
ADDVAL-BIOEC
LISANDVÄÄRTUSE TÕSTMINE JA TOORME TÕHUSAM 
KASUTAMINE BIOMAJANDUSES JA SELLE SEKTORITES

VÄÄRTUSAHELAPÕHISE ÄRIMUDELI VAADE



EESTIS BIOMAJANDUSES LOODAVA LISANDVÄÄRTUSE TÕSTMISE 
VÕIMALUSI LÄBI VÄÄRTUSAHELAPÕHISE ÄRIMUDELI INNOVATSIOONI

Lähtepunktid:

▪ Eesti biomajanduse hetkeseis 

▪ Eestis olemasolevad oskusteave ja toimivad väärtusahelad

▪ Eesti sisetarbimine ja väliskaubanduse struktuur

▪ Eesti pikaajaline bioressursi potentsiaal

▪ Tehnoloogia teekaardid ja globaalsed trendid tarbimises

Alamvaldkonnad:

▪ Mere(vee)ressurssid

▪ Biokütused ja bioenergia

▪ Toit ja sööt

▪ Biomaterjalid ja -kemikaalid



VÄÄRTUSAHELAPÕHINE ÄRIMUDELI VAADE
VÄÄRTUSAHELAS LOODAV LISANDVÄÄRTUS
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Väärtusahela (väärtusvõrgustiku) juhtimine, kogu väärtusahela üle kontrolli omamine



Võimalikult odavast toormest tehtavad võimalikult kallid lõpptooted
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MERE- JA VEERESSURSSID
NÄITEID POTENTSIAALSETEST VÄÄRTUSPAKKUMISTEST

▪ Söödavad rannakarbid – kasvatamine (sümbioosis sumbakala kasvatusega) koos 
liigsete toitainete eemaldamisega mereveest,  samal ajal karpide biomassi töötlemine 
toiduks, söödaks või biomaterjalideks

▪ Makrovetikad – looduslikult meres kasvava või rannaheite korjamine või 
tehistingimustes kasvatamine ja  biomassi töötlemine toiduks, söödaks või 
biomaterjalideks

▪ Mikrovetikad – tehistingimustes kasvatamine ja biomassi töötlemine ning kasutamine 
farmaatsias, toidus, söödas, keemias, materjalides, jäägid energeetikas. Kasvatamisel 
N, P ja CO2 sisendina võimalik kasutada teiste tööstusprotsesside jääke.

▪ Väheväärtuslik kala ja kalatööstuse jäägid – töötlemine söödaks.



RINGMAJANDUSE VAADE KALA JA MEREKARPIDE
KASVATAMISE SÜMBIOOSILE



VÄÄRTUSAHELAPÕHINE VAADE MIKROVETIKATE NÄITEL



BIOKÜTUSED JA BIOENERGIA

▪ Biopõhine vesinik – tehnoloogiliselt tehtav, kuid pikas perspektiivis ilmselt pole 
konkurentsivõimeline päikese ja tuuleenergia baasil toodetud vesinikuga. Vajalik müügi-
infrastruktuur, mida hetkel pole.

▪ Biogaas ja biometaan – Eestis olemas juba mitmeid töötavaid lahendusi, kuid 
potentsiaali oleks veelgi. Ressurss peaks tulema oma jääkidest või vähemalt 
lähipiirkonnast. Kasutusvaldkonnaks nt omatarbeks soojusenergia tootmine tööstustel või 
siis biometaan linnaliinibussidele.

▪ Vedelad biopõhised transpordikütused – relevantne eelkõige lennunduses, mõnda 
ega ilmselt veel ka laevanduses ja pikamaavedudel, kuid sõiduautode puhul oma tähtsust 
järk-järgult kaotamas.



TOIT JA SÖÖT

▪ Piim ja piimatööstuse kõrvalsaadused – uute töötlemistehnoloogiate rakendamine on 
oluline, et käia kaasas tarbijate eelistuste muutumisega ning ka selleks, et võimaldada 
suurema geograafilise raadiusega eksporti.

▪ Kartulikoorte väärindamine ekstraktiks – nii kartuli kui ka muude 
põllumajandussaaduste puhul on kõigi kaassaaduste maksimaalne väärindamine oluline, 
et kogu valdkond, nt kartulikasvatus tervikuna, oleks konkurentsivõimeline.

▪ Putukate kasutamine uuendsöötades – võimalus osaliselt asendada imporditavat 
soja-põhist sööta, samas kasutades putukate söödaks teiste valdkondade jääke või 
väheväärtuslikke kaassaadusi.

▪ Taimsed liha alternatiivid – lihaga sarnase toiteväärtuse saavutamine taimsete 
bioressursside töötlemise teel. Loomakasvatuse vähenemisega väheneb kogu 
põllumajandussektori keskkonna jalajälg.

▪ Teravili – spetsiifiliste kõrgväärtuslike komponentide ja seedimiseks oluliste kiudainete 
piisavuse tagamiseks dieedis.



