YZPNH�QH�RHZ�ZLL�VU�WPPZH]&�7PPZH]\ZL�OPUKHTP-
seks tuleb vaadata, milline on põllumajandusmaa 
ja elanike arvu omavaheline suhe, ehk kui palju on 
maad elaniku kohta.

Maailmapanga andmete alusel on Eesti haritava 
maa arvestuses elaniku kohta 18. kohal maailmas 
(0,476 ha inimese kohta).1 Eelkõige tuleks vaadelda 
aga neid piirkondi, mis asuvad lähiümbruses ning 
mis on nii toiduainete kui energeetika vaates meie 
lähimad kaubanduspartnerid.

Kui vaadata meie lähiümbrust, Skandinaaviat ja 
teisi Läänemere ümbruse riike, siis jääb Eesti hari-
tava maa ressurss oluliselt maha nii Venemaast kui 
Leedust (iseküsimus kas Venemaa ressurss, mis 
ulatub meist kohati kuni 9000 km kaugusele, on 
käsitletav kohaliku ressursina). Teisalt ületab Eesti 
haritava maa ressurss elaniku kohta enam kui 
kahekordselt nii Euroopa Liidu kui maailma kesk-
misi näitajaid.2

1   Maailmapank. Haritav maa elaniku kohta 
  http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC
2  Sama

Eesti põllumajandusmaa ressurss

HARITAV PÕLLUMAJANDUSMAA (ha) ELANIKU 
KOHTA

Venemaa 0,850

Leedu 0,722

Läti 0,562

Eesti 0,476

Taani 0,449

Soome 0,417

Poola 0,288

Rootsi 0,276

Norra 0,165

Saksamaa 0,145

Euroopa Liit 0,214

Maailm 0,202

Allikas: Maailmpank (www.worldbank.org)

Arvestades ressurssi elaniku kohta on Eesti piisa-
valt varustatud toidu tootmiseks vajaliku maaga. 
Samas iseloomustab antud suhtarv vaid ühte osa 
põllumajanduslikust maakasutusest. Nimelt ei kata 
mõiste „haritav maa“ põllumajanduses kasutata-
vaid looduslikke rohumaid. Rohumaade osa põllu- 
majanduslikust ressursist on riikide lõikes raskelt 
hinnatav, kuna nimetatud maade kasutuse inten-
siivsus võib olla väga erinev ja pindalade võrdle-
mine otseselt objektiivset infot ei anna. 

Eestis on põllumajandusmaade registripidajaks 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
(PRIA). Alates asutamisest 2000. aastal on PRIA 
tegelenud Euroopa Liidu ühise põllumajandus-
poliitika (ÜPP, CAP) rakendusorganisatsioonina. 
See staatus tähendab lisaks põllumajandustoe-
tuste väljamaksmisele ka erinevate registrite pida-

mist ja põllumajandusliku tegevuse kontrollimist. 
Sealhulgas haldab PRIA Eesti põllumaade kaarte 
(põllumassiivide kaardid) ja nendel põllumassiivi-
del eri aastail kasvatatavate kultuuride infot. Tänu 
PRIA tööle on võimalik analüüsida andmemahtu, 
mis näiteks 2012.aastal koosnes 163.137 põllu-
massiivist kokku 942 tuh. hektaril,3 ning tuvastada 
nende põllumassiivide piiride paiknemist looduses 
mõnemeetrise täpsusega. Tegemist on ühe parima 
andmekoguga Eestis, mille põhjal saab analüüsida 
maakasutust.

Kui võrrelda PRIA registris kirjeldatud kasutuses 
olevate põllumajandusmaade kogupinda (942 tuh. 
ha) ja Statistikaameti andmeid kasutatava põllumaa 

3   PRIA andmebaasi väljavõte Eesti Arengufondi andmepärin-
gule 2012. aasta seisuga.



4BIOGAAS EESTI ROHUMAADELT

EESTI ARENGUFOND

osas (kokku 640 tuh. ha)4, siis erinevus on ca 300 
tuh ha suurune. Nimetatud erinevus tekibki sellest, 
et ühel juhul vaadeldakse haritavat maad ja teisel 
juhtumil kogu põllumajanduslikku maad, mis lisaks 
haritavale maale sisaldab ka looduslike rohumaid ja 
pikaajalisi (üle 5 aasta vanuseid) kultuurrohumaid ehk 
püsirohumaid (EL ja PRIA termin).

Samas ei ole püsirohumaad ja looduslikud rohu-
maad kaugeltki ainsad rohtse biomassi tekkeal-
likad, vaid rohusöötasid (sealhulgas ka näiteks 
loomasöödaks kasvatatav sileeritav mais) kasvata-
takse ka haritavatel maadel. Kui vaadelda detail-
semalt maade kasutuse jaotust PRIA andmebaasi 
alusel, siis kokku on selliseid maid, kus 2012. aas-
tal kasvatati loomasöödaks rohtset biomassi, ca. 
560 tuh. ha, millest 100 tuh. ha on mahepõlluma-
janduslikud alad. PRIA andmebaasis on selliste 
kultuuride nimetusi, mille puhul on tegemist rohu-

4  Statistikaamet. PMS105: Põllumaa kasutus
  http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp

sööda tootmisega kokku 34 nimetust, sealhulgas 
UPP�ZWL[ZPPÄSPZLK�YVO\Z��[HKL�R\S[\\YPK��SVVK\ZSPR\K�
ja poollooduslikud rohumaad kui ka rohumaa- 
taimede allakülvidega teraviljamaad.5 Võime 
tõdeda, et maakasutuse ja kultuuride rühmitamise 
terminoloogia PRIA-s ja ka Statistikaametis vajab 
mitmest aspektist viimistlemist ja korrastamist. Nii 
on praegu PRIA andmebaasis üks ja sama kultuur 
(näiteks oder ja suvioder) näidatud kahel eraldi real 
(kuigi tõenäoliselt mitte kahekordselt), tulenevalt 
tootjate aruannetest, mis on koostatud põlluraama-
tute alusel. Probleemiks on ka, et statistilisi maa- 
kasutuskategooriaid on õige mitu (põllumaa, hari-
tav maa, põllumajandusmaa, põllumajandustoot-
mises kasutatav maa, toetusalune pind jt.) ning 
nende sisulised erinevused on mitte-spetsialisti-
dele ja laiemale üldsusele enamasti raskesti mõis-
tetavad. 

