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1. Sissejuhatus. 

Aastal 2009. kehtestas Euroopa Liit taastuvenergia direktiivi, milles sätestatakse õiguslikult 

siduvad eesmärgid taastuvenergia osakaalu kohta (sealhulgas elektri-, soojuse ja biokütuste) 

summaarsest energia lõpptarbimisest igas liikmesriigis 2020. aastal, mis võrdub kokku 20% 

kogu Euroopa Liidus. Vedelate biokütuste osa transpordisektori mootorikütuste lõpptarbimises 

peab olema 10%, kusjuures pool sellest peaks kaetama teise põlvkonna biokütustega. Tagamaks 

nende eesmärkide täitmist on iga riik kohustatud koostama oma taastuvenergia tegevuskava 

(NREAP – National Renwable Energy Action Plan) ja esitama korrapäraselt eduaruandeid. 

Taastuvenergia roll jääb ka edaspidi keskseks ELi energiapoliitikas peale 2020. Euroopa 

Komisjoni hiljutises aruandes on märgitud, et taastuvenergia osakaal võib kokku olla 55-75% 

energia lõpptarbimisest aastal 2050, kusjuures 2010. aastal oli see alla 10%. (EÜ, 2011; EL, 

2011). 

Eesti on võtnud kohustuse viia taastuvate energiaallikate baasil toodetava energia osakaal 

energia summaarses lõpptarbimises 25%ni aastaks 2020. 

Biokütused on praegu üks kõige olulisemaid alternatiivsete kütuste tüüpe, mis moodustavad 

4,4% ELi transpordikütustest. Biokütused võivad aidata oluliselt vähendada üldist CO2 heidet, 

kui need on toodetud säästvalt ning ei põhjusta kaudset maakasutuse muutust ja võivad anda 

puhast energia kõigile transpordiliikidele. Kuid tarneraskused ja jätkusuutlikkuse nõuete täitmine 

võivad piirata nende kasutamist. Biokütuseid saab toota mitmesugustest lähteainetest pidevalt 

arendatavate tehnoloogiate abil ja kasutada otse või segatuna tavaliste fossiilkütustega. Nende 

hulka kooluvad bioetanool, biometanool ja kõrgemad bioalkoholid, biodiislikütus (rasvhappe 

metüülester, FAME), puhas taimeõli, hüdrogeenitud taimeõli, dimetüüleeter (DME) ja muud 

orgaanilised ühendid. Esimese põlvkonna biokütuseid saadakse suhkruid ja tärklist sisaldavatest 

põllukultuuridest, õlikultuuridest ja loomsetest rasvadest. Need hõlmavad peamiselt 

biodiislikütust ja bioetanooli. Selleks, et leevendada esimese põlvkonna biokütuste võimalikke 

keskkonnamõjusid, on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku piirata esimese põlvkonna 

biokütuste, mida arvestatakse Taastuvenergia Direktiivi eesmärkide saavutamisel, kasutamist 

5%ga ning tõstis stiimuleid teise põlvkonna biokütuste tootmiseks, mis on valmistatud ligno-

tselluloossest biomassist, jäätmetest ja muust toiduks mittekasutatavast biomassist, sealhulgas 

vetikatest ja mikroorganismidest. Euroopa Komisjon arvamusel, et peale 2020 aastat peaksid 

ainult teise põlvkonna biokütused saama riigi toetust. Täna on müügil peamiselt nn "esimese 

põlvkonna" vedelad biokütused. Traditsiooniliste fossiilkütuste ja biokütuste segud ühilduvad 

olemasoleva mootorikütuste infrastruktuuriga ning enamikele sõidukitele ja laevadele sobivad 

praegu saadaval olevad segud (E10 – bensiin, milles on kuni 10% bioetanooli ja diislikütus, 

milles on kuni 7% FAME e biodiislikütust). Kooskõlastatud tegevuse puudumine liikmesriikide 

vahel, ühiste tehniliste kirjelduste ning teabe puudumine ühilduvuse ja sobivuse kohta 

kasutamiseks uutes sõidukites on takistanud saada tarbijate nõusolekut biokütuste kasutamiseks.  

Mõnesid biokütuseid, nagu hüdrogeenitud taimeõlid, saab segada igas suhtes tavapäraste kütuste 

ja nende kuni 50%lised segud on täielikult ühilduvad olemasoleva tankimise infrastruktuuriga ja 

kasutatavad autodes, laevades, vedurites ning lennukites. Lennunduses on täiustatud biokütused 

ainus madala CO2 variant, mis asendaks praegu kasutatavat petrooleumi. (Clean Power for 

Transport: A European alternative fuels strategy. COM(2013) 17 final (24.1.2013). 



Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis 

4 
TTÜ soojustehnika instituut, Ülo Kask 

2. Lühike ülevaade biodiislikütuse kasutamisest Euroopas ja 

maailmas. 

Euroopa Liidu riikide vedelate biokütuste tarbimise 2011. aastal alanud kasvutrend kinnistus 

ootuspäraselt 2012. aastal. 2013. aasta juunis EurObserv'ERi poolt läbi viidud uuringus tõdeti, et 

2012. aastaks oli vedelate biokütuste (peamiselt mootorikütuste) kasutus jõudnud 14 Mtoe-ni 

(mln tonni õli-ekvivalenti) ja kasv, võrreldes 2011. Aastaga, oli 2,9%. 2011. aastal oli kasv, 

võrreldes 2010. aastaga, olnud 5,3%. Ajavahemikul 2005-2010 oli kasv olnud eriti tugev, 

mistõttu on arusaadav praegune aeglustumise tempo (Biofuels Observer 2013). 

2012. aastal täheldati peaaegu  kõikjal Euroopa Liidu territooriumil majanduskasvu, kuid samas 

kui 14 riigis suurenes biokütuste tarbimine (sh Prantsusmaa, Hispaania, Rootsi ja Soome), 

vähenes see 10 riigis (nt Suurbritannia, Poola, Ungari ja Itaalia). Ülejäänud kas ei võtnud 

biokütuse küsitlusest osa 2012. aastal (Malta ja Eesti ) või ei täitnud küsitluslehte (Rumeenia). 

Tarbimise langusele mitmetes riikides võib pakkuda kaks põhjust - esiteks, et majanduskriis, 

mille tõttu teatud importivad riigid vähendasid oma ostusid ja teiseks teatav ebakindlus tulevaste 

Euroopa õigusaktide suhtes selles valdkonnas Vedelate biokütuse tarbimise jagunemine liigiti oli 

enam-vähem sama kui eelnevatel aastatel, biodiislikütus moodustab 79,1% kogu tarbitavast 

biokütusest energiasisalduse järgi, teisena on kaugel maas bioetanool (19,9%). Puhas taimeõli ja 

biogaasi moodustasid 1 % kogutarbimisest (joonis 1). 

 

Joonis 1. Erinevat liiki biokütuste tarbimise osakaal ELis 2012. aastal (energiasisalduse 

alusel). 

Järgnevas tabelis 1 esitatakse andmed Euroopa Liidu riikide biodiislikütuse tootmise (s.h 

hüdrogeenitud taimeõli – HVO) ja tarbimise kohta 2012. aastal. 
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Tabel 1. Biodiislikütuse tootmine ja tarbimine ELis, 2012 (tuh tonni aastas). 

 

HVO – hydroteated vegetable oil – hüdrogeenitud taimeõli, s.o teise põlvkonna biodiislikütus. 

Järgnevas tabelis 2 tuuakse ära Euroopa Liidu suuremate biodiislikütuse tootjad ja 

tootmisvõimsused. 

Tabel 2. Euroopa peamiste biodiislikütuse tootjate tootmisvõimsused 2012. aastal (tonni). 

 

Euroopa Liidu riikidest suurimad biodiislikütuse kasutajad transpordisektoris olid 2012. aastal  

Prantsusmaa (2,3 Mtoe) ja Saksamaa (2,2 Mtoe), kus ka kogu kasutatav biodiislikütus on 

sertifitseeritud ja jätkusuutlikkuse kriteeriumidele vastav (Tabel 3). Suured tarbijad on ka 

Hispaania ja Itaalia, kuid need ei kasuta sertifitseeritud ja jätkusuutlikkuse kriteeriumidele 

vastavat biodiislikütust (või puuduvad selle kohta usaldusväärsed andmed, Itaalia). 
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Tabel 3. Biokütuste kasutus Euroopa Liidu transpordisektoris aastal 2012*, (toe) 

 

Biokütuste kasutamine on maailmas alates 2004. aastast hoogsalt kasvanud ja prognoositakse 

selle jätkuvat tõusu (Joonis 2). Kasvu põhjuseks on volatiilsed naftahinnad, piiratud naftavarud 

ning riikide soov suurendada oma energiasõltumatust ja vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) 

emissiooni. Paljudes maades on seadusandluse, maksusoodustuste ja riiklike dotatsioonide kaudu 

loodud tingimused erinevate biokütuste kasumlikuks tootmiseks. Kui mujal maailmas on 

peamiseks transpordisektoris kasutatavaks vedelaks biokütuseks bioetanool, siis Euroopa Liidu 

riikides on selleks kindlalt biodiislikütus (Vt ka Joonis 1). 

 

Joonis 2.Globaalne biokütuste toodang ja selle jätkuv kasv (mld liitrit aastas). 
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Uue Poliitika Stsenaariumis nähakse ette, et biokütused hakkavad järk-järgult välja tõrjuma 

naftapõhiseid kütuseid transpordis ja hakatakse neid juurutama ka lennunduses (IEA. World 

Energy Outlook 2012). Maailma mastaabis on etanool jätkuvalt peamine biokütus , mis 

moodustab umbes kolm neljandikku biokütuste varust kogu Outlook’i perioodil ja tarbimine 

tõuseb 1,0 Mboe/ööpäev 2010. aastal 3,4 Mboe/ööpäevas 2035. aastal (Tabel 4). 

Märkus: Mboe/ööpäev – miljonit barrelit õli-ekvivalenti ööpäevas). 

Tabel 4. Bioetanooli ja biodiislikütuse tarbimine regiooniti vastavalt Uue Poliitika 

Stsenaariumile (mboe/d – Mboe/öp). 

 

Biodiislikütuse pakkumine suureneb 0,3 Mboe/ööpäev 2010. aastal 1,1 Mboe/ööpäevas 2035. 

aastal. Biodiislikütus omab potentsiaali eriti raskete kaubavedude vajaduse rahuldamisel, kuid 

tema võimalused asendada seal fossiilseid vedelkütuseid on palju piiratumad kui kergetes 

mootorsõidukites. Biodiislikütuse kasutamine on praegu veel vähe laiemalt toetatud ja 

kaasaegsemate biodiislikütuse valmistamise tehnoloogiate juurutamine kulgeb aeglaselt. 

Ameerika Ühendriikides on endiselt suurim biokütuste turg, kus nõudlus kasvab 0,6 Mboe/öp 

2010. aastal 1,7 Mboe/öp 2035. aastal. 

3. Biodiislikütuse tooraine, selle ressursid, sama toorme kasutamine 

toiduainete valmistamiseks. 

3.1. Mõisteid 

Biodiislikütus (BDK) - käesolevas ülevaates kasutatakse terminit biodiislikütus kahes, mõiste 

mahult erinevas, tähenduses: 

1. rasvhapete estrid, mis saadakse taimset või loomset päritolu rasvade ja õlide 

(rasvhapete glütserooliestrite) ümberesterdamisel ühehüdroksüülsete alkoholidega; 

2. rasvhapete metüülestrid, mis saadakse taimeõli, eelkõige rapsiõli ümberesterdamisel 

metanooliga. 
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Muid termineid ja nimetusi kasutatakse järgmises tähenduses: 

• ümberesterdamine (transesterifitseerimine; ingl k. transesterification) – katalüsaatori 

juuresolekul kulgev keemiline reaktsioon, mille käigus taimeõlis sisalduvate rasvhapete 

glütserooliestri (triestri) molekulis asendatakse kolmehüdroksüülse alkoholi glütserooli jääk 

ühehüdroksüülse alkoholi (nt metanooli) jäägiga ning saadakse vastavad (mono)estrid (nt 

metüülestrid); 

• taimeõli (taimerasv) – õlikultuuridest (nt rapsist) pressimise või ekstraheerimise teel 

• rasvhapped – orgaaniliste hapete rühm, mille molekulis sisaldub 6–30 avatud ahelana (mitte 

tsüklina) seotud süsinikuaatomit; 

• rasvhapete (mono)estrid – biodiislikütuse peamine koostisosa;  rasvhapete või nende 

glütserooliestrite ja ühehüdroksüülse alkoholi reaktsioonil tekkinud aine, mis koosneb ühest 

rasvhappe ja ühest alkoholi molekulist; 

• rasvhapete metüülestrid – rasvhapete estrid, mis koosnevad ühest rasvhappe ja ühest metanooli 

molekulist; 

• glütserool (varemalt glütseriin) – kolmehüdroksüülne (kolme hüdroksüülrühma OH sisaldav) 

alkohol CH2(OH)CH(OH)CH2OH (lihtsustatult C3H5(OH)3); 

• metanool (metüülalkohol) – ühehüdroksüülne alkohol CH3OH; 

• katalüsaator – aine, mis kiirendab soovitud suunas kulgevat keemilist reaktsiooni; 

• ensüümid – teatavat tüüpi bioloogiliselt aktiivsed valgud, reguleerivad eluslooduses keemiliste 

reaktsioonide kiirust; 

• hüdrogeenimine – töötlemine vesinikuga; vesiniku liitmine keemilise reaktsiooni abil. 