BIOMATERJALID JA -KEMIKAALID

▪ Isosorbiid – väga mitmete kasutusvõimalustega kemikaal, mida saab toota puiduhakkest
(farmaatsia, toit, materjalid, keemia)

▪ Polümeriseeritud piimhape (PLA) – kasutusel nt meditsiinis implantaatide tegemisel; 
ühekorranõudes, kuna on tööstuslikult komposteeritav, jne. Saab toota puiduhakkest. 
Ärimudeli vaates on oluline, et PLA graanuli tootja ei ole enamasti ise lõpptoote valmistaja.

▪ Polüetüleen-furaandikarboksülaat (PEF) – potentsiaal asendada hetkel karastusjookide  
pakendina valdavalt kasutatavat PET plastikut. Saab toota puiduhakkest. Ärimudeli vaates 
on oluline, et PLA graanuli tootja ei ole enamasti ise lõpptoote valmistaja.

▪ Mikroobset päritolu eri-rasvad ja -õlid – inimese tervisele vajalike rasvhapete (nt O-3, 
O-9) tootmine „rakuvabrikutes“ puiduhakke baasil (tehnoloogia ei ole hetkel veel turuküps)

NB! Uuringus ei käsitletud materjalide ja kemikaalide lähteainena bioressursse, mis konkureerivad toidu ja sööda väärtusahelaga.



MÕJU RIIGIS POTENTSIAALSELT LOODAVALE LISANDVÄÄRTUSELE
MÕJU RIIGI RAHVUSVAHELISTE KESKKONNAKOHUSTUSTE TÄITMISELE
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Tulupotentsiaal ja riskitase

Riskide liigitus de Assis et al. (2017: 561) põhjal.

Riskiliik Riski allikas Mõju mehhanism ja/või peamine mõjutatu

1 - Tururisk

1.1. Toormaterjali hinna määramatus (ebakindlus, mis 
tuleneb tooraine hinna muutusest turul) mõjutab kõiki, kes pole vertikaalselt integreeritud

1.2. Lõpptoodangu hinna volatiilsus.
mõjutab kõiki, kes ei kontrolli väärtusahelat kuni 
lõppkliendini

1.3. Kõrge ensüümide hind ja muutlikkus. mõjutab nt puiduhaket sisendina kasutatavaid protsesse

1.4. Konkurents toormaterjalile mõjutab peaaegu kõiki

2 - Tehnoloogiarisk

2.1. Eskaleeritavus mõjutab kõiki hetkel TVT 7-8 olevaid tehnoloogiaid

2.2. Üldine tehnoloogiarisk mõjutab kõiki

2.3. Geneetiliselt muundatud organismide (GMO) 
kasutamine fermenteerimiseks mõju spetsiifiliselt teemaga seotud valdkondadele

2.4. Lähteaine-spetsiifilise ensüümide või mikroorganismide 
tehnoloogia kasutamine mõju spetsiifiliselt teemaga seotud valdkondadele

2.5. Lähteainete paindlikkus mõjutab kõiki

2.6. Seadme poolt nõutav steriilsustase mõjutab eelkõige farmaatsia ja toiduainete/sööda valdkonda

2.7. Madalad või muutuvad reaktsioonitulemused mõjutab eelkõige puidukeemiat

3 - Finantsrisk
3.1. Kõrge kapitali kulukus mõjutab kõiki

3.2. Madal investeerimistulusus/pikk tasuvusaeg mõjutab kõiki

4 - Regulaatoririsk 4.1. Poliitikad, subsiidiumid
enim mõjutatud energeetika, aga ka traditsiooniline 
põllumajandus ja metsandus

5 - Pakkumisahela risk

5.1. Lähteaine juurdekasv ja varieeruvus traditsiooniline põllumajandus ja töötlemine

5.2. Tooraine jaotus. Biomassi tarneahelad on varases 
arengujärgus

vertikaalselt integreeritud metsandus-puidutöötlemise 
kontsernid

5.3. Lõpptoodangu jaotamine. supermarketid dikteerivad toidutootjatele tingimusi



BIORESSURSI RISTKASUTUS JA KONKURENTS TOORMELE



3.2 Mere(vee)ressursside alamvaldkond

3.2.1 Söödavad rannakarbid

3.2.2 Makrovetikad

3.2.3 Mikrovetikad

3.2.4 Väheväärtuslik kala ja kalatööstuse jäägid

3.3 Biokütuste ja bioenergia alamvaldkond

3.3.1 Biopõhine vesinik

3.3.2 Biogaas ja biometaan

3.3.3 Vedelad biopõhised transpordikütused

3.4 Toidu ja sööda alamvaldkond

3.4.1 Piim ja piimatootmise kõrvalsaaduste väärindamine

3.4.2 Kartulikoorte väärindamine ekstraktiks

3.4.3 Putukate kasutamine uuendsöötades

3.4.4 Taimsed liha alternatiivid

3.4.5 Teravili (nisu ja oder)

3.5 Biomaterjalide, kemikaalide, farmaatsia ja plastide alamvaldkond

3.5.1 Isosorbiid

3.5.2 Polümeriseeritud piimhape (PLA)

3.5.3 Polüetüleen-furaandikarboksülaat (PEF)

3.5.4 Mikroobset päritolu eri-rasvad ja -õlid

Millal saaks hakata rakendama? täna       5a         10a       15a       20a      25a

* Hinnangud varaseima rakendamise võimalikkuse kohta ei ole konsensuslikud, kuid konsortsiumis on olnud vähemalt üks ekspert, kelle hinnangul see oleks teostatav



SUUR TÄNU KÕIGILE PANUSTAJATELE!