5   PRIA andmebaasi väljavõte Eesti Arengufondi andmepärin-
gule 2012. aasta seisuga.

 
Rohtse biomassi saagikus ja saak
Eesti Arengufondi tellimusel hindasid käesoleva 
artikli autorid Eesti rohtse biomassi kuivaine saaki 
lähtudes eelpookirjeldatud PRIA andmestikust. 
Rohtse biomassi saak (kuivainet tonni keskmiselt 
aastas) on arvutatud kultuuriti (2012.a. PRIA and-
meil kokku 34 nimetust) vastava kultuuri 2012. a. 
kasvupinna ja tõenäose saagikuse (kuivainet tonni/
hektarilt) põhjal. Saagikuse numbrid põhinevad 
tootmisest ja põldkatsetest (EMÜ autorid) kogu-
tud andmetel ning vastavas erialases kirjanduses 
avaldatud tulemuste analüüsil. Meie poolt esita-
tud saagikus (kuivainet tonni/ha/aastas) kajastab 
eri kultuuride rohtse massi produktsioonivõimet 
keskmiste ilmastikutingimustega (sademed, soo-
jus, päikesekiirgus) aastail optimaalsele tasemele 
lähedastes viljelustingimustes (enam-vähem piisav 
väetamine, rohukamarais umbrohte vähe, sobiv nii-
dete arv jt.). Potentsiaalne saagikus võib olla meie 
poolt pakutud tasemest 10-15 (20)% kõrgem, mis 
käib eeskätt põllukultuuride kohta tavaviljeluses ja 
on saavutatav põhiliselt parema väetamise ning 
suurema saagivõimega ja Eestis talvekindlamate 
taimesortide valikuga.

Suurima keskmise saagivõimega kultuurideks (kuiv- 
ainet tonni/ha aastas) on olnud senistel andmetel 
tavaviljeluses mais (10,0), lutsern (7,0), üheaastane 
raihein (7,0) ning kõrreliste rohumaa (6,0) ja liblik- 
õieliste-kõrreliste segud (6,0). Maheviljeluses olid 
saagikamad samuti lutsern ja kõrreliste-liblikõie-
liste segud (mõlemad 5,0 tonni/ha). Tavaviljeluses 
saadi kaalutud keskmisena rohtse biomassi kuiv- 

ainet 4,1, maheviljeluses 2,9 ning kogu rohttaimede 
pinnalt (536 056 ha) 3,9  tonni/ ha. 

Huvitavad on kogusaakide struktuuri andmed, s.o. 
millised kultuurid ja pinnad andsid põhilise osa roht-
sest biomassist. Arvutused näitasid, et 2012. aastal 
toodeti kokku 2 185 400 tonni rohtse biomassi kui-
vainet, sellest tavaviljeluses (ca 462 530 ha) 86%. 
Mahetootmine (ca 100 500 ha ehk 18% üldpinnast) 
andis 14% kuivaine kogumassist.

Tavaviljeluses andsid 3 kultuuri (rohttaimed, s.o. 
pikaajaline ehk püsirohumaa koos loodusliku 
rohumaaga; kõrreliste-liblikõieliste segu; kõrreliste 
rohumaa) kokku tervenisti 81% kuivaine kogusaa-
gist (s.o. vastavalt 39%, 27% ja 15%). Maheviljelu-
ses tuli põhiline osa (kokku 86%) rohtse biomassi 
kuivainest rohttaimedelt (kokku 49%, sealh. pika-
ajalised rohumaad 45 ja looduslikud 4%), liblikõie-
liste-kõrreliste segudelt (ca 25%) ja ristikult (12%).

Mõlema viljelusviisi puhul andsid kaaluka osa 
rohtse massi kuivainest põllumaal kasvatatud tai-
med ehk põllukultuurid – tavaviljeluses 59% ja 
mahetootmises 51%, pikaajaliste ehk püsi-kultuur-
rohumaade osa eeltoodud viljelusviisiti oli vastavalt 
36 ja 45% kuivaine kogutoodangust. Looduslikud 
rohumaad andsid arvutuste põhjal vaid 2,5% ning 
pool-looduslikud kooslused (toetusalune pind 
2012. a. 26 640 ha) 1,8% toodetud rohtse biomassi 
kuivainest tava-ja maheviljeluse summana.
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Vajalik on ka arvesse võtta, et ainult osa loodus- 
likest ja toetusalustest pool-looduslikest rohumaa-
dest (eeskätt lammi- ja aruniidud) on niidetavad 
biogaasi tootmise eesmärgil, teised on kivised 
(rannarohumaad) või muude takistustega (puud, 
põõsad).