3.2. Biodiislikütuse toore 

Alates biokütuste kasutuselevõtust on neid peetud CO2 neutraalseteks kütusteks. Uuematel 

andmetel on selgunud, et mõnede tootmine on osutunud siiski üsna CO2 mahukaks, eriti kui 

vaadelda kogu elukaart ja mõnede arvutuste järgi peetakse neid CO2 heite seisukohast isegi 

kahjulikemateks kui fossiilseid kütuseid. 

Paljudes Euroopa Liidu riikides, USA-s ja mujalgi toodetakse juba aastaid õlikultuuride 

seemnetest biodiislikütust, mida kasutatakse nii traktori- kui automootorites. Ka Eestis on mitu 

entusiasti (J. Rõõmusaar, T. Pangsepp jt) juba 1990ndatel aastatel katsetanud biodiislikütuse 

(rapsimetüülester RME) tootmist rapsiseemnetest. Eestis väga lihtsa tehnoloogiaga (autorid R. 

Muoni ja H. Olak) toodetud biodiislikütuse kvaliteedi analüüsitulemused aga näitasid, et mitme 

näitaja osas (leelismetallide ja veesisaldus jt) ei vasta see EL maade kvaliteedistandarditele. 

Euroopas toodetakse biodiislikütust ehk rasvhapete metüülestrit (FAME) peamiselt rapsiõlist. 

See peab vastama standardile EN 14214. Mujal maailmas kasutatakse toormena ka soja, Jathropa 

palmi vilju, kookospähkleid jms (vt Joonis 3). Oma keemilistelt omadustelt on biodiislikütus 

tavadiislikütusega sarnane. Teda kasutatakse enamasti fossiilse diislikütusega segus. Biokütus on 

ka külmpressitud taimeõli aga see ei sobi mootorikütuseks ilma sõiduki mootorit ümber 
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ehitamata. Tavadiislikütusega võrreldes on biodiislikütuse energiasisaldus väiksem (vastavalt 43 

MJ/kg ja 37 MJ/kg). 

 

Joonis 3. Biodiislikütuse valmistamise tooraine jaotus maailmas, %. 

Biodiislikütus sobib puhtal kujul kasutamiseks eeskätt vanemates diiselmootorites. Seejuures 

ühtseid reegleid ei ole. Tuleb lähtuda autotootja kasutusjuhendist. Üldjuhul ei sobi biodiislikütus 

kasutamiseks uutes EURO 4 ja EURO 5 nõuetele vastavates mootorites. Samuti ei tööta puhtal 

biodiislikütusel veokite või busside salongi soojendused (seisuküte). 

Alljärgnevas tabelis (Tabel 5) on toodud Kesk-Euroopa tingimustes ühelt hektarilt saadava 

biokütuste saagis. 

Tabel 5. Biokütuste saagis. (allikas: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR): 

Biokraftstoffe Basisdaten Deutschland, Stand: 2008-01.) 

Biokütuse liik Hektarisaak  Kütuseekvivalent  

Biodiislikütus 1.550 l 1 l = 0,91 l diislikütust 

Bioetanool 2.560 l 1 l = 0,65 l bensiini 

Btl-kütus kuni 4.030 l 1 l = 0,65 l bensiini 

Biometaan 3.540 kg 1 kg = 1,40 l bensiini 

Märkus: Btl – biomass-to-liquid. 

Eestis saadakse rapsiseemnete saagikuse juures 1 500 kg/ha biodiislikütust 540 l/ha. Kui 

õnnestuks meilgi viia nt talirapsi saagikus 4 000 kg/ha (mõnel aastal mõnes farmis saadud), siis 

oleks võimalik saada 1 500 l/ha biodiislikütust. 

Rapsiseeme on ja jääb ka tulevikus Eestis põhiliseks põllukultuuriks, millest saaks toota 

kvaliteetset biodiislikütust. Rapsiseemnest biodiislikütuse tootmise kõik kõrvalproduktid on 

samuti suure väärtusega: presskook ehk šrott (külmpressimisel on selle osakaal 70%) on 

proteiini- ja energiarikas loomasööt, glütserool on aga pärast puhastamist nõutud tooraine 

ravimitööstusele jm. 

3.3. Eesti peamised õlikultuurid ja nende saagikus 

Järgnevas tabelis (Tabel 6) esitatakse Eesti kahe peamise õlikultuuri kasvatamise eelised ja 

puudused. 
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Tabel 6. Erinevate õlikultuuride Eestis kasvatamise poolt ja vastuargumendid. 

 Eelised Puudused 

Raps - kõrge saagikus (Eesti tingimustes 

õlikultuuridest kõrgeim) 

- õlikook sobib kasutamiseks 

loomasöödana 

- laialdased kasvatamiskogemused 

- palju haiguseid ja kahjureid - suured 

kulutused taimekaitsevahenditele, ei ole 

keskkonnasõbralik 

- suhteliselt suur väetustarve  

Rüps - rapsiga võrreldes väiksem 

väetustarve: 

- talirüps ei moodusta külviaastal 

vart, mis annab võrreldes talirapsiga 

paremad eeldused talve üleelamiseks  

- palju haiguseid ja kahjureid – suured 

kulutused taimekaitsevahenditele, ei ole 

keskkonnasõbralik 

- saak väiksem kui rapsil 

Ühelt hektarilt on võimalik õlitaimede kasvatamisega saada ligi 2...4 korda rohkem rasvaineid 

kui seal kasvanud taimede väärindamisega veiste kaudu piimarasvaks. 

Raps (Brassica napus, Joonis 4) ja rüps (Brassica campestris) kuuluvad kapsasrohu (Brassica) 

perekonda. Et nii väliselt kui geneetiliselt on rapsil palju ühist kaalika ja rüpsil naeriga, siis 

nimetatakse neid ka õlikaalikaks (Brassica napus oleifera) ja õlinaeriks (Brassica rapa oleifera). 

 Joonis 4. Õitsev raps 

Liikide ja sortide saagivõime 

Nii rapsi kui rüpsi (suvi-ja talivormide) potentsiaalne saagivõime on meil saadavast tegelikust 

saagist ligikaudu kaks korda suurem. Eesti Maaviljeluse Instituudi katsetes on saadud suvirüpsi-

1,5...2,5; suvirapsi- (1,8) 2...3 (3,5); talirüpsi- 1,7...2,8 ja talirapsiseemet 2,5...4,0 t/ha. Paljudes 

taludes ja majandites on saadud 1,5...1,8 t/ha, paremates üle 2,0...3,0 t/ha. Keskmine suvirapsi- ja 

–rüpsisaak on siiski 1,2...1,3 t/ha, mis tähendab, et saagivõime ärakasutamiseks on vaja 

parandada agrotehnikat. Lähtudes tänaste sortide ebapüsivast talvekindlusest, käsitletakse 

järgnevas peamiselt suvirapsi ja –rüpsi kasvatamisega seonduvat.  

Põhimõtteliselt oleks võimalik aretada biodiislikütuse tooraineks sobiv rapsisort. 

Energiasäästmise seisukohalt tuleks eelistada talirapsi, kuna umbrohutõrje- ja väetisekulud on 

talirapsi kasvatamisel ligikaudu 40% väiksemad kui suvirapsil. Talirapsi kasuks räägib asjaolu, 

et taliraps valmib juulis, kui seemnete niiskusesisaldus on väike ja energiakulu seemnete 

kuivatamiseks on samuti väike; suvirapsi koristusaeg on septembri lõpus, kui 

ilmastikutingimused on halvad ja seemnete kuivatamine on oluliselt kulukam. Talirapsi 
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sordiaretus on kujunemas üheks võtmeküsimuseks: kui seda ei lahendata, siis on küsitav, kas 

meie kliimatingimustes on üldse otstarbekas rapsist biodiislikütust toota. Jõgeva Sordiaretuse 

Instituudi hinnangul ei ole uute talisortide aretamine ainult Eesti turule majanduslikult tasuv. 

Vähese saagikuse üheks põhjuseks on see, et tootjad ei külva põldudele sageli mitte 

sertifitseeritud rapsiseemet, vaid tarbeseemet, mis ei võimalda saavutada seda saagikust, mida 

sort võiks anda. Vähekvaliteetse seemne kasutamine põhjustab rapsi ebaühtlase valmimise: 

mahavarisenud seemnete tõttu on kaod kuni 0,3 t/ha, ebasoodsatel aastatel veelgi suuremad. 

Maaviljeluse Instituudi teadlaste arvates kasutatakse rapsikasvatuses suurema saagi saamise 

eesmärgil vähe uusi mullaharimis- ja külvitehnoloogiaid, kuna iga väiketootja ei jõua ise 

muretseda täppiskülvikut, spetsiaalset kombaini ega kuivatit, kuna see on kallis. Enamasti 

puudub võimalus tellida vastavaid teenuseid ühistust. Seni on rapsikasvatajad ühistuid 

moodustanud vaid seemne turustamiseks. 

Rapsikasvatamise mõjud 

Põllu valik: 

• ajaline vahe ristõieliste eelmisest külvist - 5...7 aastat; 

• põld peaks olema mitmeaastastest umbrohtudest võimalikult puhas; 

• sobivaimad eelkultuurid - nisu, kaer ja oder; 

• raps on “sanitar” teraviljarohkes külvikorras; 

• rapsi mõju on võrdne järgneva teravilja 15...20% enamsaagiga. 

Väetamine: 

• väga suure väetisetarbega väga vaestel muldadel ei ole otstarbekas rapsi kasvatada; 

• rapsi väetisenormid (kg/ha) vastavalt väetisetarbele: 

Taliraps on suurema saagikusega. Kui suvirapsi saab Eestis keskmiselt 2 t/ha, siis talirapsi saab 

3 t/ha. Suviraps vajab enam taimekaitsevahendeid ja putukatõrjevahendeid/kemikaale. Talirapsi 

koristusaeg on august ja sel ajal ei pruugi olla vaja seemet täiendavalt kuivatada. 

4. Rapsiseemne ja biodiislikütuse tootmispotentsiaal Eestis 

4.1. Varasemad seisukohad 

Lähtudes teravilja ja rapsi kasvupinnast (1998...2000.a. keskmine ca 360 000 ha) ja nõudest, et 

ajaline vahe ristõieliste eelmisest külvist peab olema 5...7 aastat võiks praegu kasutuses oleva 

põllupinna puhul rapsiseemne pind Eestis olla 360:(6...8) = 45...60 000 ha. Eesti suurimad 

rapsikasvatuse spetsialistid Karl Kaarli ja Jaak Läänemets on kalkuleerinud rapsi optimaalseks 

kasvupinnaks 50 000 ha, sest arvestada tuleb ka, et rapsi kasvatamiseks ei sobi kõik teravilja 

kasvatamiseks sobivad põllud. Nende arvates ei saa rapsi pinda laiendada ka söötis põldude 

ülesharimisega (2000. a. oli söötis põlde Eestis kokku 269 737 ha), sest need on tõenäoliselt 

ühed kõige halvema saagipotentsiaaliga põllud, mis üldjuhul ei sobi rapsi kasvatamiseks. 

Rapsi kasvatamise üheks põhiprobleemiks Eestis on madal saagikus - aastatel 1992...2000.a. oli 

see vahemikus 799...1 324 kg/ha (keskmine 1 174 kg/ha). Karl Kaarli arvates on saagikuse 



Biodiislikütuse tootmise ja kasutamise võimalused Eestis 

12 
TTÜ soojustehnika instituut, Ülo Kask 

madal tase tingitud enamasti kasvatajate vähestest teadmistest, mis väljendub eksimustes 

agrotehnika) põhitõdede vastu. Eesti parimates taludes, osaühingutes jms on rapsiseemne 

saagikus 2...3 t/ha, mis näitab, et saagikust saab tunduvalt tõsta. 