Raporti koostamist koordineeris Liina Joller-Vahter (TÜ), panustasid (fookusteemade esitluse järjekorras) Jonne 
Kotta (TÜ), Georg Meri (TÜ), Redik Eschbaum (TÜ), Rando Värnik (EMÜ), Jüri Lillemets (EMÜ), Oliver Järvik (TalTech), 
Alar Konist (TalTech), Zachariah Steven Baird (TalTech), Rivo Neuhaus (EMÜ), Liina Kuusik (EMÜ), Taavi Kiisk (EMÜ), 
Tiiu Ohvril (EMÜ), Rihard Reissaar (EMÜ), Ragnar Leming (EMÜ), Petri-Jaan Lahtvee (TÜ/TalTech), Evelin Loit (EMÜ), 
Uno Mäeorg (TÜ), Lauri Vares (TÜ), Arvi Jõers (TÜ), Astrid Salumäe (TÜ), Andres Krumme (TalTech).



MIKS ME VAJAME UUSI BIOMASSIL PÕHINEVAID LAHENDUSI
KEMIKAALIDE JA MATERJALIDE TOOMISEKS?

Jätta talletunud fossiilne süsinik puutumata ja kasutada ringlevat süsinikku.

▪ CO2 atmosfäärist või korstnagaasist;

▪ biomass (põllumajanduslik-, lignotselluloosiline biomass, vetikad jm)

Me vajame paremaid strateegiad, et lahendada küsimused, mis tekivad pärast toote kasutamist:

▪ taaskasutus;

▪ ümbertöötlemine;

▪ (bio)lagunemine;

▪ lühikese kasutusajaga toodete vähendamine ja elukorraldus.



MILLINE ON OLUKORD BIO-BASEERUVATE PLASTIDEGA?

Mõned tähelepanekud:

• tihti kombinatsioon keemiast ja biotehnoloogiast,

• biolagunevus on seotud materjali struktuuriga, mitte toormega;

• materjali taaskasutus on pigem eelistatud;

• erinevad kasutusalad vajavad erinevate omadustega materjale.

Ca 2% toodetavatest plastidest on biotoormest

bioplasticsnews.com

plasticstoday.com

Näide:



PUIDUST KÕRGTEHNOLOOGILISTE MATERJALIDENI

ehituspuit
mööbel

“traditsiooniline” 
tselluloositehas

-peamiselt paberi- ja teised tsellulooskiul baseeruvad tooted
-ligniin (suuresti põletatakse energiaks)

“uue generatsiooni” 
väärindamise tehas

platvorm kemikaalid

kõrgtehnoloogilised kasutusalad
(materjal töödeldav olemasolevas 
plastitööstuses)



BIO-BASEERUVATE PLASTIDE VALMISTAMISE STRATEEGIAD

▪ Valmistada struktuurilt uudseid materjale, mille omadused vastaksid soovitule (nt. PLA, PEF)

▪ Kopeerida olemasolevaid materjale, aga kasutada biotooret (nt. polüetüleeni toodetakse ka 
bioetanoolist saadud etüleenist)

süsinik: 84-87 wt%

hapnik: 0.05-1.5 wt%

vesinik: 12-15 wt%

süsinik: ~50 wt%

hapnik: ~40 wt%

vesinik: ~10 wt%

õli
biomass

hüdrofoobne
hüdrofiilne



PLASTIDE TAASKASUTUS

58%

17% 23% 9%

tekstiil42%

ICIS and Petcore Europe PET Recycling Survey 2017

PET

Keemiline ümertöötlemine PET-i näitel:

veolia.com



Materjalide tootmise ja kasutamise maht
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Keskmise hinnaga tooted

Kõrge hinnaga
tooted

Lisandväärtus ühiku kohta •Oomega-9 rasvhape

•Isosorbiid

•PLA

•PEF

Hind

TOODETE ERINEVAD HINNAKATEGOORIAD

▪ Fossiilne toore -> biotoore (osaliselt)
▪ Taaskasutuse parandamine (osaliselt)
▪ Toodete elutsükli hindamine
▪ Ei tasuks ainult loota sellele, et ainult 

uued tehnoloogiad lahendavad 
kõiksugu kitsaskohad. Elukorraldus…
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, Tel 620 2002 (E-R 8.30–17.00)