Seega saab täna teadaoleva info alusel hinnata 
Eesti rohtse biomassi ressursiks 2,2 miljonit tonni 
kuivainet aastas, mis võtab arvesse nii tava- kui 
maheviljeluse pindasid ja lähtub PRIA maakasu-
tuse infost. Hinnang kajastab eri kultuuride rohtse 
massi produktsioonivõimet keskmiste ilmastiku-
tingimustega (sademed, soojus, päikesekiirgus) 
aastail optimaalsele tasemele lähedastes viljelus-
tingimustes. Potentsiaalne saagikus võib olla meie 
poolt pakutud tasemest 10-15 (20)% kõrgem, mis 
käib eeskätt põllukultuuride kohta tavaviljeluses ja 
on saavutatav põhiliselt parema väetamise ning 
suurema saagivõimega ja Eestis talvekindlamate 
taimesortide valikuga.

Rohusöödakultuuride kasvupind, kuivaine 
saagikus ja saak

Kultuur vastavalt  
790(�RSHZZPÄRHH[VYPSL

Kasvu- 
pind (ha)

Kuivaine 
saagikus  
(t/ha)

Kuivaine 
saak (t)

kaer allakülviga 8 299 1,50 12 448
kõrreliste rohumaa 50 935 5,87 298 814
liblikõieliste-kõrreliste segu 100 100 5,85 585 382
lutsern 4 758 6,86 32 659
mais 3 644 10,00 36 443
muud liblikõielised 6 159 6,56 40 424
muud teraviljad allakülviga 13 1,50 19
nisu allakülviga 965 1,50 1 448
oder allakülviga 8 134 2,47 20 088
orashein (bioenergiaks) 82 6,35 524
poollooduslikud kooslused 26 640 1,50 39 960
põldhernes 12 323 3,93 48 412
ristik 32 275 4,37 140 907
rohttaimed 287 139 3,05 877 114
segavili 2 152 4,77 10 261
speltanisu allakülviga 35 2,00 70
suvinisu allakülviga 3 141 1,42 4 469
suvioder allakülviga 8 932 2,48 22 109
suvirüps allakülviga 62 1,00 62
suvivikk 89 3,37 300
teraviljade segu 508 4,42 2 244
teraviljade segu allakülviga 251 3,80 955
tritikale allakülviga 94 1,34 125
üheaastane raihein 407 6,73 2 743
üheaastased heintaimed 1 295 5,74 7 432
KOKKU: 563 056 3,88 2 185 411

Kasvupindade info 2012. aasta PRIA informat-
siooni alusel. 

Kuivaine saagikus on arvestatud tavaviljeluse ja 
mahepõllumajandusliku tootmise keskmisena.

Eesti rohtse biomassi  
ressurss on 2,2 miljonit tonni  
kuivainet aastas.  
Potentsiaalne saak  
võib olla 10–15 % kõrgem.
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ROHTSE BIOMASSI KASUTAMINE 
LOOMASÖÖDAKS – BIOMASSI TEKKE JA 
TARBIMISE RUUMIANDMETE MUDEL
Dr. Allan Kaasik, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. 
Villem Vohu, Eesti Arengufond, biomajanduse ekspert

Eestis on kokku ca. kümmekond biogaasi jaama 
ning neis kasutatakse koguressursiga võrreldes 
marginaalne kogus rohumassi biogaasi tootmiseks. 
Selliseid katlamaju, mis kasutaks sisendiks rohtset 
biomassi (hein, põhk), on autoritele teadaolevalt 
vaid üks. Seega on loomakasvatus peamine rohtse 
biomassi kasutaja Eestis. Võrreldes karjakasvatuse 
mahtudega on energeetika valdkonnas kasutatava 
rohtse biomassi osatähtsus kaduvväike.
Teades Eesti rohu- ja karjamaade pindala ning 
biomassi saagipotentsiaali, samuti loomakasvatus-
saaduste tootmiseks vajamineva rohtse biomassi 
vajadust, on võimalik välja tuua see ressurss, mis 
jääb täna kasutusest välja ja oleks tulevikus pers-
pektiivseks allikaks väärtustloovas tegevuses kas 
biogaasi tootmise või loomakasvatuse näol. Rohtse 
biomassi tekkimise - tarbimise ruumilise mudeli 
alusel on võimalik teha järeldusi ressursi kasuta-
tavuse kohta, sest vaid piisavalt kontsentreeritud 
ressurss on ka tegelikult kasutusele võetav. 
Rohtse biomassi teket on võimalik modelleerida 
sõltuvalt asukohast ning biomassi tekke lähte-
andmetena on kasutatud PRIA põllumassiivide 
asukoha infot ning Hr. Rein Viiralti ja Hr. Are Selge 
hinnanguid rohumaade saagikusele (artikkel „Eesti 
põllumajandusmaade kasutus rohusööda toot-
miseks ja rohtse biomassi ressurss”). Arvesse on 
võetud põldude suhtelist saagikust maakonna 
täpsusastmega.6 Võimalikud saagikuse kasvud on 
jäetud esialgses analüüsis reservi.
Rohtse biomassi tarbimise ruumilist paiknemist 
saab analüüsida PRIA loomade ja loomakasvatus-
ehitiste registri andmete alusel. Nimetatud registrid 
sisaldavad lisaks muudele andmetele ka kariloo-
made vanuselist struktuuri ja asukohta (loomakas-
vatusehitise asukohta) karjade lõikes. Analüüsis on 
kasutatud andmeid 31.12.2012 seisuga, arvesta-
des, et ka põldude registri puhul on võetud aluseks 
2012. aasta vegetatsiooniperiood. Nimetatud kuu-
päeva seisuga oli rohusööjatest (tabel 1) registrisse 
kantud 330 tuh looma, kellest suurima grupi moo-
dustasid üle 24 kuu vanused veised. Mõiste „veis“ 
hõlmab analüüsis nii piima- kui lihaveiseid.