Seega rapsiseemne tootmispotentsiaal Eestis sõltuvalt saagikusest on 75...125 tuh tonni, ehk 1,5 

t/ha või 2,5 t/ha. 

4.2. Õlikultuurid bioenergia ressursina Eestis 

Õlikultuuride seemnetest saadavast õlist on võimalik toota biodiislikütust, soojuse tootmiseks 

oleks võimalik kasutada ka seemnete sorteerimisjääke, pressimisjääke, neist toodetavat õlikooki 

(šrotti), samuti kuiva varrepõhku. 

Rapsi (ja rüpsi) kasvupindala suurenes Eestis 10 aastaga (2001-2010) 29 000 hektarilt 98 000 

hektarini. 2011. aastal vähenes õlikultuuride kasupindala veidi, 9,3%. 2011. aastal moodustasid 

rapsipõllud 14% Eesti põllukultuuride kasvupindalast, 2008. aastal 13% ja 2007. aastal 10%. 

Viimasel kolmel aastal külvati rapsi (ja rüpsi) keskmiselt 90 000 hektarile, tavapärane aastasaak 

oli 130 000 tonni ringis. 

Rapsi saagikus oli aastail 2008-2010 keskeltläbi 1,46 tonni hektari kohta, kõikudes 1,33 tonnist 

(2010. a) 1,81 tonnini hektarilt (2007. a). 

Rapsi ekspordivõimalused on aasta-aastalt kasvanud. 2010. aastal veeti ligi 60% kogu 

rapsiseemnete saagist välja. Peamisteks eksporditurgudeks olid mainitud aastal Saksamaa (33% 

rapsi ekspordimahust), Holland (20%), Soome (19%), Prantsusmaa ja Suurbritannia. Imporditud 

on rapsi viimasel kolmel aastal võrdlemisi vähe, kuni 7 000 tonni aastas, peamiselt Lätist, 

Leedust ja Ukrainast , sordiseemet aga Lääne-Euroopast. Suurenenud väljaveo tõttu on siseturule 

jäänud rapsi ressursid mõnevõrra vähenenud. 2008.-2010. aastal jäi siseturule kohalike 

õlikultuuride ressursiks keskmiselt 64 000 tonni õliseemneid aastas (2004-2007. aastal 

keskmiselt 91 000 tonni aastas). 

Rapsi kasvupinna suurendamist piiravad selle põllukultuuri agrotehnilised nõudmised. Eesti 

Maaviljeluse Instituudi (EMVI) andmetel on soovitav kasvatada rapsi samal põllul iga kuuendal 

aastal. Põllumaa pindala oli Eestis 2010. aastal 645 000 ha, millest kuuendik on umbes 100 000 

hektarit, mis ongi ligilähedane viimaste aastate rapsi kasvupinnale. EMVI väitel on võimalik 

kasvatada rapsi ka vanematel ülesharitud rohumaadel, kuid needki võimalused on üsna piiratud. 

Raps on vastuvõtlik haigustele ja sage kasvatamine ühel ja samal pinnal nõuab täiendavate 

mürkkemikaalide kasutamist, mis võib viia saagikuse languseni, nagu Lääne-Euroopas 

täheldatud. 

Energiakultuuride toetusega kasvasid raps ja rüps 2009. aastal 23 750 hektaril ja see moodustas 

30% kogu rapsi ja rüpsi kasvupindalast Eestis (~80 000 ha). Kogu 2007-2009. aastal 

energiakultuurina kasvatatud rapsi ja rüpsiseemne kogusaak, 92 000 tonni (keskmiselt 

30 670 t/a), mis moodustas 24,2% nende aastate Eesti õlikultuuride saagist, eksporditi PRIA 

andmetel peamiselt Saksamaale ja Taani, kus toodetud õli kasutati biodiislikütuse 

valmistamiseks. 
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2010. aastal eksporditi Eestist rapsi- ja rüpsiseemneid 76 000 tonni, millest ekspertide hinnangul 

läks biodiislikütuse valmistamiseks vähemalt 40 000 tonni, mis teeb energiarapsi kasvupinnaks 

2010. aastal umbes 30 000 hektarit. 

Arvestades Euroopasse eksporditud energiarapsi energiasisaldust sellest saadud biodiislikütuse 

kütteväärtuse alusel (37 MJ/kg), oli Eestis kasvatatud ja hiljem eksporditud energiarapsi 

energeetiline väärtus 2009 aastal 577,3 TJ (160,4 GWh) ja aastal 2010 hinnanguliselt 550 TJ 

(152,8 GWh), mis teeb kineetilise energiana 191 TJ ehk 53 GWh (Ülevaade Eesti bioenergia 

turust 2010 aastal. EKI, Tallinn. 2011). 

Näide AS Werol Tehased 

AS Werol Tehased (edaspidi ka Werol) ostab turult rapsiseemet, pressib sellest õli, puhastab õli 

ning müüb nii õli kui ka massi, mis pressimisest üle jääb (rapsikooki, vt Joonis 5). Nõudlus 

toiduõli järele on olnud pidev. Rapsikook on eelkõige veiste proteiinsööt, kuid seda saab 

kasutada edukalt koos teiste söötadega ka lindude ja sigade söötmisel. 

Tehase projekteeritud võimsus on 60 000 tonni pressimisele minevat rapsiseemet aastas, kuid 

moderniseerimise tulemusena on tootmisvõimsuseks kujunenud kuni 72 600 tonni (Tabel 7). 

Selleni jõuti 2004/2005. a majandusaastal, kus toodeti rafineeritud õli 24 442 t, rapsikooki 

42 168 t ja söödaõli 622 t. Kogu müüdava rapsiõli kogusest moodustas pakendatud õli 15%, 

ülejäänu moodustas lahtine õli. 

 

Joonis 5. Rapsiõli tootmise skeem ASs Werol Tehased. 

Tabel 7. ASi Werol Tehased majandusnäitajad aastatel 2002–2005 
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4.3. Miks toota ja kasutada biodiislikütust? 

Eelised 

• saab toota kohalikust toorainest (rapsi- ja rüpsiseeme ja toitlustus- ning toiduainetööstuse 

ettevõtete rasva- ja õlijäägid); 

• võimaldab taaskasutusse võtta söötijäänud põldusid; 

• aitab suurendada/säilitada tööhõivet maal (nii rapsiseemne kui sellest biodiislikütuse tootmine); 

• mootori põlemisgaasid on praktiliselt väävlivabad ega põhjusta seega nn happevihmasid; 

• ei ole ohtlik mulla ja pinnavete reostamise seisukohalt; 

• positiivne energiabilanss; 

Olgu märgitud, et peale biodiislikütuse on rapsiõlist tehtud tooted veel kasutatavad: 

• toiduõlina (nii rafineeritud kui külmpressitud); 

• ahjukütusena (sh kuivatikütus); 

• saeketiõlina; 

• grillsöe süüteõlina; 

Tabel 7. Enam levinud probleemid biodiislikütuse kasutamisel, kui selle osakaal kütuses on 

suurem kui 5%. 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitas 2005. a septembris Vabariigi Valitsusele 

andmed, et liitri biokütuse tootmiseks kulub 0,2 liitrit mootorikütust. See tähendab, et 

energiasaagis on viie- kordne biodiislikütuse kasuks. Ministeeriumi hinnang tugines 
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Keskkonnaministeeriumi andmetele, kes omakorda kasutas teistes riikides tehtud arvestusi. 

Teiste maade andmed aga ei pruugi kehtida Eesti kohta. Näiteks on Saksamaal rapsi saak kolm 

korda suurem ja seetõttu ka saadud biodiisli hulk sama arv kordi suurem. Kuna seal kasvatatakse 

talirapsi, mis valmib juulikuus, siis üldjuhul puuduvad ka energiakulud seemne kuivatamiseks.  

Eestis on biodiislikütuse valmistamiseks vajalikke energiakulutusi hinnanud Maaviljeluse 

Instituut, tuginedes 2001. a andmetele ja hindadele. Instituudi hinnang ei ühti Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi omaga: ühe mahuühiku biodiislikütuse saamiseks ei kulu 

Eestis mitte 0,2, vaid kuni 0,8 mahuühikut diislikütust (Tabel 8). 

Tabel 8. Energiasaagis rapsiseemnest biodiislikütuse tootmiseks Eestis (ümber arvestatud 

diislikütusele liitrites) 

 

Tabelist 8 nähtub, et 

• kui arvestada ainult rapsi kasvatamisel kulutatud fossiilset kütust, saab näiteks 1,3 t/ha saagi 

juures rapsiseemnest toota 2,5 korda rohkem energiat, kui kulub põllul masinatöödeks; 

• kui liita masinatööde kulule veel põllutöödel kasutatud väetiste ja taimekaitsevahendite 

tootmise (millest enamikku ei toodeta Eestis, s.t energiakulu nende tootmiseks ei mõjuta Eesti 

energiabilanssi) kulu ja esterdamisele kuluv energia, saab hektarilt 1,3 korda rohkem energiat, 

kui biodiislikütuse tootmiseks kasutatakse. 

Riigikontroll tegi koos konsultandiga arvestused, kus keskkonnahoiu ja taastumatute 

energiavarude säästmise seisukohast on energiasaagise bilansis täpsemalt välja toodud 

energiakulud elektrile ja transpordile ning korrigeeritud energiakulu põllutöödele . Elektrienergia 

kulu kohta saadi andmed ASist Nitrofert. Rapsi saagikuse tasemeks võeti Eesti viimaste aastate 

keskmine saak, s.t 1,5 t/ha. Võttes arvesse energiakulu rapsi kasvatamisel, õli tootmisel ja 

esterdamisel biodiislikütuseks, saab rapsi saagikuse 1,5 t/ha juures ühe kulutatud mahuühiku 

vedelkütuse puhul tagasi 1,3–1,4 mahuühikut biodiislikütust. S.t et ühe biodiislikütuse 

energiaühiku tootmiseks kulub vähem kui üks ühik tavalist diislikütust. Seega on biodiislikütuse 

tootmine rapsist energeetilises mõttes otstarbekas. 
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4.4. Biodiislikütuse tootmise mõttekusest Eestis 

Eespool selgus, et viimastel aastatel on energiarapsi külvipind olnud umbes 30 000 hektarit. 

Sellelt saaks seemnete saagikuse juures 2 t/ha koguda 60 000 tonni biodiislikütuseks minevat 

saaki. Kui hektarisaak on 2 t/ha, siis biodiislikütuse hulk oleks vastavalt 720 l/ha ehk 0,6336 t/ha. 

30 000 hektarilt saaks 19 000 tonni biodiislikütust. ASi Paldiski Biodiisel tootmisvõimsus oli 

100 000 tonni biodiislikütust aastas. Selle koguse tootmiseks oleks saagikuse 2 t/ha juures vaja 

157 900 hektarit head põllumaad. Kogu õlikultuuride kasvupindala pole meil kunagi nii suur 

olnud ega saagi olema, arvestades meie muldade viljakust ja vajadust viljavahelduse järele. Isegi 

saagikuse suurendamine Lääne–Euroopa tasemele, min 4 t/ha, ei aitaks, sest 30 000 hektarilt 

saaks siis 39 600 tonni biodiislikütust aastas ja energiarapsi põllupinda tuleks Paldiski tehase 

vajaduste katmiseks 2,53 korda suurendada ehk viia see 75 760 hektarini, mis oleks juba kogu 

rapsi ja rüpsi kasvatamiseks sobiva maa hulk. Seega ei suudaks Eesti põllumehed ilmselt kunagi 

varustada toormega 100 000 tonnise biodiislikütuse aasta toodanguga tehase toorme vajadust. 

Sellise mastaabiga tehase käitamine võiks olla majandusliku tasuvuse seisukohast otstarbekas. 

Euroopa Liidu riikide olulisemate BDK tehaste tootmisvõimsus jääb vahemikku 100 000-

250 000 tonni aastas, kuid on ka suuremaid kuni 800 000 tonni aastas (Hollandis, Neste Oil 

Rotterdam 800 000 t/a, läks käiku jaanuaris 2011 ja Biopetrol Rotterdam 400 000, 

käivitusfaasis). Alla 50 000 tonnise BDK aastatoodanguga tehased ei tundu olevat 

rahvusvahelises plaanis eriti elujõulised. 

5. Biodiislikütuse tootmistehnoloogiad, nende tasuvuse piirid. 

5.1. Biodiislikütuse tootmistehnoloogia 

Rapsiseemne külmpressimise tehnoloogilise protsessi skeem ja materjalibilanss on esitatud 

joonisel 6. Nagu näha, saab 100 kg-st rapsiseemnest niiskusega 6…8% ja õlisisaldusega 

38…43% 62…74 kg rapsikooki ja 28…35 kg rapsiõli. 

