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Tehnoloogilised võimalused biomassist 
energia saamiseks

Biomassi, mille keemilist energiat meile sobivaks muundada, võib
grupeerida olenevalt lähtetoormest näiteks järgmiselt:

õlitaimedest (raps, päevalill jt) taimeõli ja edasi biodiislikütuse 
tootmine, saagiseks on seega eelkõige transpordi jaoks vedelad 
biokütused,
suhkrurikastest põllukultuuridest (suhkrupeet, suhkruroog jt) 
bioetanooli, st vedelate biokütuste tootmine,
tahkest biomassist (puit, õled, rohttaimed, turvas jne) energia 
(soojus, elekter, mootorikütus) tootmine. Pärast hüdrolüüsimist 
on võimalik ka sellest toormest bioetanooli saada,
märjast biomassist (orgaanilised jäätmed, läga, 
kanalisatsioonivee settemuda jne) biogaasi tootmine 
(biokeemiline muundamine), mida saab kasutada nii soojuse ja 
elektri koostootmiseks, kui transpordikütusena,
vetikatest bioõli, biogaasi või vesiniku tootmine.



Kütuseks kasutatava biomassi näiteid



Biomassi energiaks muundamise tehnoloogilised viisid, 
produktid ja tururakendused





Süsiniku ringkäik 
looduses



Süsiniku ringkäik looduses II

Looduses toimuva fotosünteesi käigus seovad taimed õhus 
leiduva süsinikdioksiidi ja eraldavad hapnikku atmosfääri. Puu 
kõdunemisel või põletamisel süsinik aga vabaneb uuesti. 
Seega puidu kasutamisel kütteks täiendavat CO2 emissiooni 
ei toimu.
Biomassil põhinevad küttesüsteemid aga emiteerivad vähesel 
määral täiendavat CO2 atmosfääri.
See toimub varumise, transpordi, töötlemise ja katlaehituse 
jms operatsioonide käigus, kui kasutatakse nn fossiilset 
energiat (fossiilkütuseid ja nende baasil genereeritud elektrit). 
Seega 

puitkütuse põletamisel emiteeritakse 25 grammi CO2 kilovatt-
tunni kohta (g/kWh);
tuuleenergia muundamisel emiteeritakse 8 g/kWh;
maagaasi põletamise korral 194 g/kWh;
õli põletamise korral 265 g/kWh ja 
kivisöe põletamise korral 291 g/kWh .



Fotosünteesi kasutegur

Väga optimaalsetes kasvutingimustes (valgus, 
toitained, niiskus, temperatuur) võib ulatuda 
taimekasvu kasutegur 4-5%ni. Üldjuhul 
optimaalseid tingimusi ei eksisteeri ja 4%line 
kasutegur ei ole saavutatav.

Tavalisel viljapõllul muundub põllule langevast 
päikese kiirgusest vaid 0,1% viljaterade 
keemiliseks energiaks (FSi käigus kasutatakse 
10% langevast kiirgusest, palju kadusid).



Biomassi produktiivsus (tootlus). Taimede kasv (g/m2).
(Vaclav Smil. Energy in Nature and Society. London.2008)

Maksimaalsed päevased (juurde-) kasvud on:
50 – mais, 
40 – suhkruroog (opt FS 30-45°C juures);
35 – riis ja kartul;
20-25 – enamus kaunvilju
20 – nisu

Ideaalsetes tingimustes olevad taimelehed võivad ööpäevas 
anda 1,7 t/ha fütomassi (adsorbeerivad 250 kJ/dm2) ja kui 
selline kasv toimuks aasta läbi saaks 620 t/ha.

Reaalne lühiajaline juurdekasv oleks 33% eelmisest, väga 
heal aastal erilistes tingimustes oleks juurdekasv 20-25% 
ideaalsest ja pikaajalise keskmisena 10% ideaalsest.



Biomassi tootlus (NPP – net primary productivity)

Kõige tõenäolisem ülemaailmne NPP oli 20 saj lõpus 100-
110 Gt C/a, so 220-245 Gt kuiva fütomassi ja 3,3-3,6 ZJ 
(energiavoog 105-114 TW). See kasvab koos CO2
emissiooni kasvuga.
Eelmisest kogusest tuleb keskmiselt 56,4 Gt C/a maise 
biomassi arvele ja 48,5 Gt C/a ookeanide (ja merede) 
arvele.
Keskmiseks energiatiheduseks saame 450 mW/m2

jäävaba maismaa kohta ja 130 mW/m2 ookeanide pinna 
kohta.
Söekaevanduses on saadava energia tihedus:

Allmaakaevandamisel – 1-2 kW/m2

Karjääri kaevandamisel kuni 20 kW/m2.
Nafta tootmisel 10-20 kW/m2. 10% sellest kulub 
mitteenergeetiliseks vajaduseks.
Parima energiataime energiatihedus jääb alla 1 W/m2.