6  Eesti muldade viljakus ja selle hindamine. R. Kask (tabel 7)  
/http://agrt.emu.ee/pdf/1994_4_kask1.pdf/

Analüüs eeldab, et rohusöödad (silo, hein) toode-
takse laudale lähimast võimalikust allikast (lauda 
söödavarumise piirkond) ning seda ei valmistata 
rohkem kui on vajalik järgneva vegetatsioonipe-
rioodi söödani. Söödavarumise piirkonnast välja 
jääv rohumass jääb väärindamata. 

Analüüs ei sisalda hobuste poolt tarbitavat rohu-
sööda kuivaine kogust. Põhjus hobuste analüü-
sist eemaldamiseks tuleneb hilisemast vajadusest 
siduda rohusööda tarbimine põllumassiividega. 
Hobuste puhul ei saa sageli aluseks võtta eeldust, 
et rohusööt toodetakse logistiliselt võimalikult tar-
bimiskoha lähedal. Tegemist ei ole produktiiv- 
loomadega ja seega ei oma söödatootmise logis-
tikakulu nii olulist aspekti kui veiste, lammaste ja 
kitsede puhul. Asukohapõhise mudeli kasutamise 
juures tuleks hiljem antud erisusega arvestada. 
Hobuste arv Eestis oli 2012.a. ca 10 000 (PRIA, 
17. sept. 2012), kes tarbisid arvutuslikult 15 148 t 
rohusöötade kuivainet.7

Tabel 1: Veiste, lammaste, kitsede arv (tk) ning rohu-
sööda kuivaine (t KA/LÜ aastas) hinnanguline tarbimine 

PRIA registriandmete alusel (31.12.2012)

Liik ja 
vanuse-
grupp

Peade 
arv

Kesk-
mine  

loom-
ühikute 
arv pea 

kohta

Rohu-
sööda KA 
tarbimine 

loom-
ühiku 
kohta

Loom- 
ühi-
kute 

arv

Rohu-
sööda 

KA tar-
bimine 
kokku

 Tk LÜ8 / pea t KA / LÜ 
aastas

LÜ t KA aasta

Veised kuni  
6 kuud:

32 696 0,20 2,7 6 539 17 639

Veised 6-24 
kuud:

84 478 0,60 4,8 50 687 244 206

Veised üle  
24 kuu:

130 721 1,00 3,3 130 721 432 655

Lambad/ 
kitsed:

82 141 0,15 3,3 12 075 39 667

KOKKU: 330 036   200 022 734 168

7  Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus. Söötmine. 
/http://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/hobusekas-
vatus/sootmine#.VAbG_7ccSzk)/
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Mäletsejaliste8 ning hobuste söödatarve (aasta 
keskmine kuivaine kogus) on kalkuleeritud vasta-
vatest söötmisnormidest lähtuvalt („Põllumajandus-
loomade söötmisnormid koos söötade tabelitega”, 
koostanud Ü. Oll jt, 1995). Piimakarja (eri vanuse ja 
toodangurühmad) aasta keskmist söötade tarbimist 
on mõnevõrra korrigeeritud Keskkonnainvesteerin-
N\[L� 2LZR\ZL� WVVS[� �����H�� ÄUHU[ZLLYP[\K� WYVQLR[P�
„Veisekasvatuses kasutatavate sõnnikustandardite 
uuendamine ja täiendamine“ tulemuste põhjal.9 

Eestis on peamine rohtse biomassi tarbija piima-
kari (lehmad + noorkari). Kogu aastasest sööda 
kuivainevajadusest moodustavad rohtne biomass 
(karjamaarohi, haljasööt) ning sellest valmistatud 
söödad (silo, vähemal määral hein) sõltuvalt vanuse 
ja toodangurühmast 40-100%. Seejuures noorloo-
made söödavajadus kaetakse pärast vasikaperioodi 
peamiselt just rohusöötadega. Piimalehmade puhul 

8 Põllumajandusministri 21.02.2013 määrus nr 12 „Loomakas-
vatuse üleminekutoetuse ja piimasektori eritoetuse saamise 
täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetle-
mise täpsem kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise 
kord ja põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alused” 
Lisa 3
9  „Veisekasvatuses kasutatavate sõnnikustandardite uuenda-
TPUL�QH�[pPLUKHTPUL¸�[\SLT\Z[L�W�OQHS��O[[W!��]S�LT\�LL�\ZLYÄ-
les/VLI/tervisjakeskk/2014_06_aruanne.pdf/

sõltub rohusöötade tarbimine peamiselt toodangu-
tasemest ja söötade kvaliteedist. Madalama too-
dangutaseme (3000-4000 kg aastas) ning põhisöö-
dalise söötmistüübi puhul on piimalehma võimalik 
sööta ka ainult rohtsel biomassil põhineva ratsioo-
niga. Kõrgema toodangutaseme puhul rohusöötade 
osatähtsus ratsioonis tavaliselt väheneb, kuna rohu-
söötades on toiteelementide kontsentratsioonimää-
rad võrreldes jõusöötadega madalamad. Lihaveiste, 
samuti lammaste ja kitsede söödatarve kaetakse 
peamiselt rohusöötadega (karjamaarohi, silo, hein), 
jõusöötade osatähtsus ratsioonis on oluliselt tagasi-
hoidlikum. Kõrgetoodanguliste piimalehmade (ning 
vastava noorkarja) ratsioonides kasutatav rohtne 
biomass ning sellest valmistatud söödad pärinevad 
tavaliselt kultuurohumaadelt. Lihaveiste- ning lam-
maste ja kitsede sööt pärineb sageli poolloodusli-
kelt- ja looduslikel rohumaadelt, mille kvaliteet ei ole 
kõrgetoodangulise piimakarja söötmiseks sobilik. 