Külmpressitud rapsiõlist biodiislikütuse tootmise tehnoloogilised skeemid on esitatud joonistel 7 

ja 8. Rapsiõlist toodetakse biodiislikütust nii tsüklilise kui pideva tootmisprotsessina, kus 

eristatakse järgmised operatsioonid: 

• tooraine (rapsiõli) ja reagentide (metanool ja naatrium- või kaaliumhüdroksiid) 

ettevalmistamine; 

• ümberesterdamine (metanooliga); 

• glütserooli, reageerimata metanooli ja katalüsaatorijääkide eraldamine reaktsioonisegust; 

• estrite (biodiislikütuse) puhastamine ja kuivatamine; 

• reageerimata metanooli regenereerimine. 

Ühest tonnist külmpressitud rapsiseemnest saab keskmiselt 360 liitrit ja kuumpressitud seemnest 

415 liitrit biodiislikütust. Biodiislikütuse tootmise kõrvalsaadusena tekib glütserool, mis 

eraldatakse reaktsioonisegust vesilahusena koos reageerimata metanooli ja katalüsaatori 

jääkidega. Sellest lahusest destilleeritakse välja metanool. Toorglütserool suunatakse 

puhastamiseks eritehastesse. 
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Peatükis 5 on kasutatud jooniseid ja tekstilõike allikast: Arvi Kallas. Biodiislikütuse tootmistehnoloogiad 

ja omahind. EMVI, Saku, 2001. 

 

Joonis 6. Rapsiseemne külmpressimise tehnoloogilise protsessi skeem ja materjalibilanss 
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Joonis 7. Külmpressitud rapsiõlist biodiislikütuse tootmise tehnoloogiaskeem (Vogel ja Noot) 

 

Joonis 8. Rapsiseemnest biodiislikütuse tootmise tehnoloogilise protsessi skeem ja materjalibilanss 

LEER CONNEMANNi tehases Saksamaal (pidevtoimeline tehnoloogia) 

Biodiislikütuse tootmisprotsessi täpsem kirjeldus 

Õli eraldamine rapsiseemnetest võib toimuda väikesemastaabiliselt otse seemne tootja juures või 

tööstuslikult. Väikemastaabilisel õli pressimisel toimub puhastatud rapsiseemnete mehaaniline 

pressimine maksimaalselt 400°C juures. Tahked lisandid pressitud õlist eraldatakse setitamise ja 

filtreerimise teel. Pressijääk (õlikook – šrott) sisaldab kuni 10 % õli ja on proteiinirikas 

loomasööt. Reeglina on selline õlitootmise kallim kui tööstuslik. Samas võib jääki kohe kasutada 

söödaks. 
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Tööstuslikul õlipressimisel rapsiseeme kuivatatakse 9% niiskuseni, puhastatakse, purustatakse. 

Seemned soojendatakse 80°C ja pressitakse õli välja. Sel viisil saadakse kätte kuni 75 % õli. 

Saadud toorõli filtreeritakse ja eraldatakse vesi. 

Pressimisest jäänud õlikook purustatakse ja lisatakse lahustit. Saadakse rapsiõli segu lahustiga ja 

tahke jääk. Lahusti eraldatakse mõlemast komponendist ja läheb uuesti kasutusse. Selliselt 

saadud õli sisaldab soovimatuid komponente ja vajab rafineerimist. Rafineerimisel eraldatakse 

toorõlist fosfaadid, rääsunud vabad rasvhapped, raskemetallid, fenoolid. Rafineerimiseks 

kasutatakse mitmeid meetodeid nagu neutraliseerimine leelisega, destilleerimine, hapete 

eraldamine ümberesterdamisega jne. Viimaseks rafineerimise protsessiks on vee eraldamine.  

Ümberesterdamisel muudetakse rapsiõli molekuli struktuuri ja sellega ka füüsikalisi omadusi. 

Õli triglütseriidid reageerivad metanooliga ja moodustuvad rasvhappe metüülestrid 

(biodiislikütus) ning glütseriin. Alkoholina kasutatakse ümberesterdamisel tavaliselt metanooli 

tema odavama hinna ja kõrgema reaktiivsuse tõttu. Reaktsioon toimub atmosfääri rõhul 

temperatuuril 55°C. 10 – 20 osa metanooli segatakse 80 – 90 osa õliga katalüsaatori Na-

metülaadi juuresolekul. Kasutatakse ka teisi katalüsaatoreid. Kuna õli ei lahusta metanooli tuleb 

reaktsiooni toimumiseks neid pidevalt segada. 

Metanool võib olla valmistatud fossiilsest toorainest. Täielikult taastuva biodiislikütuse 

saamiseks võib alkoholina kasutada bioetanooli. Saadakse biodiislikütus - rasvhappe etüülester. 

Reaktsioonil tekkiv glütseriin eraldatakse separaatoris. 

Reaktsioonil saadud biodiislikütus sisaldab glütseriini jääke, seepe ja katalüsaatorit. Metüülestri 

puhastamiseks lisatakse talle vett ja sidrunhapet, mis hiljem tsentrifuugimisel eemaldatakse. 

Metüülestri lõplikuks puhastamiseks, mille käigus eemaldatakse lõplikult vesi ja metanooli 

jäägid, kuumutatakse seda temperatuurini 110ºC. Aurustunud metanool kondenseeritakse ja 

suunatakse rektifikatsiooni kolonni, mis töötab atmosfääri rõhul. Eraldatud metanool läheb 

uuesti kasutusse. 

Biodiislikütuse tootmisprotsessi kõrvalsaaduseks on mitmesuguseid jääke ja vett sisaldav 

toorglütseriin (glütserool), mis moodustab kuni 10% toodangu lõppmahust. Glütseriin on värvitu, 

vedel keemiline aine, mida nimetatakse ka glütserooliks või 1,2,3-propaantriooliks (C3H8O3). 

Toorglütseriini võib puhastada. Erineva puhtusastmega glütseriini kasutatakse tubakatööstuses 

niiskuse reguleerimiseks, plastmasside tootmisel, toiduainete tööstuses, meditsiinis salvide 

tootmiseks, keemiatööstuses värvide tootmisel, sõjatööstuses (nitroglütseriin) jne. Eesti 

Keemiatööstuste Liidu andmeil on tehnilise glütseriini aastane tarbimismaht umbes 20 tonni. 

Seoses biodiislikütuse tootmise arenemisega on glütseriini pakkumine maailmas suurem kui 

nõudmine ning glütseriini müügiga võib tekkida raskusi. Oleks mõeldav glütseriini segamine 

loomasööda tootmisel. rapsikoogi juurde. Võimalik on ka tema kasutamine katlakütusena, mida 

uuriti ka Paldiski biodiislikütuse tehases. 

Teise põlvkonna biodiislikütust saab kas nt taimeõlide hüdrogeenimisega või termokeemiliste 

protsesside tulemusena ja toormena ei kasutata enam õlikultuure (vähemalt mitte nende 

seemneid või vilju). 

Termokeemiline biomassi muundamine hõlmab protsesse palju kõrgematel temperatuuridel ja 

üldiselt kõrgema rõhu juures kui biokeemilise muundamise süsteemid. Termokeemiliste 
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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. 

Enamikes II põlvkonna biokütuste tehastes ei juhita kogu saadud süngaasi üle katalüsaatori ega 

muundata seda nt diislikütuseks, vaid osa gaasist läheb soojuse ja elektri koostootmiseks, mida 

läheb vaja tootmisprotsesside käitamiseks või saab müüa välistarbijatele. Teine võimalus, mille 

abil saab süngaasi muundada vedelkütuseks, on vähem arenenud kui katalüütiline muundamine, 

puudutab mikroorganismide kasutamist, need fermenteerivad süngaasi etanooliks või 

butanooliks (katkendjooned joonisel 9). 

 

Joonis 9. Biokütuste termokeemilise tootmise protsesside lühikirjeldus 

Fischer-Tropsch vedelik (FTL) on segu peamiselt hargnemata ahelaga süsivesinikest (olefiinid ja 

parafiinid), mis meenutab pooleldi rafineeritud toornaftat. Segu võib kas vedada töötlemiseks 

tavalistesse nafta rafineerimistehastesse või puhastada see kohapeal "puhataks diislikütuseks," 

lennukikütuseks, bensiiniks või muudeks fraktsioonideks. FTL sünteesitakse katalüütiliselt 

reageerides CO ja H2. Seega igast lähteaine, mida on võimalik muundada CO ja H2 saab 

kasutada FTL tootmiseks. Eelkõige, kivisütt, maagaasi või biomassi saab kasutada toorainena 

FTL tootmisel. 

5.2. Rapsiseemnest biodiislikütuse tootmise ja kasutamise massi- ja 

energiabilanss 

Rapsiseemne saagikuse 1,5…3,0 t/ha korral saab rapsipõllu ühelt hektarilt 

külmpressimistehnoloogia korral 540…1 080 liitrit biodiislikütust. Sõltuvalt rapsiseemne 

saagikusest kulub rapsiseemne kasvatamiseks diislikütust 150…180 l/ha. Rapsiseemnest 

biodiislikütuse tootmine on energeetiliselt kasulik (Joonis 10): 
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• kui arvestada ainult masinatöödeks kulutatud vedelkütust, saab sõltuvalt rapsiseemne 

saagikusest rapsiseemnest toota 3,6…6,0 korda rohkem energiat kui kulub põllul masinatöödeks; 

• kui liita kokku energiakulud põllutöödel ja energiakulu rapsiseemnest biodiislikütuse 

tootmiseks (pressimine + esterdamine) saab rapsiseemnest toota 2…3 korda rohkem energiat; 

• kui aga liita põllutööde ja esterdamise energiakulule veel kasutatud väetiste ja 

taimekaitsevahendite tootmiseks kulutatud energia, saab hektarilt ikkagi veel 1,3…1,6 korda 

rohkem energiat kui biodiislikütuse tootmiseks kasutatakse. 

 

Joonis 10. Biodiislikütuse tootmise energeetiline tõhusus 

5.3. Biodiisli kütuse tootmise tasuvus ja omahind 

Biodiislikütuse tootmise eesmärkideks on põllumajandustootjatele stabiilse sissetuleku tagamine 

rapsiseemne püsiva nõudluse tekitamise abil, CO2 emissiooni vähendamine ja sisseveetava 

fossiilse päritoluga vedelkütuse koguse vähendamine.  

Biodiislikütuse põhitooraineks Euroopas on rapsiõli, mille ostuhinnast sõltub valmistoodangu 

hind 75 % ulatuses. Mõnevõrra odavam oleks biodiislikütust toota sisseveetavast sojaõlist, kuid 

Euroopas kehtiv biodiislikütuse standard sätestab joodarvu, mis sojaõlist valmistatud 

biodiislikütuse puhul ei vasta standardile (EN 14214). 

Alates 27.07.2005 kehtis Eestis biokütuste aktsiisivabastus, mis 2011. aastal kaotas kehtivuse. 

See võimaldas biodiislikütusel paremini konkureerida tavalise diislikütusega. Teisest küljest on 

Balti riikides diislikütus Euroopa maadest kõige odavam, mistõttu vaatamata aktsiisivabastusele 

biodiisli turustamine ei olnud väga rentaabel. Eestis toodetava biodiisli turustamine oleks 

võimalik riikides, kus on kõrge fossiilse diislikütuse hind ja kehtib aktsiisivabastus. 

Potentsiaalsed eksporditurud biodiislikütusele oleksid eelkõige aktsiisivabastusega riigid. 

Eestis on biodiislikütuse omahinna kujunemist põhjalikult uuritud EMVIs (Arvi Kallas, aastail 

2000-2001) konsultatsioonifirmas HeiVäl Consulting Group 2004. aastal. Kindlasti on tasuvuse 
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analüüse tehtud ka hiljem, enne biodiislikütuse tehase rajamist Paldiskisse (aastail 2006-2008). 

Mitmed hinnaalased tööd ei ole avalikult saadavad ja viimastel aastatel ei ole keegi teadaolevalt 

kavandanud biodiislikütuse tootmist Eestis, mistõttu puudub ka info hinnakujunduse kohta. 

