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1. Sissejuhatus 
 

Nii rahvusvahelisi kui ka erinevate riikide biomajanduse visioone ja strateegiad iseloomustab 

silmatorkav tähelepanu pööramine teadus- ja arendustegevusele (TA) ning innovatsioonile: 

biomajandusele seatud suurte ootuste ambitsioonide realiseerimine – kliimaneutraalsuse 

saavutamine, fossiilsetel allikatel põhinevalt majandusmudelilt (vähemalt osaline) biotoormel 

põhinevale majandusmudelile üleminek – eeldab olulisi TA-alaseid ja tehnoloogilisi 

läbimurdeid ning nendel põhinevate innovatsioonide levikut ühiskonnas ja majanduses.1 

Näiteks VTT poolt 2018. aastal Soome jaoks koostatud stsenaariumid majanduskasvuks läbi 

biomajanduse ja süsinikuneutraalsuse põimimise seavad süsinikuneutraalse kasvu 

saavutamise oluliseks eelduseks erinevad TA-alased ja tehnoloogilised läbimurded. 2 

Süsinikuneutraalse majanduskasvu saavutamise erinevad stsenaariumid eeldavad, et 

toimuvad biomajandusega seotud TA- ja tehnoloogilised arengud ja läbimurded kas 

rohetehnoloogiates, tarkade linnade arendamisel ning paindlikke ja tarkade 

elektrisüsteemide väljatöötamisel ja/või uute kõrge lisandväärtusega biotoodete arendamisel 

ning ringmajanduses (eriti kui esimese stsenaariumi keskmes olevad energiatõhususega 

seotud tehnoloogiad ei levi piisavalt kiiresti ning bioenergia kestlikkuse kriteeriumid 

karmistuvad ning piiravad biomassi kasutamist energeetikas). 
 

Euroopa Komisjon 2019. aasta algatuse „Euroopa roheline kokkulepe“ (edaspidi rohelepe3), 

eesmärk on saavutada ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega Euroopa, kus 

aastaks 2050 on saavutatud kliimaneutraalsus ja ressursside kestlik kasutus ning tagatud on 

piisav majanduskasv. Roheleppega seonduvad alamstrateegiad/-dokumendid – nt 2030. 

aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia4; strateegia „Talust taldrikule“5; ringmajanduse 

tegevuskava6; Euroopa uus tööstusstrateegia7, aga ka biomajandusega seostatavad laiemad 

tehnoloogilised algatused (nt tehisintellekti valge raamat8; Euroopa andmestrateegia9) – on 

samamoodi oma eesmärkide saavutamise eeldusena rõhutanud TA ja tehnoloogilise arengu 

 
1  Vt täpsemalt ka käesoleva uuringu WP4.1 raportit Kirs, M., Ukrainski, K. & Karo, E. (2018). Poliitika ja 
valitsemissüsteemid biomajanduse toetamiseks. 
2 Vt. VTT (2018) Growth by integrating bioeeconomy and low carbon economy: Scenarios for Finland until 2050: 
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/visions/2018/V13.pdf. 
3  COM(2019) 640 final. The European Green Deal: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN. 
4 COM(2020) 380 final. The EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing natuure back into our lives: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380. 
5 COM(2020) 381 final. A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy end environmentally friendly food system: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381. 
6  COM(2020) 98 final. A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN. 
7  COM(2020) 102 final. A New Industrial Strategy for Europe: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102. 
8 COM(2020) 65 final. White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:65:FIN. 
9  COM(2020) 66 final. A European Strateegy for data: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2020:66:FIN. 
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olulisust. ELi tasandi algatustena on need lepped, visioonid ja strateegiad potentsiaalselt 

loomas ELi-ülest selgemat arengusuunda erinevates strateegiates välja toodud eesmärkide 

saavutamise viiside osas, seades konkreetseid Euroopa Liidu üleseid eesmärke, mille 

saavutamine vajab lisaks regulatiivsetele sekkumistele, avaliku sektori rahastamisele ning 

tarbijate (ettevõtted, kodanikud) käitumismustrite muutumisele ka olulisi TA- ja tehnoloogilisi 

läbimurdeid. Peamiste ELi-üleste ühiste eesmärkide/arengusuundadena võib siinkohal välja 

tuua järgmisi horisontaalseid TA-st ja tehnoloogilisest arengust sõltuvaid prioriteete. 