Eelpool kirjeldatud tingimuste alusel on koostatud 
rohumaade kasutuse kaart, mis kirjeldab millises ula-
tuses ja kus kasutatakse kasvavat rohumassi looma- 
söödaks ning millistes piirkondades jääb rohumass 
valdavalt loomasöödaks kasutamata. Joonisel 1 on 
kujutatud Tallinnast lõunasse jääva 60x80 km ala 
väljavõtet rohumaade kasutuse kaardist.

Mõistagi on tegemist üldistusega, mis ei võta 
arvesse kõiki põllumajandusettevõtete maakasu-
tuse eripärasid ning toetub vaid ühele argumendile 
– lähim põllumassiiv laudale on ka soodsaim sööda 
tootmise allikas. Reaalses maakasutuses on nime-
tatud tegureid rohkem: eelkõige maade omandi ja 

rendisuhted aga ka tootmise intensiivsus, loomade 
liik, arv ning kontsentratsioon, samuti maade sobi-
vus teatud kultuuride viljelemiseks. Samas mõjuta-
vad nimetatud tegurid maakasutuse kaardi detail-
set täpsusastet ja suure mastaabi korral ei oma 
antud tegurid olulist mõju.

� teravili (sh. ka raps)   
 
� lautade rohusööda 

varumise piirkonnad
� rohumaad, millelt 

tõenäoliselt jääb rohtne 
biomass väärindamata
� muud kultuurid 

(puu- ja köögiviljad, 
marjaistandused jms... )

Joonis 1. Rohtse 
biomassi tekke-
tarbimise kaart
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Teine viis kirjeldatud probleemi analüüsimiseks 
on vaadelda maakasutajate tulusid põllumajan-
dustoodangu müügist. Joonisel 2 on kirjeldatud 
maakasutuse intensiivsuse näitajad lähtuvalt põllu- 
majandustoodangu müügist kasutatava pindala 
kohta aastas 

Joonisel 2 kujutatud tulude jaotuse analüüsi on 
kaasatud ettevõtjate põllumajandusliku müügitulu 
andmed Äriregistri ja Maksu- ja Tolliameti info alu-

sel. Analüüsist on välja jäetud seakasvatuse, linnu-
kasvatuse ja teenuste osutamise tulud, kuna nen-
del tuludel puudub otsene seos maakasutusega. 
Erinevate metoodikate alusel saadud tulemuste 
võrdlemine viitab, et seal kus rohtne biomass jääb 
väljapoole loomakasvatusettevõtete söödavaru-
mise piirkonda on madalad ka põllumajandus-
toodete müügi näitajad pindalaühiku kohta ehk 
eksisteerivad nn. tühjad alad mis ei osale väärtus-
loomes.

Tuginedes PRIA loomade registri andmetele saab 
väita, et Eesti rohusööjate loomade ligikaudne rohu-
sööda tarbimine on kokku ca. 750 tuh tonni kuiv- 
ainet aastas (sh. veised, lambad, kitsed, hobused). 
Tegemist on otsese sööda tarbimisega, arvestades 
juurde ka võimalikud kaod on tõenäoline rohusööda 
tarbimine kokku maksimaalselt 800 tuh tonni kuiv- 
ainet aastas. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudi teadlaste Rein Viiralti ja Are 
Selge poolt koostatud hinnang Eesti rohumaade 
saagile on 2,2 miljonit tonni rohtse biomassi kuiv- 
ainet aastas. Seega ei kasutata ligikaudu 64% roht-
sest biomassist (kokku 1,4 miljonit tonni kuivainet) 
loomasöödaks ning see ressurss jääb seetõttu toi-
duks väärindamata.
2\O\�YLZZ\YZZ�RHVI&�;�LUpVSPZLS[�Z\\YLT�LUHT\Z�
kasutamata rohumassist purustusniidetakse ning 
jäetakse lagunema rohumaadele. Osaliselt kogu-
takse tekkinud rohumass kokku, virnastatakse põl-
dude servades ja jääb sinna lagunema, marginaalne 
osa kasutatakse loomakasvatuses allapanuna.
Omaette rohumaade alakasutuse liigiks on põh-
jendamatult madalatel loomkoormustel rohumaade 
karjatamine. PRIA poolt aktsepteeritud minimaalne 

loomkoormus on 0,2 loomühikut hektarile ja see 
kehtib üle Eesti ilma erisusteta (sama norm nii 
Lääne-Eesti rannaniitudel kui Virumaal).
Võrreldes rohumaade kasutust logistilisest aspek-
tist (söödavarumine toimub eelduslikult võimalikult 
lautade läheduses) ja põllumajandustoodete müügi- 
tulude aspektist (Äriregistri ja Maksu-Tolliameti 
müügitulud seostatud isikute maakasutusega) on 
nähtav seos rohumaade alakasutuse ja madalate 
müügitulude vahel. Rohumaade ressursi parem ära-
kasutamine tõstaks oluliselt kogu põllumajandusliku 
tegevuse efektiivust sest täna jääb hinnanguliselt 
300-350 tuh hektarit (kolmandik Eesti põllumajan-
dusmaast) väärtusloomest välja ning nende maade 
kasutamise peamised tulud tulevad ettevõtjatele 
põllumajandustoetustest.
Rohumaade väärtusloomel saab perspektiivis olla 
kaks suunda – loomakasvatuse kasv ja/või rohtsel 
biomassil põhineva energeetika arendamine. Nende 
valikute tegemine sõltub eelkõige sellest, milline 
on nende kahe valiku majandusmõju Eesti Vabarii-
gile tervikuna ning milliste täiendavate asjaoludega 
peame arvestama (toiduainete turgude arengud, 
LULYNPHQ\SNLVSLR�� THHWPPYRVUKHKL� KLTVNYHHÄSPZLK�
muutused jne...).