Metsade ja maade tootlus
Maailma keskmise jätkusuutliku metsanduse reeglite kohase 
raiega on biomassi produktiivsus 4 GJ/ha troopilistes 
tingimustes ja kuni 20 GJ/ha Põhja-Ameerika ja 
Skandinaaviamaade okaspuumetsades.

Kuivades piirkondades kasvava vilja ja kaunviljade saagikus 
on alla 2 tKA/ha, troopilise suhkruroo saagikus aga 50 tKA/ha. 
Iowa maisi teri ja Hollandi nisuteri saab 8-9 t/ha ja kogu 
taime 19-22 t/ha (koristuskaalus).

Suhkruroo kõrgeim fikseeritud saagikus on olnud Jaava 
saarel – 94 tKA/ha (keskm ~9,2 kg/m2, 160 MJ/m2 , ~17,5 
MJ/kg).

Rohumaade keskmine saagikus jääb vahemikku 1 – 2 
kgKA/m2. 



Metsade ja maade tootlus II
Kõige produktiivsemad ökosüsteemid on märgalad –
tavaliselt 1,5% päikesekiirgusest muundatakse 
fütomassiks
Heade rohumaade efektiivsus on - 1,2%
Alpiaasadel - 0,05- 0,15%
Parasvöötme metsadel kuni 1,5%
Troopilistel vihmametsadel - 1%
Küpsetel okas- ja lehtpuumetsadel – 0,4 - 0,9%

Planeedi keskmine NPP on 15 MJ/m2 (1,5 GJ/ha) ja 
fotosünteesi kasutegur on 0,3%. Ookeanide 
keskmine fütoplanktoni NPP on  3 MJ/m2 ja 
fotosünteesi kasutegur 0,06%.



Biomassi liikide energiatihedus
Varieerub oluliselt:

Õlitaimede energiatihedus (-saagikus) - 40-80 GJ/(ha a);

Tselluloosi ja suhkruid/tärklist sisaldavad taimed - 200-300 
GJ/(ha a);

Saagirikkad kiirkasvulised puittaimed (vastavalt IPCC 2001 
uuringule) või nn C4 taimed (nt suhkruroog ja sorgo) - 400 
GJ/(ha a);

Puittaimed (vastavalt IPCC 2001 uuringule) katsealal - 4.2 
odt/(ha a), ja nähakse ette, et parimaid tehnoloogiaid ja 
metsamajandusvõtteid kasutades võiks see olla kuni - 10 
odt/(ha a);

Arvestades ülemise kütteväärtusega - 20 GJ/odt -, mida 
uurijad Smeets ja Faaj (2007) kasutasid metsade bioenergia 
potentsiaali leidmisel eeldatakse saavat metsadest 
primaarenergiat - 84-200 GJ/(ha a.)



Fossiilkütus - biomass
7,5 Gt fossiilse süsiniku (fossiilkütuses sisalduva 
C) põletamine 2005. aastal vajas esialgu 50 Tt
muistset fütomassi. See on ekvivalentne 500 
aasta jooksva NPP (105 Gt C/a).

Eeldatavalt sisaldab maine fütomass 500 – 600 Gt
süsinikku (praegu kasvav).

Me oleme igal aastal kasutanud fossiilset 
fütomassi koguses, mis on võrdne 80-100 kordse 
planeedi kogu tänase fütomassi varuga.



Puit kütusena
Arheoloogilised leiud tõendavad, et inimene õppis 
puitu kütusena kasutama juba rohkem kui 400 000 
aastat tagasi ja ka järgnevatel sajanditel 
puitkütused oma kohta ei loovuta. Põhjuseks on 
globaalsed ökoloogiaprobleemid, mida ei saa 
lahendada taastuvate energiaallikateta ning 
puitkütuseid võib siin pidada ühtedeks 
perspektiivsemateks rohtse biomassi kõrval.

