
Päevakava
09:30–10:00 kogunemine, sh tervituskohv PS! wifi – võrk: Sa Oled Oluline; parool: MeieJaoks

I osa – Sissejuhatus

10:00–10:30  BB4V projekti tutvustus, sh valminud uuringud ja tegevuse A2.3 ehk biomassi väärindamise ärimudelite koostamine kohta ülevaate andmine – 
Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool

10:30–11:00  Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027 kontekstis – Martti Mandel, Maaeluministeerium

11:00–11:30 Biometaani toetused täna ja tulevikuväljavaated – Liisa Mällo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

11:30–12:15 BB4V edasised tegevused (väljundid, nõustamine) ja arutelu nõustamisvajaduste kohta   

12:15–13:15 Lõuna 

II osa – Näiteid biomassi väärindamise kohta

13:15–14:00 Bioetanooli ja biodiiselkütuse tootmise potentsiaal Eestis – Ain Laidoja, Eesti Biokütuste Ühing

14:00–14:45 Biometaani tootmine Eestis ja selle tulevikuväljavaated ning Biometaan OÜ tutvustus – Ahto Oja, Biometaan OÜ 

 III osa – Ettevõtte külastus

15:00–16:30 Biometaan OÜ ja Mangeni PM OÜ külastus



Projekt 
BalticBiomass4Value
Seminar Biomassi väärindamine, Kõo, 11.02.2020

Ants-Hannes Viira



Projektist



• Eesmärk – suurendada Läänemere piirkonnas avaliku ja erasektori 
osapoolte keskkonna-alaselt ja majanduslikult jätkusuutliku bioenergia 
tootmise võimekust ja uurida bioenergia tootmise kõrvalvoogude 
kasutamisvõimalusi kõrge lisandväärtusega toodete tootmiseks.

• Kestus 01.01.2019-30.06.2021

• Eelarve 2,8 mln eurot

• 8 riiki

• 17 partnerit



WP1 – projekti 
juhtimine ja 

koordineerimine 

WP2 – 
Turuvõimaluste, 

biomassi potentsiaali, 
tehnoloogiate ja 

ärimudelite 
hindamine 

WP3 – 
juhendmaterjali 

koostamine 
ringbiomajanduse 

arendamiseks 
kohalikul tasandil ja 
selle tutvustamine 

kohalikele 
omavalitsustele 

WP4 – 
ringbiomajanduse 

innovatsiooni 
tugisüsteemi 

arendamine ja 
äriprojektide 
algatamine 



Senised 
tulemused



A2.1 Erinevate bioenergia toodete ja Läänemere 
piirkonna energiasüsteemi väärtusahelate 

turuväljavaadete ja elujõulisuse analüüs 

A2.2 Biomassi väärtusahelate kaardistamine et 
suurendada Läänemere piirkonnas 

jätkusuutlikku energiakasutust 

A2.3 Head näited jätkusuutliku bioenergia ja 
kaasnevate biotoodete tootmise alaste 

ärimudelite ning väikeste ja keskmise suurusega 
äriprojektide kohta Läänemere piirkonnas 



Taastuvate energiaallikate osakaal



Biomassi kasutamine energiatootmises



Biomassi kasutus energiaallikana riigiti



Peamised bioenergia tootmise ja 
kasutamise mõjutegurid ja suunad
• Hoonete arv ja suurus

• Nõudlus (energiat tarbivad seadmed)

• Ehitusstandardid

• Välisõhu temperatuur

• Kütmis- ja jahutustehnoloogia areng

• Kaugkütte laienemine

• Rahvaarvu muutumine

• Majanduskasv

• Energia reaalhinnad

• Poliitika ja regulatsioonid

• Biomassi kasutamise kasv kütmisel ja elektritootmisel

• Metsatööstus liigub paberi tootmiselt biokütuste tootmisele – jääksoojus

• Andmekeskuste rajamine

• Töötleva tööstuse osas suur määramatus

• Päikese- ja tuuleenergia osakaalu suurenemisel energiavarustuse stabiilsuse tagamine

• Biokütuste kasutamine transpordisektoris



Tulevikuprognoos erinevate CO2 
hindade juures



Pelletiturg



Biogaasi turg



Biomajandusega seotud ootused ja 
võimalused

• Biomassi kasutamine soojatootmiseks (Norra, Saksamaa) ja katlamajade ümberehitamine 
koostootmisjaamadeks (Leedu)

• Biogaasijaamades toodetava soojuse parem ärakasutamine (Leedu)

• Transpordisektori jaoks biometaani (Leedu) ja bioetanooli toomine (Leedu, Eesti)

• Plastiku asendamine (toiduga kokkupuutuvad materjalid, PET pudelid) (Leedu, Rootsi, Eesti, Norra)

• Mineraalväetiste asendamine ja muldade parendamine (Eesti), väetiste tootmine biogaasijaamade 
digestaadist (Leedu)

• Puidule kõrgema lisandväärtuse andmine, puidu kasutamine kütuste, keemiatoodete ja soojatootmiseks 
(Rootsi, Leedu, Eesti, Norra)

• Kivisöe, söe jt fossiilkütuste asendamine elektri- ja soojatootmises (Eesti, Poola, Saksamaa, Norra)

• Kõrgema lisandväärtuse andmine kalandus- ja vesiviljelustoodetele (Eesti)



Biomassi potentsiaal

• Põhu ja püsirohumaade biomass on alakasutatud (Leedu, Rootsi, Saksamaa)

• Soojuse, elektri ja biometaani tootmine sõnnikust jm põllumajanduslikust 
biomassist (Leedu, Eesti, Norra, Saksamaa)

• Kohalikes omavalitsustes kokku kogutavad biolagunevad jäätmed (Leedu, 
Norra)

• Metsatööstuse jäätmed (Rootsi, Saksamaa)

• Kiirekasvulised energiakultuurid (Rootsi, Saksamaa)

• Puu- ja köögivilja esmatöötlemise jäägid (Eesti)

• Toidutööstuse ja jaekaubanduse biolagunevad jäätmed (Eesti)

• Vetikate biomass (Norra)



Näited biomajanduse ärijuhtumitest



Ärijuhtumite klastrid
Biomassi allikas Peamised tooted

Munitsipaal- ja põllumajandusjäätmed väetised, sööt, innovatsioon

Põllumajandus- jm jäätmed soojus, elekter, väetis

Põllumajandus- jm jäätmed biometaan, väetis

Põllumajandus- ja toidujäätmed palju biomajanduse tooteid

Põllumajandus, toidu- ja puidujäätmed plastiku asendamine

Kalanduse ja vesiviljeluse biomass kõrge lisandväärtusega tooted

Puit ja taimne biomass soojus, tahked kütused

Puit ja taimne biomass puidukeemia tooted, innovatsioon

Puit kaugküte, tahked kütused



Ärimudeli lõuend



Ärimudeli lõuend – 
biogaasi/biometaani tootmine



Projekti edasised tegevused
• Kaks rahvusvahelist seminari ettevõtjatele

• Kaks rahvusvahelist konverentsi

• Infomaterjalid veebis (ärimudelid, juhtumid, planeerimise 
abivahend)

• Ettevõtete ja kohalike omavalitsuste nõustamine



Arutelu nõustamisvajaduste kohta 
• Millised on biomassi allikad, mis on praegu kasutamata?

• Millised on peamised takistused nende kasutamisel?

• Milliseid muutusi on vaja regulatsioonides ja toetustes, et biomassi 
paremini ära kasutada?

• Milliseid teadmisi ja nõu vajate, et biomassi paremini ära kasutada?



Tänan!
ants.viira@emu.ee