Eesti rohumaade rohtse 
biomassi tekkest jääb 
kasutamata ca. 1,4 
miljonit tonni kuivainet 
ja väärtusloomest jääb 
kõrvale 300-350 tuh 
hektarit rohumaid. Nende 
maade kasutamise 
peamised tulud 
tulevad ettevõtjatele 
põllumajandustoetustest.

0 eur/ha kohta 

Joonis 2. Põlluma-
jandus toodangu 
müügikäive ette-
võtte kasutatava 
maa pindala kohta

700 eur/ha kohta
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BIOGAAS ROHTSEST BIOMASSIST JA  
BIOMETAANI RESSURSS
Ülo Kask, Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi teadur

 
Saateks
Tänasel päeval impordib Eesti suure osa riigis 
kasutatavatest gaasilistest kütustest Venemaalt 
loodusliku gaasina (678 mln m3 2013.a.: ESA, 2014) 
ja kavatsetakse rajada veeldatud maagaasi termi-
naal gaaskütuse muudest riikidest hankimiseks. 
Peale imporditava maagaasi kasutatakse Eestis 
soojuse ja elektri tootmiseks põlevkivi uttegaasi 
(elektriks 450 mln m3 ja soojuseks 626 mln m3 
2013.a.: ESA, 2014) ja biogaasi (elektriks 6 mln m3 
ja soojuseks 10 mln m3 2013.a.: ESA, 2013) ning 
vedelgaasi kodumajapidamistes ja vähesel määral 
mootorikütuseks. Selgituseks, et põlevkivigaasi ei 
saa ilma kalli töötluseta kasutada mootorikütuseks 
nagu maagaasi või vedelgaasi, millede kasutamine 
vajab vaid veidi mootorite seadistamist. 2013. aas-
tal Eestis kasutatud autobensiini (234 tuh tonni: 
ESA, 2014) asendamiseks oleks vaja ~235 mln m3 

biometaani (või mistahes samaväärset gaasi-
list kütust). Riigis kasutatavast maagaasist kulus 
2013.  aastal elektri tootmiseks 13 mln m3 ja soo-
juse tootmiseks 364 mln m3 (ESA, 2014).

Kas ja kui õigustatud on aga riiki sisse vedada sel-
lises koguses gaasilist kütust (või fossiilset vedel- 
kütust transpordivahenditele), kui meil seisab kasu-
tamata ressursse biogaasi/biometaani tootmiseks 
üle maa. Taastuvate ressursside baasil toodetava 
biogaasi hind on tõenäoliselt kõrgem eksporditava 
fossiilse maagaasi hinnast, kuid põllumajandussek-
tori sissetulekud, töötajate tööhõive kindlustamine, 
keskkonnamõjude leevenemine fossiilse gaasi 
kasutamise vähenemise arvel, väliskaubandus- 
bilansi paranemine ja energiajulgeoleku kasv kom-
penseerivad arvatava hinnatõusu.

 
Üldist
Biogaas on anaeroobse kääritamise protsessis 
bakterkoosluse elutegevuse tulemusel saadav gaa-
siline aine (gaaside segu), mis koosneb 45-70 % 
metaanist (CH4), 30-40 % süsinikdioksiidist (CO2) ja 
vähesel määral N2, NH4, H2S jm. Biogaas tekib loo-
duses hapnikuvabas (anaeroobses) keskkonnas, 
nt soodes, sõnnikuhoidlates ja mäletsejate loo-
made maos. Biogaasi saadakse sobivast biomas-
sist tehislikult vastavates kääritites, kus hoitakse 
metaanbakteritele sobivat temperatuuri ja hapni-
kuvaba keskkonda. Biogaasi tootmiseks sobivad 
mitmel pool maailmas kasutusel olevad järgnevad 
biolagunevad materjalid (biomass ja orgaanilised 
jäätmed) ja kohad:
1.  Olmejäätmed (nende biolagunev osa);
2.  Tööstusettevõtete biolagunevad tootmisjäät-

med ja -jäägid;
3.  Biolagunevad põllumajandus- ja aiandusjäät-

med ja -jäägid taime-, looma- ja linnukasvatu-
sest;

4.  Reoveesetted ja -mudad;
5.  Rohtne biomass [looduslikult kasvavad rohttai-

med või spetsiaalselt kasvatatavad ja sileerita-
vad nn energiataimed (energy crops)];

6. Asulate prügilad (kogutakse nn prügilagaasi 
(SHUKÄSS� NHZ), mis oma omadustelt on sar-
nane eelmistest allikatest anaeroobse kääri- 
tamise protsessis saadava biogaasiga).

Biogaasi kütteväärtus jääb enamasti vahemikku 
5–7 kWh/Nm3, arvutustes võetakse üldjuhul 
6 kWh/Nm3 ehk ka 22 MJ/Nm3 (TTÜ STI, 2007).

Biometaan on puhastatud biogaas, mille oma-
dused vastavad loodusliku maagaasi kvaliteedile. 
Puhastatud biogaasi maagaasivõrku edastami-
sel peab see Eesti tingimustes sisaldama vähe-
malt 98% (±1%) metaani. Süsinikdioksiidi ja teiste 
ainete eemaldamine biogaasi puhastamine käigus 
tõstab biogaasi kütteväärtust ja vähendab ühtlasi 
korrosiooni teket süsteemides, mida võib põhjus-
tada happeliste ühendite esinemine puhastamata 
biogaasis. Biogaasi puhastamisel biometaaniks 
saab kasutada mitmesuguseid meetodeid: veega 
pesemine, kõikuvrõhuga absorbeerimine, keemi-
line absorbeerimine, membraaneraldus, krüogeen- 
puhastus jt.
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Biogaasi kasutamine
Biogaasi kasutatakse üle maailma laialdaselt nii 
kodumajapidamise kütusena (peamiselt Aasia ja 
Lõuna-Ameerika arengumaades), kui soojuse ja 
elektri tootmiseks (ka koostootmiseks). Näiteks 
Hiina kavandab biogaasi toodangu tõsta aastaks 
2020 25 miljardi m3 aastas (umbes 150 TWh). Bio-
metaan on kasutatav kõikjal, kus täna kasutatakse 
maagaasi. See on kasutatav surugaasiga sõitvates 
veovahendites (autodes) ilma piiranguteta nii puhtal 
kujul kui segus maagaasiga.