Joonisel 11 esitatakse väljavõte HeiVäl’i uuringust biodiislikütuse omahinna struktuuri kohta. 

rapsiõli

74%

intress

1%

tegevuskulud

5%

kulum

3%

kemikaalid

14%

laenu tagasimakse

2% tööjõud

1%

 

Joonis 11. Biodiisli omahinna struktuur (HeiVäl) 

Omahinnas on otsestele tooraine ja energia kuludele lisatud ka kulumi, tegevuskulude, 

püsikulude, laenu tagastamise ja intressi kulud. Kulumi, laenu tagastamise ja intressi kulud on 

arvestatud eeldusel, et tehas töötab 10 aastat täisvõimsusel ehk nende hinnale. Olulised on ka 

protsessis kasutatavate kemikaalide (eeskätt metanooli) hinnad. Tööjõu kulu on väheoluline. 

Biodiislikütuse valmistamisel on tooraineteks rapsiõli (88 %), metanool (8 %), kemikaalid (Na-

metülaat, sidrunhape, väävelhape, fosforhape, naatriumhüdroksiid jt, 4 %). Seega rapsiõli ja 

metanool on põhilised toorained, mis mõjutavad kõige rohkem lõpptoodangu hinda. Tööjõukulu 

on seejuures väheoluline. Arvutuses on võetud omavahendite osakaal 30%, Laenu intress 5 %, 

aastane kulum 10% investeeringust. 

Põhjalikult on biodiisli hinda analüüsitud töös “Biodiisli tootmise alustamise tasuvuse analüüs”. 

HeiVäl Consulting Group, Tallinn, 2004.  

TRIAS, 2007 on, kasutades kõige odavaimaid lahendusi ja realistlikult hinnates kaasproduktide 

realiseerimise võimalusi (glütseriin ja etanooli tootmise jäägid loomasöödaks), kalkuleerinud 

biokütuste tootmise tootmishinda (Tabel 9). On märgitud, et suuremahulise tootmise korral tuleb 

kaasprodukte kasutada kütusena, mis tõstab tootmishinda. Samas töös prognoositakse, et aastaks 

2010 on käivitunud teise põlvkonna biokütuste suuremastaabiline tootmine ja alles aastateks 

2020 – 2030 on ühtlustunud teraviljast ja lignotselluloosist  bioetanooli tootmishinnad.  

Tabel 9. 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 
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Biodiisli tootmiseks vajalikku tehnoloogiat toodavad mitmed Euroopa ettevõtted. Seadmeid 

toodavad ka Marina- Biodiesel GmbH (Saksamaa), BioDiesel International AG (Austria), 

Biorafineria SK (Slovakkia) jt. 

Biodiislikütuse tootmiseks vajalikku metanooli toodavad mitmed Venemaa ja Ukraina tehased. 

Joonistel 12 ja 13 esitatakse viimaseid toor bioõlide ja biodiislikütuse hindu ja nende muutusi.  

 

Joonis 12. Bioõlide hinnadünaamika, 2013. 

 

Joonis13. Biodiislikütuse ja teiste kütuste hulgihinnad ilma KMta, 2013. 
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6. Biodiislikütuse (BDK) potentsiaali kasutamise eeldused 

6.1. Õiguslikud, poliitilised 

Käesoleval ajal puuduvad Eestis soodustused biokütusteks muundatavate õlikultuuride 

kasvatamiseks ja kasutamiseks. Biokütustele kehtinud aktsiisivabastus ei täitnud oma otstarvet, 

see vabastus lõpetati ja ei ole lähitulevikus ette näha, et biokütuste aktsiisivabastus taastataks. 

Keskkonna ja inimese tervise huvides on kehtestatud nõuded ja standardid kütustele. Standardi 

EN 590 kohaselt ei tohi diislikütus sisaldada mahuliselt rohkem kui 5% biodiislikütust 

(energiasisaldus 4,6%). 

Eestis on kehtestatud vedelkütustele esitatud nõuded Keskkonnaministri 19. mai 2005. a 

määrusega nr 38 „Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste säästlikkuse 

kriteeriumid ja nende tõendamise kord“ (lisaks on vastu võetud määrus „Keskkonnaministri 19. 

mai 2005. a määruse nr 38 „Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste 

säästlikkuse kriteeriumid ja nende tõendamise kord“ muutmine. Vastu võetud 29.05.2012 nr 19), 

mis sätestab, et biokütuseid sisaldavad mineraalõlide derivaadid peavad vastavama 

kvaliteedistandarditele EVS-EN 228 (pliivaba bensiin) ja EVS-EN 590 (diislikütus), siis on 

lubatud nende riiki sisse vedamine ja müümine. Biodiislikütust võib sisse vedada ja müüa 100%-

lises kontsentratsioonis, kui see vastab standardile EVS-EN 14214:2004. Samuti on määratud 

kütuste müümisel kehtivad nõuded. Kui mineraalõlide derivaatidesse on segatud biodiislikütust 

või bioetanooli rohkem kui 5%, tuleb müügipunktides kasutada bensiinidel märgistust E ja 

diislikütustel märgistust BIO, millele lisatakse biokomponendi arvuline sisaldus protsentides. 

Standard EVS-EN 14214:2004  esitab nõuded ja katsemeetodid turustatavale ja tarnitavale 

rasvhappe metüülestrile (FAME), mida kasutatakse kas 100%-lises kontsentratsioonis 

autodiiselmootorikütusena või autodiiselmootori kütuse ekstendina vastavalt EN 590 nõuetele. 

100% FAME standard kütusele, mida kasutatakse 100%-lise FAME jaoks konstrueeritud või 

hiljem kohandatud diiselmootoriga autodes. 

6.2. Tehnilised, majanduslikud 

BDK tootmine aitaks suurendada/säilitada tööhõivet maal (nii rapsiseemne kui sellest 

biodiislikütuse tootmine). Loodavate töökohtade arv sõltub tehase tootmisvõimsusest, kuid 

otsesed töökohad (s.h transport) kokku ei ületaks 40-50, kui tehase võimsus oleks 100 000 t/a. 

(Doyletech.. 2010) uuringu andmetel loob sojaõli baasil toodetava biodiislikütuse valmistamise 

kogu ahel, mahus umbes 10 000 tonni aastas (see oleks rapsi jätkusuutlikku kasvatamise korral 

potentsiaalselt toodetav kogus praeguse agrotehnika korral), ligikaudu 900 otsest ja kaudset 

töökohta. 

BDK kasutamisel fossiilse diislikütuse asemel on rida puudusi: 

 BDK on väikeses kontsentratsioonis parem määrimisvõime ja ta säästab mootorit, 

 100%-line BDK kahjustab tavapäraseid kummist detaile, 

 Nõuab filtrite ja õli kaks korda sagedamat vahetust, 
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 BDK viskoossus on 7,4 mm
2
/s võrreldes fossiildiisli näitajaga 4 mm

2
/s, mis raskendab 

mootori käivitamist temperatuuril alla 0°C (reguleeritav lisanditega), 

 Kergesti vahutav (reguleeritav lisanditega), 

 BDKl on väiksem energiasisaldus kui fossiilsel diislikütusel, 

 Nõuab eritingimusi hoiustamisel, sest on vähem stabiilne, võrreldes tavadiislikütusega, 

 Vanade mootorite kütusesüsteemid ei ole biokütusesegule sobivad, 

 Puuduvad BDK stabiilsed ja usaldusväärsed müüjad Eestis. 

BDK kasutamine mootorikütusena on võimalik nii segudes kui ka puhtana. B5 kasutamisel pole 

vaja mootorit kohandada ning BDK täidab rohkem määrimisomadusi parendava kütuselisandi 

rolli. 

Puhta biodiisli kasutamine on võimalik, kui mootor on selleks kohandatud. Uuemad automudelid 

on aga BDK tarbimiseks tootja poolt kohandatud ning biodiislikütust saab tankida ilma 

täiendavate ümberehitusteta. Näiteks saab biodiislit puhtana tarbida järgmistes autodes: 

• Škoda: Škoda Octavia 1U, Škoda Fabia 6Y; 

• Volkswagen: Golf/Vento (A3) alates väljalaskeaastast ´96, Sharan alates aastast ´97, Polo 

Classic kõik mudelid, Lupo kõik mudelid, Bora kõik mudelid, Beetle kõik mudelid; 

• Audi: kõik A3, Cabriolet, A4, A6 ja A8 TDI mudelid väljalaskeaastaga 1995-2002, kõik 

mudelid A2. 

Täiendav info mudelite kohta on kättesaadav aadressilt: http://www.ufop.de/2_2_1_4.php. 

BDK leektäpp on palju suurem, kui tavalisel diislil ja seetõttu on teda ohutu hoida ja käsitleda. 

Pinnasesse või vette sattudes ta laguneb üsna ruttu. Tema viskoossus ja süttimisomadused on 

lähedased tavalise DK omadega. 

BDKs olev alkoholi komponent sisaldab hapnikku, mis soodustab kütuse täielikku põlemist. 

Probleemiks on, et seistes biodiisel oksüdeerub. Tema hoidmisel tuleb kasutada stabiliseerivaid 

lisandeid. 

BDKl on mõned lahustitega sarnased omadused. Seetõttu ta võib lahustada plastik ja kummist 

detaile nagu tihendid, kütusevoolikud. See võib põhjustada probleeme mootorites, mis pole 

BDKle kohandatud. Kui mootor on töötanud pikka aega tavalise diisliga ja siis kasutada 

biodiislit siis  ta lahustab ja leotab lahti sette kütusepaagis. Ummistub kütusefilter. 

Üle 20% BDK sisaldava segu kasutamisel tuleks mootoris asendada mõned BDK lahusti 

omadustele tundlikud detailid. 

Pika-ajalisel säilitamisel (mõned kuud, sõltuvalt säilitamise tingimustest) võib tekkida seente 

kasv. 

Kokkupuude veega vähendab BDK kvaliteeti ja säilivusaega. BDK oksüdeerumise tõttu langeb 

kütuse kvaliteet õhuga kokkupuutel. 

6.3. Keskkonnakaitselised, sotsiaalsed; 

Euroopas on kaks erinevat seisukohta - ühed arvavad, et rapsikasvatamisega kaasneb suur N2O 

emissiooni, aldehüüdide ja NOx oht, teised aga räägivad, et “hea põllumajanduspraktika” 

http://www.ufop.de/2_2_1_4.php
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kasutamisel ei ole mingit N2O probleemi, sest pika juurestikuga rapsitaimed on kõige 

efektiivsemad N (lämmastiku) kasutajad, et aldehüüdide emissioon diiselmootorites on väiksem 

kui bensiinimootorites, kus see on ka peaaegu täielikult elimineeritud katalüsaatorseadmetega 

varustatud autodes. Saksamaal on üks veoauto sõitnud biodiislikütusega 1,25 mln km, milline 

tulemus on kantud ka Guinnessi rekordite raamatusse, mistõttu on hakatud biodiislikütust 

kutsuma “tšempioniks mootorite jaoks”. 

Saksamaal on võrreldud 54 erineva diislimootori juures kahjulike ainete emissioone fossiil- ja 

biodiislikütuste kasutamisel. Selgus, et sissepritsega mootorites oli BDK kasutamisel 

heitegaasides CO ja HC sisaldus 10%, tahkelisandite sisaldus 24%, tahmasisaldus 52% 

väiksemad, kuid NOx sisaldus oli 8% suurem. Kuna biodiislikütus ei sisalda peaaegu üldse 

väävlit, siis on võimalik kasutada oksüdatsioonifiltreid, mille abil saab muuta heitegaasid veelgi 

puhtamaks, mispuhul on vaevutajutav biodiislikütuse põlemisel tekkiv iseloomulik lõhn. 

Reguleeritud emisioonide mahud, võrreldes konventsionaalse diislikütusega. 

Saasteaine Muutus puhta BDK kasutamisel Muutus 20% BDK segamisel diisliga 

Süsivesinikud (HC)  -67%     -20% 

Vingugaas (CO)  -48%     -12% 

Tolmuosakesed  -47%     -12% 

Lämmastikoksiidid (NOx) +10%     +2% 

Allikas: http://www.biodiesel.org/pdf_files/emissions.PDF 

Eelnevast on näha, et nii süsivesinike, vingugaasi ja tahkeainete eraldused vähenevad. Ainuke 

emissioon, mis BDK kasutamise puhul suureneb, on lämmastikoksiidide oma. Antud valdkonnas 

tehakse lisauuringuid lämmastikuoksiidide emissiooni vähendamise suunas. See on teoreetiliselt 

võimalik BDK puhul, kuid ei ole võimalik diisli puhul. Biodiisli põlemisel tekib riietele kleepuv 

pannkoogi lõhn. 

Muid BDK kasutamise keskkonna eeliseid: 

 BDK on bioloogiliselt kergesti lagunev, ei ohusta õnnetuste korral pinnast ning põhjavett, 

 BDK toodetakse taastuvatest ressurssidest, 

 BDK põletamisel paiskub atmosfääri ligikaudu samapalju CO2, kui taimed, millest toorõli 

toodetakse oma eluea jooksul on endasse sidunud, 

 BDK on väävlivaba (alla 0,001%), 

 Tahmaemissioonid vähenevad kuni 50%, 

 BDK ei sisalda bensooli ega ka teisi aromaatseid ühendeid. 