Eriti biomassile pannakse suuri lootusi, sest 
maailma biomassi produktsioonist 6,9*1017

kcal/aastas leiab praegu kasutust vaid 7% .  



Puit kütusena, mõisted
Käesoleval ajal on Eesti energiamajanduses laialdasemat kasutamist
leidnud taimse biokütuse liigiks puit (puitkütused) ja seda põhiliselt 
soojuse tootmisel. Kodumajapidamiseski kasutatakse puitkütuseid 
soojuse saamiseks ja toidu valmistamiseks. Puitu kütuseks saab nii 
looduslikest metsadest, energiametsadest kui ka ehitus- ja 
lammutusjäätmete hulgast koguda. Puit on ja ilmselt ka jääb Eestis 
põhiliseks kodumajapidamise kütuseks (praegu ~80%s 
ühepereelamutes ja taludes kasutatav kütus).

Soome energiastatistika klassifitseerib metsa- ja 
puidutööstuse jäätmeid (koor, saepuru, oksad jne), 
tselluloosi tegemise kaasprodukti (must leelis) nagu ka 
küttepuid puidust saadavaks biomassiks e puitpõhiseks 
biomassiks (wood-based biomass). (Bioenergy…, 1997). 
Eestiski võiks kasutusele võtta mõiste – puitpõhine kütus.
Kui öelda puitkütus võiks selle all mõista kõiki 
puitmaterjalist lähtuvaid/saadavaid kütuseid. Seega jääks 
see kõige üldisemaks terminiks: Puitkütus = küttepuit + 
puitpõhine kütus (puidupõhine).



Puitkütus, selle liigitus

Kui metsast ja energiametsast 
saadavaid kütuseid võib pidada 
loodussõbralikeks kütusteks, siis 
korduvkasutusega puitkütused 
seda kindlasti ei ole. Nad on 
tavaliselt immutatud ja värvitud 
ning sisaldavad mitmesuguseid 
lisandeid (metall, klaas, plastik 
jne.), seetõttu nende töötlemine 
on komplitseeritud.
Korduvkasutusega puit-kütuste 
kasutamist võib seega vaadelda 
pigem jäätmete utiliseerimisena.

Puitkütuste liigitus tooraine päritolu järgi

Allikas: Biokütuste 
kasutaja käsiraamat



Puitkütus, selle liigitus II

Teiseks võimaluseks puitkütuseid 
liigitada on vääristamise astme järgi. 
Vääristamata kütusteks loetakse 
selliseid, mida töötlemise käigus on 
vaid peenestatud või pakitud, kuid 
mille mehhaanilised omadused on 
jäänud muutmata.
Vääristamata puitkütusteks on 
traditsiooniline küttepuit, hakkpuit, 
pressitud puidujäätmed ja 
puidutöötlemise jäätmed (saepuru ja 
laastud). 
Vääristatud puitkütuste tüüpilisteks 
esindajateks on puitbrikett ja pelletid 
(graanulid), aga ka puiduõli ja 
puusüsi.

Puitkütuste liigitus väärist(nd)amise astme järgi



Puit ja rohtne biomass



Puitkütus. Näiteid

Niiskus: 30 – 50% Niiskus: 45 – 55%
Tuhasus: ~1% Tuhasus: 2-5%
Tüki suurus: 1% > 100 mm, 10% < 5 mm Tüki suurus: 1-2% > 150 mm, 

20-30% < 5 mm
Tarbimisaine alumine Tarbimisaine alumine
kütteväärtus (W=45%): 9,0 MJ/kg kütteväärtus (W=50%): 8,4 MJ/kg
0,84 MW·h/pm3 0,72 MW·h/pm3

Energeetiline võrdlus: Energeetiline võrdlus:

10-12 pm3 asendab 1 m3 heledat kütteõli 12-14 pm3 asendab 1 m3 heledat kütteõli

Hakkpuit Raiejäätmete 
hake



Puitkütus. Näiteid II
Koor ja saepuru
Niiskus: 30 – 50%
Tuhasus: ~1% 
Tüki suurus: 1% > 100 mm, 
10% < 5 mm
Tarbimisaine alumine 
kütteväärtus 
(W=45%): 9,0 MJ/kg 0,84 
MW·h/pm3