Euroopa Liidu kolm kõige suuremat biogaasi 
tootjat on Saksamaa, Suurbritannia ja Itaalia, kel-
lede toodang oli 2012 aastal vastavalt 74,6 TWh, 
21,1 TWh ja 13,7 TWh, seega moodustas nende 
osakaal EL28 riigi biogaasi toodangus (139,9 TWh) 
78,2%. Eesti oma 0,033 TWh toodanguga oli 
2012. aastal EL28 hulgas viimane (EurObserv’ER, 
2013). Eesti Statistikaameti andmetel toodeti Eestis 
2013. aastal kokku 16 mln m3 (~96 GWh) biogaasi, 
mis suunati soojuse ja elektri koostootmise jaama-
desse. Eestis toodeti biogaasist elektrit 15,8 GWh 
2012. aastal (EurObserv’ER, 2013) ja 36 GWh 
2013. aastal (ESA, 2014).

Tänapäeval kasutatakse Euroopa Liidus biogaasi 
valdavalt soojuse ja elektri koostootmisjaamades 
energia muundamisel, kuid kiiresti suureneb ka 
selle puhastamine ja suunamine maagaasivõrku-
desse. Saksamaal oli 2012. aastal 117 biogaasi-
puhastusjaama võimelised maagaasivõrkudesse 

edastama kokku 80 390 Nm3/h biometaani. Samuti 
areneb Saksamaal biogaasil töötavatest soojuse ja 
elektri koostootmisseadmetest (SEK) soojuse juhti-
mine asulate kaugküttevõrkudesse.

SEKide asukoht peaks olema suuremate kaug- 
küttevõrke omavate tiheasustusega korrusmaja-
dega asulate (soojustarbijate) vahetus läheduses, 
kuid suuremad biogaasi toorme allikad paiknevad 
vaid harva eelnimetatud kohtades või nende lähi-
ümbruses. Sellegipoolest võib Eestis nimetada 
mõnda biogaasijaama, millest saadava biogaa-
siga (soojusega) varustatakse kaugküttevõrkude 
tarbijaid: Aravete, Oisu, Vinni, Ilmatsalu. Biogaasi- 
jaamade ehitamise ja biogaasi toodangu suure-
nemise korral tuleb leida biogaasile muud raken-
dust peale soojuse ja elektrit koostootmise, milleks 
sobivamaks ja perspektiivsemaks oleks biogaasi 
puhastamine biometaaniks ja viimase kasutamine 
mootorikütusena. Mõnel pool maagaasi torustike 
läheduses võiks biometaani juhtida otse gaasi-
võrku, kuid paljudes kohtades tuleks seda kas 
veeldada või komprimeerida (kokku suruda), et 
saaks kasutada autonoomsetes tanklates.

Eesti on võtnud Euroopa Liidu ees kohustuse aas-
tal 2020 kasutavatest transpordikütustest 10% ula-
tuses tarbida taastuvatest energiaallikatest saadud 
kütuseid või energiat (elektrit). Ühe võimalusena 
selle nõude täitmiseks tuleb kaaluda biometaani 
tootmist ja kasutamist.

 
Biogaasi toorme ressursid
Biogaasi tootmiseks sobivate allikate määratlemist 
ja toormaterjalide ressursside kalkuleerimist on 
Eestis tehtud mitmete autorite poolt ja põhjaliku-
maid ülevaateid tekkis ligi 10 aastat tagasi. Järgne-
valt esitatakse lühikokkuvõte neist kahest.

2007. aastal Eesti bioenergia arengukava koos-
tamiseks valminud uuringus „Biomassi tehnoloo-
giauuringud ja tehnoloogiate rakendamine Ees-
tis” (TTÜ STI, 2007) leiti et Eestis saaks sõnniku, 
reovee muda ja biolagunevate jäätmete ressursi 
baasil toota 96 mln m3 biogaasi aastas, millest 
omakorda saaks toota 236 GWh elektrit (mootorite 
elektriline koguvõimsus 29,5 MW) ja 244 GWh soo-
just (mootorite soojuslik koguvõimsus 30,4 MW). 
Rohtsest biomassist, milleks oleks näiteks mais, 
päideroog, ida-kitsehernes, ristikhein või rohusilo 
rohumaadelt, saaks keskmiselt 280 mln m3 bio-
gaasi aastas, millest saab toota 688 GWh elekt-

rit (mootorite elektriline koguvõimsus 86 MW) ja 
710 GWh soojust (mootorite soojuslik koguvõim-
sus 89 MW). Kogu teoreetiline biogaasihulk aas-
tas oleks 377 mln m3, millest toodetava elektriga 
saaks varustada 224 000 leibkonda (739 000 ini-
mest, 1,25 MWh/in) ja toodetava soojusega 99 500 
leibkonda (295 356 inimest, 3,23 MWh/in) või ben-
siiniekvivalendina 60%-se metaani sisalduse juures 
226 mln liitrit (172 tuh t) bensiini ehk peaaegu 74% 
Eestis tarbitavast bensiinist 2013. aastal (234 tuh t). 
Välditav CO2 kogus oleks 970 200 t/a (biogaasist 
elektri tootmisel).