 Biodiislikütus on biolagundatav, 28 päeva jooksul laguneb vees 85 – 88% 

biodiislikütusest. 

Rapsi kasvatamisel kasutatava lämmastiku, fosfori ja pestitsiidide maapinda imbumine võib 

kahjustada veekeskkonda. 

Euroopa Komisjon soovitab kasutada järgmisi iLUC (indirect land use change) tegureid: 

http://www.biodiesel.org/pdf_files/emissions.PDF
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• Tärklist sisaldavad toorained: 12 g CO2 eq./MJ, 

• Suhkruid sisaldavad toorained: 13 g CO2 eq./MJ, 

• taimeõlid (raps, soja, palmiõli): 55 g CO2-eq./MJ, 

• Biokütused jäätmetest ja jääkidest: 0g CO2 eq./MJ. 

Näeme, et biodiislikütuse tootmise ekvivalentne CO2 heide, kaudse maakasutuse muutuse järgi, 

on suurem kui bioetanoolil, mistõttu oleks viimast mõistlikum toota. 

Biodiislikütus ei ole mürgine. Suukaudsel manustamisel surmatoov doos (LD50) on suurem kui 

17,4 grammi ühe kilogrammi kehakaalu kohta. Võrdluseks võib tuua, et keedusool (NaCl) on 

peaaegu 10 korda mürgisem. 

24-tunnine test inimese nahal on näidanud, et lahjendamata biodiislikütus põhjustab väga vähest 

ärritust. Põhjustatud ärritus oli väiksem, kui sama test sooritati 4% seebiveelahusega. 

6.4. Barjäärid ELis ja Eestis. 

Lühike väljavõte BDK kohta Reutersilt: http://www.reuters.com/article/2010/02/08/us-biofuels-

europe-idUSTRE6172JA20100208 

Euroopa suurima, Saksamaa, BDK tööstus töötab ainult 50%lise 2010. aasta koguvõimsuste 

koormatusega, väidab Elmar Baumann, Saksamaa biokütuste tööstuse organisatsiooni VBO 

tegevjuht. „BDK tööstus seisab silmitsi väga viletsa väljavaatega, me peame konsolideeruma ja 

paljud tootjad kaovad turult lähiaastatel“ ütleb Baumann. Umbes pooled Saksamaa 49st BDK 

tehasest ei tööta praegu ja paljud, mis seni veel töötavad, teevad seda alakoormatult. 

„Mis puutub Euroopa BDK tootmisvõimsustesse, siis on meil seni veel suur ülevõimsus“ ütleb 

Philippe Tillous-Borde, Sofiproteol tegevjuht, millele kuulub ka Diester Industrie, Euroopa 

suurim BDK tootja. Euroopa BDK tootmisvõimsus on 20 mln tonni aastas, kusjuures vajadus on 

vaid 10-11,5 mln tonni käesoleval ajal. 

Teisest küljest on BDK nõudlus tasapisi kasvanud, mida toetavad riikide võetud eesmärgid 

biokütuste segamine kohta fossiilsete mootorikütustega. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad 

tõstma taastuvate energiaallikate osa transpordikütuste lõpptarbimises kuni 10 protsenti aastaks 

2020. Praegusel ajal on Euroopas ka teravilja ja õlikultuuride ületoodang, mida aitaks 

leevendada selle muundamine vedelateks biokütusteks. 

Eestis on praktiliselt kõik seni töötanud ja mingis arendusjärgus olevad BDK tehased oma töö 

või arenduse peatanud või pankrotistunud. Veel 2010. aastal töötas Eestis üks BDK tehas ja 

tootis sel aastal 994 tonni (1,13 mln liitrit) biodiislikütust. 

Eestis puudub praegusel ajal nõudlus biodiislikütusele. 

Rapsi saab samal põllul kasvatada ainult ühel aastal 6-7 aasta jooksul ja Eestis on rapsi/rüpsi 

kasvatamiseks sobivad põlde umbes 50 000 hektarit (vt ptk. 4.1). Kuid 2009. ja 2010. aasta 

andmetel oli rapsi ja rüpsi kasvatamiseks kasutusel 80-90 000 hektarit põllumaad, mis viitab 

põldude kurnamisele või siis väga suurele väetuskoormusele või väikesele hektarisaagile. 

http://www.reuters.com/article/2010/02/08/us-biofuels-europe-idUSTRE6172JA20100208
http://www.reuters.com/article/2010/02/08/us-biofuels-europe-idUSTRE6172JA20100208
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Puhta BDK kasutamine ei ole tavaliselt kooskõlas veokitootjate garantiitingimustega. 

Biodiislikütuse tööstuse konkureerimine toiduainetööstusega tooraine - rapsi pärast. 

5%-line BDK nõuab infrastruktuuri investeeringuid (mahuti biodiisli hoiustamiseks ja B5 segu 

valmistamiseks jms). 

6.5. Biodiislikütuse tootmise ühiskonna/avalike hüvede kvalitatiivne 

kirjeldamine. 

Saaks importida umbes 10 000 tonni vähem diislikütust. 

Tekiks juurde umbes 900 otsest ja kaudset töökohta 

6.6. Millises mahus (nt t/a) oleks biodiislikütuse tootmine ja 

kasutamine Eestis mootorikütusena võimalik ja mõistlik? 

Eestis toodetavast rapsiseemnest läheb umbes 40 000 tonni (aastati erinev kogus) tonni eksporti, 

peamiselt biodiislikütust valmistatavasse tehastesse Saksamaal ja Hollandis (1 tonnist 

rapsiseemnetest saab keskmiselt kas 320 kg või 360 kg biodiislikütust vastavalt kas toorõli 

saadakse külmpressimise või kuumpressimise tulemusel, võtame keskmiselt 340 tonni). 

Ekspertide hinnangul teeb energiarapsi kasvupinnaks 2010. aastal umbes 30 000 hektarit. Sellest 

kogusest rapsist saaks toota umbes 13 600 tonni biodiislikütust. Eesti maismaasõidukite aastane 

diislikütuse kasutus oli 2012. aastal 263 000 tonni (ESA). Seega saaks eeltoodud hüpoteetilise 

biodiislikütuse kogusega asendada ligikaudu 5,2% fossiilsest diislikütusest. Arvestades, et 

biodiislikütuse kütteväärtus on tavadiislikütusest veidi väiksem ja esimest kulub sama vahemaa 

läbimiseks seega rohkem, saaks asendada umbes 4,6% fossiilsest diislikütusest biodiislikütusega, 

kui Eestis toodetaks seda aastas 13 600 tonni. 

2007. aastal oli Eesti kokku umbes 3 500 bussi, keskmise kütuse kuluga 32 l/100 km ja keskmise 

läbisõiduga 80 000 km aastas. Fossiilse diislikütuse kulu oleks sel juhul 78 750 t/a ja vastav 

biodiislikütuse kulu oleks 89 000 tonni aastas (HeiVäl, 2007). Piltlikult võiks öelda, et 2007. 

aasta andmete alusel oleks võimalik 15% Eestis sõitvatest bussidest üle viia täielikult 

biodiislikütusele. 

Kui järgida senist toiduõliks mineva rapsi ja energiarapsi suhet 3:1, siis oleks mõistlik meie 

energiarapsi kasvatamiseks sobivate põldude pindala kokku umbes 15 000 ha ja sealt saadav 

rapsiseemne kogus vähemalt 30 000 tonni (saagikusega alla 2 t/ha ei tasu eriti kasvatada). Sellest 

kogusest saaks toota 9 600 tonni biodiislikütust. Kui see segada Eestis maismaasõidukites 

kasutatava fossiilse diislikütuse hulka, siis oleks BDK osakaal seal oleks umbes 3%. Kui see 

kogus aga segada Eestis sõitvates bussides kasutatava fossiilse diislikütuse hulka, oleks BDK 

osakaal seal 10-11%. 

7. Järeldused ja soovitused. 

Rapsiseemet tasub Eestis kasvatada, kui seda tehakse ettenähtud agrotehnoloogia nõudeid täites, 

mispuhul ei tohiks saagikuse üle 2 t/ha saamine olla probleemiks. See saagikuse number peaks 

olema kõigi rapsikasvatajate miinimumeesmärgiks. 
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Jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse kriteeriumeid arvestades saaks Eestis toota umbes 15 000 

hektaril energiakultuuridena kasutatavat rapsi/rüpsi, mis saagikuse 2 t/ha juures võimaldaks toota 

umbes 10 000 tonni BDK. 

Sellise tootmismahuga ettevõtte (ka suurema võimsusega) taasavamine või rajamine ei oleks 

majanduslikult otstarbekas praeguses situatsioonis, kus Euroopa Liidus on umbes 50% 

tootmisvõimsustest suletud. 

Eestis jätkusuutlikult toodetava biodiislikütusega oleks võimalik asendada 3% 2012. aastal 

maismaasõidukite poolt kasutatud fossiilsest diislikütusest. 

Eestis toodetavat BDK oleks raske viia vastavusse säästlikkuse kriteeriumidega, sest meil 

toodetavast biodiislikütusest saadavas energiaühikus sisalduks umbes 60-70% fossiilset päritolu 

kütuste energiat. Säästlik oleks BDK kui biokütusest saadav energiaühik sisaldaks 35% ja vähem 

fossiilset energiat. Seda oleks võimalik saavutada, kui pressimisjääki kasutada 

energiamuundamiseks (seni läheb loomasöödaks) ning kasvatamiseks ja töötlemiseks kasutatav 

tehnika kasutaks biokütuseid ja põldude väetamiseks kasutada nt biogaasijaamade kääritusjääki.  

Kui ELis kehtestatakse kaudse maakasutuse mõju direktiiv, siis I põlvkonna biodiislikütuse 

tootmine ei osutuks meil enam üldse mõistlikuks. Sama direktiiv võib ka raskendada I põlvkonna 

bioetanoolitehase rajamist (peaks olema kas põlevkivil baseeruva elektri ja soojuse või 

põlevkiviõli koostootmine). 

Biometaani ja bioetanooli tootmise korral oleks Eestil võimalik üsna hõlpsalt täita ELi eest 

võetud kohustus kasutada transpordikütuste lõpptarbimises 10% ulatuses taastuvate 

energiaallikate baasil toodetud kütuseid või elektrit. Kuna kinnistub nõue, et vähemalt pool (või 

umbes pool) kasutatavate vedelate biokütuste hulgast tuleb toota teise põlvkonna või säästlikkuse 

kriteeriume täitvate biokütustega, siis seda on lihtsam saavutada biometaani ja bioetanooliga (vt 

ENMAKi raames tehtud bioetanooli uuringut). II põlvkonna biodiislikütuste (BtL) valmistamise 

tehnoloogiad on oma arendusjärgus II põlvkonna bioetanooli tootmise tehnoloogiatest maas ja 

esimeste tootmine kujuneb praegu veel hulga kallimaks. 

Keskkonnamõjude seisukohast oleks samuti mõistlikum toota bioetanooli biodiislikütuse asemel.  

Arvestades biokütuste transpordikulusid ja kütuste segamisega seotud kulusid, võib järeldada, et 

5%-lise biokütuse osakaalu nõue tekitab hulgimüüjatele lisakulusid, mistõttu 5%-liste kütuste 

segude jaehinnad oleksid fossiilkütustest kõrgemad või nendega võrdsed vaatamata sellele, kui 

oleks biokütustel aktsiisivabastus. Aktsiisivabastuseta oleks asi veelgi ebatasuvam 

Soovitus 

Ei oleks mõistlik kulutada kohe alguses riiklike toetusvahendeid mitmete lähteainete ja 

tehnoloogiate baasil valmistatavate mootorsõidukites kasutatavate biokütuste tootmise 

arendamiseks. Esimeses lähenduses võiks pöörata tähelepanu jäätmetest biometaani ja kohaliku 

toorme baasil I põlvkonna bioetanooli tootmise alustamisele (sest umbes 5% võib olla I 

põlvkonna biokütuse osa transpordikütuste lõpptarbimises). I põlvkonna bioetanoolitehase saab 

hiljem ümber seadistada II põlvkonna bioetanooli tootmiseks ja peale viljaterade muundataks 

etanooliks ka õled, millede koristusmass on enam-vähem võrdne viljaterade massiga. Edaspidi 

võiks tegelda ka kõigi II põlvkonna biokütuste alaste uuringutega ja tootmise arendamisega. 
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8. Faktileht 

 

Joonis 14. Auto läbisõit kilomeetrites energiaallikas sisalduva primaarenergia ühe kWh 

kohta (arvestades muundamiste kasuteguriga). 1 kWh rapsist valmistatava I põlvkonna 

biodiislikütusega saab läbida 0,3 km ja II põlvkonna puidust valmistatud BtLga saab 

läbida 0,6 km. 
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Joonis 15. Auto läbisõit ühelt hektarilt haritavalt maalt saadava biokütusega 

Tabel 10. Biokütuste (biodiislikütus) omaduste võrdlus fossiilse diislikütusega 

 

Tabel 11. Biokütuste potentsiaalne saagikus ühelt hektarilt aastas. 
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Tabel 12. BDK võrdlus fossiilse diislikütusega. 