Energeetiline võrdlus:
10-12 pm3 asendab 1 m3

heledat kütteõli



Vääristatud puitkütused

Niiskus: 10 – 15%; (8 – 12%)*
Tuhasus: 1 – 2%; (1 – 2%)
Tüki suurus (kuju): sõltub seadmest: Ø 6 –12 mm
Tarbimisaine alumine kütteväärtus: 15,9 MJ/kg ehk 4,4 MW·h/t; (17,0 MJ/kg ehk 
4,7 MW·h/t)
Energeetiline võrdlus: ~3,5 pm3 asendab 1 m3 heledat kütteõli
* (Sulgudes on puitbriketi väärtused)



Alumise kütteväärtuse (LHV) sõltuvus puidu 
niiskusest

Pellets

LHV (kWh/kg)

2-3 years storaged
wood trunks

Just cut Moisture (%)



Kütuste puistetihedus ja energiatihedus 
(energiasisaldus).1MJ = 0,27kWh & 1GJ = 277,8 kWh. 

MC - siin niiskus, %.



Puidu põletamise tehnoloogilised skeemid 
ja seadmed

Vaatluse alla tulevad väikeseadmed 
kasutamiseks ühepereelamute ja 
talumajapidamiste soojusvarustuses ning 
suuremate üksikhoonete (koolid, haiglad, 
hooldekodud jne) kütteks.



Ühepere-elamu küttesüsteemid I



Ühepere-elamu küttesüsteemid II



Kodune küttesüsteem = puitkütus + 
päikeseenergia



Halupuude põletamiseks on kolm 
põletustehnoloogiat ja vastavat katelt
Ülemine põlemine

Alumine põlemine

Pöördpõlemine (gaasistuspõletus)

Piisav kolde maht

Õhkkuiv kütus

Hea segunemine põlemisõhuga

Piisav kolde maht

Õhkkuiv kütus

Hea segunemine põlemisõhuga



Ülemise põlemisega katel



Alumise põlemisega katel



Alumise põlemisega arendatud katlad 
halupuudega kütmiseks



Pöördpõlemisega katel 
halupuudega kütmiseks



Pelletite söötmise ja põletamise 
tehnoloogilised lahendused

Altsöötmisega Pealtsöötmisega Põletamine 
liikuval restil



Pelletikamin



Pelletikatel



Pelletikatlad



Puitkütuse põleti (stokerpõleti)



Suitsugaasides oleva veeauru kondensatsioonienergia 
kasutamine



Põhukatel



Koduste kütteseadmete orienteeruvad hinnad
Kütteseade Tingimused Ligikaudne maksumus, kr

Kogu süsteem elamule suurusega 150 m2 130 000 (v.a põrandaküte)

Kogu süsteem elamule suurusega 300 m2 170 000 (v.a põrandaküte)

Õhksoojuspump Elamud, alla 200 m2 Alates 20-40 000 (ilma lisakütteta)

Päikesekollektor 40 l (45 °C) vett 7 inimesele ööpäevas 60 000

Tavaahi Kaks ahju elamule alla 100 m2 Alates 40 000

Kamin(ahi) Elamud, kuni 200 m2 Alates 40000 (koos õhutorustikuga)

Pöördpõlemisega 
katel

Koos keskküttesüsteemiga, elamu 150 m2 Alates 100 000 (koos sooja veega)

Pelletikatel Koos keskküttesüsteemiga, elamu 150 m2 Alates 120 000 (koos sooja veega)

Maasoojuspump



Biokütuste kasutamisega seonduvad probleemid
Biokütuse katlamajade rajamise ja katelde renoveerimise perioodil 

saadud kogemused. Kokkuvõte STI uuringust 2005.a.

Vastukaaluks mitmetele puudustele ja vigadele, mida 
erinevatel puitkütuse põletamise seadmete (katlamajade) 
rajamise perioodidel tehti, saab esitada rida häid näiteid, 
kus katlamajade rajamise või renoveerimise algperioodil 
tehtud vigadest õpiti (või õpiti teiste varemtehtud vigadest 
ja neid enam ei korratud) ja likvideeriti kõik puudused või 
ehitati seadmeid ümber ning katlad (katlamajad) töötavad 
tänase päevani edukalt (nt AS Kuressaare Soojus, AS 
ESRO, AS Eraküte Tartu osakond, jpt) ja müüdava 
soojuse hind on püsinud kaua aastaid madalamal Eesti 
keskmisest tasemest. 