Viimase, Eesti Arengufondi tellitud uuringu kohaselt 
(Eesti Arengufond, 2013) oleks Eesti kõigist toor-
metest toodetava biogaasi reaalselt saadav kogus 
725 mln m3 aastas. Sellest 580 mln m3 aastas bio-
gaasi (80%) peaks tulema kasutamata maadelt ja 
poollooduslikelt rohumaadelt saadava biomassi 
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ja 5%l kasutuses olevatel põllumaadel kasvava 
biomassi kääritamisest. 2007. aasta uuringus oli 
nendelt maadelt saadava biogaasi kogus väikse-
maks hinnatud (280 mln m3/a). 98%lise puhtusega 
biometaani potentsiaaliks on kalkuleeritud 371 mln 
Nm3/a (ekvivalentne ligikaudu 282 tuh t bensiiniga), 
millega saaks katta kogu Eesti autobensiini vaja-
duse 2013. aasta tasemel.

Hiljuti Eesti Maaülikoolis valminud uuringutest 
„Eesti põllumajandusmaade kasutus rohusööda 
tootmiseks ja rohtse biomassi ressurss“ ja „Rohtse 
biomassi kasutamine loomasöödaks - biomassi 
tekke ja tarbimise ruumiandmete mudel“ nähtub, 
et konservatiivse hinnangu kohaselt on rohumaade 
tänane rohtse biomassi produktisoon 2,2 mln tonni 

kuivainet aastas ja oleks ca 2,6 mln t, kui paran-
dada rohumaade viljelemise praktikat. Sellest 
kasutatakse loomakasvatuse vajadusteks konser-
vatiivse hinnangu kohaselt 0,8 mln tonni kuivainet 
aastas ja kasutamata jääb umbes 1,4 mln tonni 
kuivainet aastas, perspektiiviga kuni 1,8 mln t/a.

Kui arvestada rohusilo kääritamisel biogaasi too-
gaks tagasihoidlikult 150 m3/t märgaine kohta 
(MA), siis saaksime 636 mln m3 biogaasi aastas 
(4,24 mln tMA) ja sellest 350 mln Nm3 biometaani, 
tagasihoidliku arvestusega, et rohusilo kääritamisel 
saadava biogaasi metaani sisaldus on 55%. Ainu-
üksi selle, kasutusel olevatelt rohumaadelt saadava 
ja tänasel päeval mitte kasutatava, biometaani 
kogusega saaksime rahuldada Eesti autopargi 
bensiinivajaduse 2013. aasta tasemel.

 
Olulisemad järeldused
2013. aastal tarbiti Eesti sisevajaduseks 234 tuhat 
tonni autobensiini, millest 10% on 23,4 tuh tonni ehk 
23 400 000 liitrit, mis on ekvivalentne 23,4 mln Nm3 
biometaaniga. Sellise hulga bensiini asendamiseks, 
mis on võetud kohustuseks ELi ees oleks vaja toota 
vaid 6,7% biometaanist, mida oleks võimalik saada 
rohumaade seni kasutamata biomassist. See teeks 
0,156 mln tKA/a ja sellise koguse saaks kätte 72,3 tuh 
hektarilt (saagikuse juures 3,9 tKA/ha).

Eestis kasutusel olevate rohumaade, kuid mitte- 
kasutatava biomassi (1,4 mln tKA/a) arvel saaks 
toota 350 mln Nm3 biometaani aastas.

Täiendavat biomassi saaks ka seni kasutusest väl-
jas olevatelt rohumaadelt, mille reaalselt kasutata-
vaks pindalaks on hinnatud umbes 100 000 hek-
tarit. Sellelt saadav biogaasi hulk võiks olla 45 mln 
Nm3/a ja see on arvutatud madalam saagikuse juu-
res (3 tKA/ha), sest kasutamata maad on reeglina 
madalama boniteediga. Biometaani hulk oleks ~25 
mln Nm3/a.

Koos tänasel päeval mitte kasutusel olevatelt maa-
delt saadava täiendava biometaaniga saaks roht-
sest biomassist toota kokku 375 mln m3 biome-
taani aastas, millega saaks asendada 375 tuh tonni 

autobensiini, mis on Eesti 2013. aasta tarbimisest 
~60% suurem.

Kogu Eestisse imporditud maagaasist (678 mln 
Nm3, 2013) moodustaks rohumaadelt saadav bio-
metaan 55,3%. Samal aastal soojuse ja elektri toot-
miseks kasutatud maagaasist (377 mln Nm3) kataks 
rohumaadelt saadav biogaas praktiliselt 100%.

Täiendavateks biogaasi allikateks on loomade sõn-
nik, tööstuslikud jäätmed, reovee muda ja prügilad. 
Kõigist nendest juba toodetakse tänasel päeval 
biogaasi, kokku 17 mln Nm3 2013. aastal. Täien-
davalt võiks optimistlike hinnangute alusel saada 
umbes 100 mln Nm3 biogaasi aastas.

Kui liita kokku rohumaadelt saadav, kõigist muu-
dest allikatest saadav ja tänasel päeval juba kasu-
tatav biogaasi kogus, saame tulemuseks 798 mln 
Nm3 aastas, mis biometaanina oleks kuni 450 mln 
Nm3/a. Viimane kogus moodustab kogu Eestis 
2013. aastal tarbitud maagaasi kogusest ~65%. 

Maagaasi kasutus hakkab edaspidi tõenäoli-
selt vähenema, sest paljud kaugküttekatlamajad 
ja SEKid lähevad maagaasilt üle puitkütustele ja 
hoonete ja tööstusettevõtete energiatõhusamaks 
muutmine vähendab kütuste kasutust.
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