Parameeter Diislikütus Biodiislikütus 

Madalaim kütteväärtus 42,7 MJ/kg 37,3 MJ/kg 

Erikaal 0,84 kg/l 0,88 kg/l 

Kütuse kogus 1 GJ energia saamiseks liitrites 27,9 liitrit 30,5 liitrit 

Kütteväärtuste erinevus väljendub transpordivahendi suuremas kütusekulus puhta biodiislikütuse 

kasutamise puhul, mahuprotsentides kuni 10%. Saksamaal läbiviidud uuringud näitavad, et 

praktikas ei ole küttekulu vahe suurem kui 5%, mis on tingitud BDK teistest soodsatest 

omadustest. Seguna kasutades aga ei ole kütusekulu vahe märkimisväärne. (Allikas: 

http://www.agqm-biodiesel.de/downloads/WahrheitenBiodiesel_englisch.pdf). 

Tabel 13. Biodiisli- ja fossiilse diislikütuse (DK) omadused 

Kütus 
Tihedus, 

kg/l 
Viskoossus, 

m2/s 10-6 
Leektäpp, 

0C 
Kütteväärtus, 
200C MJ/kg 

Kütteväärtus, 
MJ/kg 

Tsetaanarv 
Kütuse 

ekvivalent, l 

DK 0.84 5 80 42.7 35.9 50 1 

Rapsiõli 0.92 74 317 37.6 34.6 40 0.96 

BDK 0.88 7.5 120 37.1 32.6 50 0.91 

 

 

Joonis 15. Euroopa Komisjon poolt soovitatud iLUC (indirect land use change) tegurid. 

Euroopa Liidus müüdav biodiislikütus B100 peab vastama järgmistele nõuetele: 

 

 

 

 

 

http://www.agqm-biodiesel.de/downloads/WahrheitenBiodiesel_englisch.pdf
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Tabel 14. EVS-EN 14214:2004 Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele 

Näitaja Mõõtühik Nõue Katsemeetod 

  min  max   

Estritesisaldus  massi %  96,5   EN 14103  

Tihedus temperatuuril 15 °C  kg/m³  860  900  
EN ISO 3675 

EN ISO 12185  

Viskoossus temperatuuril 40 °C  mm²/s  3,50  5,00  EN ISO 3104  

Leekpunkt  °C  120  -  prEN ISO 3679  

Väävlisisaldus  mg/kg  -  10,0  
prEN ISO 20846 

prEN ISO 20884  

10% destillatsioonijäägi koksiarv  massi %  -  0,30  EN ISO 10370  

Tsetaaniarv   51,0   EN ISO 5165  

Sulfaattuha sisaldus  massi %  -  0,02  ISO 3987  

Veesisaldus  mg/kg  -  500  EN ISO 12937  

Tahkete osiste sisaldus  mg/kg  -  24  EN 12662  

Korrosiivsus vaskplaadikatsel (3 tundi 

temperatuuril 50 °C)  
klass  Klass 1  EN ISO 2160  

Oksüdatsioonikindlus temperatuuril 

110 °C  
tundi  6,0  -  EN 14112  

Happearv  mg KOH/g   0,50  EN 14104  

Joodiarv  g joodi / 100g   120  EN 1411  

Linoleenhappe metüülester  mass %   12,0  EN 14103  

Polüküllastumata (vähemalt 4 

kaksiksidet) metüülestrite sisaldus  
massi %   1   

Metanoolisisaldus  massi %   0,20  EN 14110  

Monoglütseriidide sisaldus  massi %   0,80  EN 14105  

Diglütseriidide sisaldus  massi %   0,20  EN 14105  

Triglütseriidide sisaldus  massi %   0,20  EN 14105  

Vaba glütserooli sisaldus  massi %   0,02  
EN 14105 

EN 14106  

Glütserooli üldsisaldus  massi %   0,25  EN 14105  

I rühma metallide (Na+ K) sisaldus  mg/kg  

 

5,0  EN 14108 

EN 14109 

prEN 145,8  II rühma metallide (Ca+Mg) sisaldus  mg/kg  5,0  

Fosforisisaldus  mg/kg   10,0  EN 14107  
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Tabel 15. Standardi üldnõuded rasvhappe metüülestrile, võrdluseks väljavõte diislikütuse 

standardist EVS –EN 590:2004, mis sätestab turustatavale ja tarnitavale autode 

diislikütusele esitatavad nõuded ja katsemeetodid. 
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Joonis 16. Biodiislikütuse tootmise blokkskeem ja massibilanss. 

Tabel 16 Biodiislikütuse kasutusalad. 

Kasutusala Kasutamise kirjeldus 

Transpordikütus BDK võib olla kasutusel DK asemel transpordivahendites. Saksamaal on 

väga levinud BDK turustamine tanklakettides. Paljudes riikides on BDK 

kasutusel ühistranspordi kütusena. Uuemad diiselmootorid tarbivad ka 

puhast BDKd. 

DKga segamine BDKd võib segada tavalise DKga. Enamlevinud on BDK segamine mahus 

kuni 20%. Mitmed autotootjad soovitavad lisada mitte rohkem kui 5% 

BDKd, sest vanemad mootorid ei ole selleks adapteeritud. Eestis on lubatud 

segada BDKd koguses kuni 5%. 

Kütus katlamajas BDK saaks kasutada katlamajades kerge kütteõli asemel. Saksamaal 

keskkonnateadlikud tarbijad kasutavad kerget kütteõli oma majapidamistes. 

Eestis ei oleks BDK kasutamine kütmiseks majanduslikult otstarbekas. 

Tööstuslahustid Lennunduses, metalli- ja naftatööstuses võib kasutada BDKd 

puhastustöödel lahustina. Antud turgu ei ole veel põhjalikult uuritud. 

Tabel 17. Bioetanooli ja biodiislikütuse suhteline kütteväärtus võrrelduna bensiini ja 

tavadiislikütusega 

Fuel  Calorific Value 

(CV) (MJ/l)  

CV as fraction of 

Petroleum Product, 

(%)  

Share of Biofuel required to meet 

10 % of Petroleum Product energy 

content, (%)  

Ethanol  21.28  64.8  14.6  

Biodiesel  33.10  90.5  10.9  
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http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/a/basisdaten_9x16_2013_web_neu2.pdf
http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/a/basisdaten_9x16_2013_web_neu2.pdf
http://farmdocdaily.illinois.edu/2013/09/recent-trends-in-biodiesel.html
http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/biofuels_subsidies_eu_review.pdf
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LISA 1. Biodiislikütuse hindadest 

Alljärgnevalt (joonis 1, 2 ja tabel 1, 2)  tuuakse väljavõtteid kirjandusest biodiislikütuse ja ka 

bioetanooli hindade nende muutuse ja prognooside kohta ning hinnavõrdlus fossiilsete 

mootorikütustega. 

 

Joonis 1. Keskmine sojaõlist valmistatud biodiislikütusekeskmine hind oli oli 2013. 

esimeses pooles 0,92 €/l. Varasematel aastatel on Ameerika Ühendriikides sojadiislikütuse 

hind olnud ka 0,45-0,51 €/l. 

http://farmdocdaily.illinois.edu/2013/09/recent-trends-in-biodiesel.html 

 
Joonis 2. Sojast valmistatud biodiislikütuse hinna komponendid ja nende muutus. 

 

http://farmdocdaily.illinois.edu/2013/09/recent-trends-in-biodiesel.html
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Tabel 1. I põlvkonna biokütuste tootmishinnad ja kapitalikulud 

 

Märkus: CAPEX - Capital Expenditure (kapitalikulu). 

Biodiislikütuse tehaste CAPEX indeks oli kirjanduse andmetel (0,08 - 0,5 EUR/l) 

keskväärtusega 0,3 EUR/l ja bioetanoolitehaste oma oli vahemikus (0,41 – 1,05 EUR/l) 

mediaanväärtusega 0,7 EUR/l. 

Tabel 2. Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi pool prognoositud (mudelarvutuse 

baasil, Model 28 ja arvestades FQD – kütuste kvaliteedi direktiivi nõudeid) vedelate 

biokütuste hinnad võrdluses fossiilkütuste hindadega alates 2013 kuni 2020. 

 

Biokütuste ja naftapõhiste kütuste henna prognoos 

(http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/biofuels_subsidies_eu_review.pdf) 

Tabelis 2 toodud hinnad eeldatakse olevat hulgihinnad turul, mis kehtiksid eeldatava 

tarbimismahu juures ELlis. Välja on toodud prognooside keskmine biokütuste ja fossiilkütuste 

stsenaarium: 

• 2013. aastal on oletatavalt bioetanooli hind bensiini hinnast 0,16 EUR liitri kohta kallim, aga 

hind alaneb aastaks 2020 ja vahe on 0,06 EUR liitri kohta bioetanooli kahjuks. 

• 2013 aastal on oletatavalt biodiislikütuse hind tavadiislikütuse hinnast 0.37 EUR liitri kohta 

kallim, kuid see vahe peaks vähenema aastaks 2020 0,34 EUR liitri kohta. 

 

 

http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/biofuels_subsidies_eu_review.pdf
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LISA 2. Puitpõhised II põlvkonna biokütused 

Puitdiislikütus
1
 (wood diesel) on tehnoloogiliselt uut tüüpi vedel biokütus, mis on välja töötatud 

Georgia Ülikoolis (USA) ja kus lähteainena kasutati hakkpuitu. Kasutatakse kas istandikes 

spetsiaalselt kasvatatavate puittaimede puitu või olemasolevate metsade majandamisel saadavat 

puitu. Tehnoloogilise töötluse käigus (termokeemiline muundamine rõhu all)) saadakse õli, mida 

lisatakse diislikütusele, kusjuures mootoreid ei ole vaja ümber ehitada. Muundamisprotsessi 

kõrvalproduktina tekkiv nn biosüsi suunatakse tagasi ringlusesse nt põldudele, kus see parandab 

oluliselt mullaviljakust. Kuna suur hulk süsinikku biosöe näol suunatakse tagasi loodusesse, siis 

on selle tehnoloogiaga saadud biodiislikütus mitte üksi süsiniku neutraalne, vaid isegi süsiniku 

negatiivne. Atmosfäärist viiakse süsinik mulda ja deponeeritakse seal aastasadadeks, mis peaks 

töötama kasvuhoone efekti vähendavalt. 

Diislikütust saab toota ka taimeõli ja loomsete rasvade hüdrokrakkimisega. Tehnoloogia on 

jõudnud tutvustamise etappi ning seda saaks kiiresti rakendada. See on paljulubav ja paindlik 

tooraine suhtes, kuid nõuab koostööd nafta ümbertöötlemistehastega vältimaks vesiniku 

saamiseks spetsiaalse tootmisüksuse ehitamist ja säilitamaks kõrget kütuse kvaliteeti. 

Laiast valikust biomassipõhisest toorainest saab toota sünteetilisi kütuseid gaasistamise protsessi 

abil, sealhulgas DME (dimetüüleeter), metanool, FT-diislikütus ja FT-bensiin. Eelkõige 

lignotselluloosse biomassi muundamine vedelateks mootorikütusteks tundub olevat väga 

atraktiivne, kuna keskpikas ja pikas perspektiivis vajatakse suures koguses biokütuseid. Kuigi on 

olemas piloottehaseid ei ole teise põlvkonna vedelad biokütused veel suutnud end 

kaubanduslikult tõestada (ei ole konkurentsivõimelised toetusskeemideta), kuid palju uurimis-

arendustöid on käimas, eriti Euroopas. Väljatöötamisel olevatest muundamisprotsessidest 

lignotselluloossest biomassist vedelate biokütuste (valdavalt mootorikütuste) saamiseks antakse 

ülevaade joonisel (vt Joonis )
 2
. 