Biokütuse katlamajade rajamise ja katelde 
renoveerimise perioodil saadud kogemused. Kokkuvõte

Uute katlamajade kavandamise perioodil tehakse 
nüüd:

põhjalikke eeluuringuid ja finants-majanduslikke 
analüüse, 
kasutatavad seadmed ja projektid on täiustunud, 
tehnoloogiad arenenud, 
katelseadmeid paigaldavad kogenud katlaehitajad, 
toimub ehituse järelevalve,

Kõik loetletu on kindlustanud tänapäeval biokütuse 
katlamajade rajamise või katelde paigaldamise 
suurema õnnestumise kui kümmekond aastat 
tagasi. 



Biokütuse kasutusevõttu soodustavad aspektid

Biokütuste kasutuselevõttu soodustavate tegurite hulka 
kuuluvad katlamajade küsitlusandmete põhjal:

puitkütuste ja selle baasil energiatootmise pikaajalised 
traditsioonid ja oskusteabe olemasolu;
loodusliku metsaressursi ja teiste biokütuste olemasolu;
arenenud metsa- ja puidutööstus, mis võimaldab stabiilset 
kütusega varustamist;
vaba tööjõuressurss (tööpuudus) maapiirkondades;
kasvav nõudlus biokütuste kui loodussõbraliku kütuse järele 
ja 
fossiilkütuste jätkuv hinnatõus koos keskkonnamaksude 
suurenemisega.



Biokütuse kasutuselevõtu riskid 
Riskidena loetletakse paljusid tegureid, mis suures osas on seotud kas 
turumajandusest tulenevate mõjutustega või keskkonnakaitseliste piirangutega:
süveneb konkurents biokütuste tooraine turul;
potentsiaalsed investeeringud lähevad mujale, kus nende tasuvusaeg on 
lühem;
bensiini ja diislikütuse hindade tõus muudab biokütuste tootmise kallimaks, 
kuid samas võib see olla stiimuliks vedelate biokütuste tootmise 
alustamiseks;
kütuste turul muutuvad biokütuste hinnad samas suunas fossiilsete kütuste 
hindadega; 
välisturgude suur nõudlus vääristatud biokütuste järele, mis sealse 
kõrgema hinnataseme tõttu tõstab biokütuste hindu ka biokütuseid 
tootvates riikides;
tööjõukulutuste pidev suurenemine;
järjest karmistuvad loodus- ja keskkonnakaitselised piirangud (näiteks nn 
Natura alade moodustamine);
energiavõsa ja agrobiomassi kasvatamise projekte ei suudeta 
majanduspoliitilistel põhjustel käivitada.
Kuigi erinevaid riske loetletakse palju, tuleneb see eelkõige inimeste 
teadlikkuse tõusust ja soovist kõiki biokütuste tulevikuga seotud aspekte 
oma projektis ette näha ja arvestada. 
Käesoleval ajal süveneb veendumus, et biokütuste kui kodumaiste taastuvate 
kütuste kasutamisel on riskid oluliselt väiksemad kui fossiilkütuste kasutamisel. 



Puitkütuse kasutus Eestis (halupuu)



Puitkütuse kasutus Eestis (hakkpuit)



Puitkütuse kasutus Eestis (presspuit)



Võimalikud biokütusel soojuse- ja elektri 
koostootmisjaamad Eesti kaugküttesüsteemides

[2] Soojusvõimsus 70 MWs on seotud nn. suitsugaaside pesuri ehk kondensatsioon ökonomaiseri
rakendamisega.
[3] Erinevad variandid Tartu ja Pärnu puhul on seotud eraldiasuvate soojusvõrkude ja omanikega.

Elektriline võimsus, 
MWe 

Soojuslik võimsus, 
MWs SEK jaam 

  
Tallinn 25 50 (70)[2] 
Tartu 1 20 60 
Tartu 2[3] 2,5 10 
Ahtme 20 60 
Pärnu 1 15 40 
Pärnu 2 6 18 
Viljandi 2,5 10 
Kuressaare 3 12 
Võru 2 8 
Haapsalu 2 8 
Paide 2 8 
Rakvere 2 8 
Keila 1,5 6 
Valga 1,5 6 
Jõgeva 1,5 6 
Kokku  106,5 260 (330) 
 



Küttepuude tootmine Eestis 2004-2007, tuh tm



Eesti osakaal 
EL-27 
küttepuidu 
toodangus oli 
1,2%, 
tootmine 
elaniku kohta 
aga suurim.



Tänan tähelepanu eest!
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