 

Joonis 1. Lignotselluloosse biomassi vedelateks biokütusteks muundamise tehnoloogiad 

                                                             
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_diesel 
2 http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/draft_vision_report_en.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_diesel
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/draft_vision_report_en.pdf
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DME - dimetüüleeter 

Lähtudes terviklikust (holistilisest) vaatepunktist on DME üks kõige lootustandvamaid teise 

põlvkonna biokütuseid. DME on gaas, mida saab veeldada üsna madalal rõhul. Seda on lihtne 

käsitseda ja protsess on sarnane vedelgaasi (LPG – liquefied petroleum gas) kasutamisega. 

DMEd kasutatakse tänapäeval deodorantide koosseisus. DMEd saab valmistada mistahes 

orgaanilisest allikast (süsi, maagaas jt), sh erinevatest biomassi liikidest. ELi vaatenurgast on 

Bio-DMEl potentsiaali asendada aastaks 2030 rohkem kui 50% tänapäeval kasutatavast 

diislikütusest raskes maanteetranspordis (Allikas: EUCAR/CONCAWE/JRC 20053, Euroopa 

Komisjon, Volvo Keskkonna faktid, Bio-DME). 

DME olulisemaid eeliseid4: 

 95% vähem süsinikdioksiidi heitmeid kui fossiilsel diislikütusel, ei ole tahma osakeste 

(PM) heidet, 

 Viis korda parem maakasutus kui näiteks rapsiõlist tehtaval biodiislikütusel, 

 Kõrge energiatõhusus võrreldes teiste biokütustega. 

Mis on DME ja kuidas seda saadakse? 

Dimetüüleeter (DME), tuntud ka kui metoksümetaan, on orgaaniline ühend valemiga 

CH3OCH3. Lihtsaim eeter, see on värvitu gaas, mis on kasulik lähteaine muude orgaaniliste 

ühendite valmistamiseks ja leidnud kasutust aerosoolina nt deodorantide balloonides. 

Tänasel päeval on DME’d toodetud peamiselt maagaasis või kivisöes leiduvate süsivesinike, 

teisendamise (muundamise) teel sünteetiliseks gaasiks (syngas). Saadav sünteetiline gaas 

(süngas) muundatakse katalüsaatori (tavaliselt vase baasil) juuresolekul omakorda metanooliks. 

Koos järgneva metanooli dehüdratsiooniga, ja jälle erinevate katalüsaatorite (näiteks räni-

alumiiniumoksiidi) juuresolekul, on tulemuseks DME. Nagu kirjeldatud, see on kaheastmeline 

(kaudne süntees) protsess, mis algab metanooli sünteesiga ja lõpeb DME sünteesiga. Sama 

protsessi võib läbi viia orgaaniliste jäätmetega või biomassiga. 

DME’d võib valmistada ka vahetu sünteesiga, kasutades kaksik-katalüsaatorit, mis lubab nii 

metanooli sünteesi kui ka dehüdratsiooni, samas protsessi toimumise seadmes; ei ole vaja 

metanooli eraldada ega puhastada. Väljatöötajad väidavad, et protsess on tõhus ja tulukas, kuigi 

esialgu märksa kallim kui kaheastmeline süntees. 

Kuidas kasutada? 

Tänu oma heale süttivusele ja kõrgele tsetaanarvule 60 (tavadiislikütusel 50) saab DMEd 

kasutada diiselmootorites tavalise diislikütuse aseainena. Võrreldes tavadiislikütusega on DMEl 

madalam viskoossus (piisav) ja halvemad määrimisomadused. Nagu LPGd bensiinimootoriga 

autodes, säilitatakse DMEd vedelas olekus suhteliselt madala rõhu all ~0,5 MPa (5 atm). See 

aitab vähendada mootori juures tehtavaid muudatusi. Mõningane mootori modifitseerimine on 

siiski vajalik, eelkõige seoses kütusepumbaga ja survepaagi paigaldamisega, viimane on sarnane 

vedelgaasimahutiga (ballooniga). Kütusevoolik tuleks samuti asendada konkreetsetest 

elastomeeridest voolikuga. DME põleb diiselmootoris väga puhtalt ilma tahmata. DME 

                                                             
3 http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/WTW_Report_010307.pdf 
4 http://www.biofuelstp.eu/factsheets/dme-fact-sheet.pdf 

http://www.biofuelstp.eu/factsheets/dme-fact-sheet.pdf
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jaotamisel ja müügil saab kasutada LPG infrastruktuuri. BioDME kasutamise eestvedaja 

Euroopas on Volvo Group5 (Joonis , Joonis ). 

  

Joonis 2 Volvo DME kütusel veok kasutab tavalist D13 mootorit, mis peale mõningast 

täiendamist (kütuse paak ja pump) töötab biokütusega laitmatult (vasakul). 

DME tankla Shangais (paremal). 

 

Joonis 3 BioDME tehas, esiplaanil veok toorainega 

Neljapäeval 9. septembril 2010. aastal avati pidulikult maailma esimene BioDME tehas teise 

põlvkonna lignotselluloosse mootorikütuse tootmiseks. "See on suur samm edasi ülemaailmsel 

biokütuste turul," lausus Kyriakos Maniatis Euroopa Komisjonist. Tehas on rajatud, seda käitab 

Rootsi ettevõte Chemrec (Rootsis väljatöötatud tehnoloogia), mis asub Smurfit Kappa 

tselluloosi- ja paberikombinaadi juures Piteå’s, Rootsis. Tänasel päeval toodetakse 

                                                             
5 http://www.chemrec.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Chemrec-Company-Presentation-2010.pdf 

http://www.chemrec.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Chemrec-Company-Presentation-2010.pdf
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paberitootmise kõrvalproduktist, mustast leelisest (black liqueur), gaasistamise teel 5 tonni 

BioDMEd päevas. Varem kasutati selles kombinaadis musta leelist auru tootmiseks, siis nüüd on 

see asendatud muu biokütusega. Potentsiaal on märkimisväärne. Rootsis saaks kuni pool kogu 

rasketest maanteetranspordivahenditest sõita BioDMEga ja ülemaailmselt saaks saadaoleva musta 

leelisega toota üle 30 miljoni m3 diislikütuse ekvivalenti aastas, mis oleks piisav kogus ühele 

miljonile raskeveokile6. 

BioDME tehnilised parameetrid ja võrdlus teiste kütustega on esitatud tabelites (Tabel , Tõrge! 

Ei leia viiteallikat.Tabel ). 

Tabel 1. DME füüsikalised omadused on sarnased LPGle LPG, kuid põlemistehnilised 

omadused on erinevad 

 

Tabel 2. DME ja diislikütuse omaduste võrdlus 

 

 

 

 

                                                             
6 http://www.chemrec.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Pressreleaser%202010/The-first-BioDME-

plant-in-the-world-inaugurated_1.pdf 

http://www.chemrec.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Pressreleaser%202010/The-first-BioDME-plant-in-the-world-inaugurated_1.pdf
http://www.chemrec.se/admin/UploadFile.aspx?path=/UserUploadFiles/Pressreleaser%202010/The-first-BioDME-plant-in-the-world-inaugurated_1.pdf
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Tabel 3. DME olulisemad füüsikalis-keemilised omadused 

Properties 

Molecular formula C2H6O 

Molar mass 46.07 g mol
−1

 

Appearance Colourless gas 

Odour Typical 

Density 1.97 g L
−1

 

Melting point 
-141 °C, 132 K, -

222 °F 

Boiling point -24 °C, 249 K, -11 °F 

Solubility in water 71 g dm
−3

 (at 20 °C) 

log P 0.022 

Vapour pressure >100 kPa 

Dipole moment 1.30 D 

Thermochemistry 

Std enthalpy of 

formation ΔfH
o
298 

−184.1 kJ mol
−1

 

Std enthalpy of 

combustion ΔcH
o
298 

−1.4604 MJ mol
−1

 

Specific Solubility heat 

capacity, C 
65.57 J K

−1
 mol

−1
 

 

 
Joonis 4. DME tehas Mitsubishi Gas Chemical firmas, Niigatas, Jaapanis 
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Lisa 3. Biokütuste tootmise subsideerimine (Biofuels—At What Cost? A review 

of costs and benefits of EU biofuel policies. The International Institute for Sustainable 

Development. April 2013). 

Tabel 1.Bioetanooli kogutoetuse hinnanguline väärtus ELis 

Toetuse liik 2011 (mln eurod) 

Market transfers  318 - 736  

Market price support (production)   225 - 520  

Other market transfers (imports)  93 - 216  

Budgetary support (reductions in, 

or exemptions from, fuel excise tax 

on volumes produced or 

consumed)  

562  

Support for research and 

development  

26  

Total Support Estimate (TSE) 

(EUR millions)  

906 - 1,324  

Support per litre consumed 

(EUR/litre)  

0.15 - 0.21  

Consumption (millions of litres)  6,214  

Sources: GSI calculations; Production figures from ePure (2012); World ethanol prices from OECD/FAO (2011); Tax exemptions 

figures from EU State Aid database and EU Excise Duty Tables, 2011; Support to research and development from FP7 and IEE 

databases; Consumption figures from EurObserv’ER (2012a). 

Tabel 1.Biodiislikütuse kogutoetuse hinnanguline väärtus ELis 

Toetuse liik 2011 (mln eurod) 

Market transfers  3,097 – 4,060  

Market price support (production)  2,114 - 2,772  

Other market transfers (imports)  983 - 1,288  

Budgetary support (reductions in 

or exemptions from fuel excise tax 

on volumes produced or 

consumed)  

1,485  

Support for research and 

development  

26  

Total Support Estimate (TSE) 

(EUR millions)  

4,608 - 5,571  

Support per litre consumed 

(EUR/litre)  

0.32 - 0.39  

Consumption (millions of litres)  14,272  

Sources: GSI calculations; Production figures from EBB (2012); World biodiesel prices from author calculations based on EU 

Member States Reports; Tax exemptions figures from EU State Aid database and EU Excise Duty Tables, 2011; Support to 

research and development from FP7 and IEE databases; Consumption figures from EurObserv’ER (2012a).  
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Tabel 3. Kokkuvõte ELi biokütuste toetustest, 2011 

TOTAL, EUROPEAN UNION  UNITS  

Subsidy to Ethanol  € millions  906 - 1,324  

Subsidy to Biodiesel  € millions  4,608 - 5,571  

Total Subsidy  € millions  5,514 - 6,895  

2011. aastal oli Euroopa Liidu keskmisena biodiislikütuse hinnanguline toetuse suurus kütuse 

liitri kohta vahemikus 0,32-0,39 €/l ja kogutoetuste summa oli vahemikus 4,6-5,6 mld eurot. 

Aastal 2011 IEA hindas ülemaailmseteks toetusteks taastuvenergiale (välja arvatud suured 

hüdroelektrijaamad) kokku 88 mld dollarit: päikeseenergiale (elektrienergia, 25 miljardit USA 

dollarit ja biokütustele 24 mld USD (Joonis 1), järgnesid tuuleenergia (21 miljardit USA 

dollarit), bio-energia (15 miljardit USA dollarit, ja muud allikad 3 miljardit USA dollarit. EL 

biokütuste toetused moodustasid 46 protsenti maailma vastavast kogutoetusest ja 13 protsenti 

maailma kogutoetustest kõigile taastuvenergia vormidele (World Energy Outlook 2012. Paris: 

IEA/OECD, lk 234-235). 

Kõikide energiaallikate kasutamist maailmas toetatakse. Ajalooliselt on kõige subsideeritumad 

energiaallikad olnud fossiilsed kütused. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) hinnangul oli 

mitte- OECD [Majandusliku Koostöö ja Arengu Riigid] riikide), fossiilkütuste tarbijate 

subsiidiumid kokku 523 mld USD aastal 2011 (IEA, 2012), kusjuures IISD Global Subsidies 

Initiative hinnangul oli fossiilsete kütuste tootjatoetused ülemaailmselt 100 miljardit USA 

dollarit (APEC energia töörühm, 2012). Need hinnangud fossiilkütuste toetuste väärtusele ei 

hõlma keskkonna välismõju, esiteks kasvuhoonegaaside heitkoguste maksumust ühiskonnale. 

Seega on paljud riigid kehtestanud toetused biokütustele ja taastuvenergiale, mille eesmärk on 

luua avalike hüvede näol süsinikuühendite heitkoguste vähenemine ja tuua subsiidiumid 

vähemalt võrdsele tasemele praeguseks moonutatud fossiilsete kütuste toetustega. 

Joonis 1. Erinevate energiaallikate subsideerimise hinnanguline väärtus kogu maailma 

kohta, 2011. 

 
Sources: IEA (2012), APEC Energy Working Group (2012).  

Based on average exchange rate for 2011: 1 USD = 0.7661 EUR (http://www.oanda.com). 