 

1. Keskne valdkondade-ülene horisontaalne prioriteet: roheleppe eesmärkide 
saavutamist toetav digipööre, sh tehisintellekti kasutamine põllumajanduses ja 

ringmajanduses jms; üleeuroopalise andmepotentsiaali ärakasutamine läbi nn 

roheleppe andmeruumi loomise; maakera digitaalse kaksiku arendamine jms. 

Digipööre kui digitaalsete tehnoloogiate toel toimuv erinevate valdkondade ja 

organisatsioonide kõikide protsesside radikaalne ümberkorraldamine ei ole oma 

olemuselt täna enam niivõrd TA-alane või tehnoloogiline väljakutse, vaid pigem 

kultuuriline ja juhtimislik muutuste elluviimine (ehk pigem sotsiaalne ja juhtimislik 

innovatsioon). Sellise süsteemse muutuse eelduseks on aga digitaalsete tehnoloogiate 

ja konkreetse valdkonna (biomajandus) tehnoloogiliste arengute põimimine ja 

komplementaarsuse saavutamine kõigi bioressursi väärindamise ja biotoodete 

tootmise väärtusahelate erinevate etappide lõikes. See võib endas hõlmata protsesse 

ressursside kaardistamise ja analüüsivõimekuste arendamisest kuni tootmise 

optimeerimise ja automatiseerimiseni ning uudsete ärimudelite tekkeni (nt 

crowdsourcing-meetodite rakendamine ja „eluslooduse interneti“ – internet of living 
things – põhised lahendused10; ringmajanduse protsessidesse ja erinevate materjalide 

ringesse reaalaja majanduse põhimõtete põimimine 11 ). Roheleppe eesmärkide ja 

arengusuundade toetamiseks vajab see digipööre senisest selgemini suunatud 

arenguvisiooni ning koostööd erinevate sektorite üleselt. 

2. Biomajanduse valdkonna keskne horisontaalne prioriteet: tänapäevaste 
biorafineerimise lahenduste kasutuselevõtt bioväetiste, valgupõhise sööda (protein 
feed), bioenergia ja biokemikaalide tootmiseks, mis võimaldaks üleminekut 

kliimaneutraalsele majandusele, luues samal ajal võimalusi uute töökohtade ja 

ärimudelite tekkeks. Antud temaatikat käsitletakse põhjalikumalt käesoleva raporti 

biomassi keemilise ja biotehnoloogilise väärindamise teekaartide raames (ptk 3). 

Konkreetsemate biomajanduse väärtusahelate või põhivaldkondade vaates võib esile tuua 

järgmised TA ja tehnoloogilise arenguga seotud prioriteetsed arendussuunad. 

 
10 Vt nt Philp, J. (2020). Digitalization and the bioeconomy: Convergence for the bio-based industries, kogumikus 
The Digitalization of Science, Technology and Innovation: Keey Developments and Policies, OECD: Pariis: 
https://www.oecd.org/science/inno/the-digitalisation-of-science-technology-and-innovation-b9e4a2c0-
en.htm; VTT (2017) Bits and biomass: A Roadmap to digitalization-empowered bieconomy: 
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/visions/2018/V12.pdf. 
11  Vt nt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Accelerate Estonia algatuse raames väljaarendatavat 
materjalivoogude koostööplatvormi algatust: https://accelerateestonia.ee/jaakmaterjalide-voog/. 
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1. Uudsed toidu ja sööda tootmise protsessid ja tooted: roheleppe rõhuasetus hõlmab 

toidu ja sööda sektoris laia ampluaad erinevate prioriteetide raames alates 

kestlikumatest põllumajanduslikest protsessidest (täppispõllumajandus, sh 

sünteetiliste pestitsiidide, väetiste ja antibiootikumide kasutamise vähendamine; 

mahepõllumajandus, agro-ökoloogia, agro-metsandus, loomade heaolu standardite 

tõstmine) kuni uudsete toidu- ja söödatoodete väljatöötamiseni (vetikatepõhised 

mereannid, ELis kasvatatud mitte-loomsed valgud, jäätmetest biotehnoloogiliselt 

toodetud sööda- ja toidulisandid, alternatiivsed putukate ja meresööda põhised 

söödamaterjalid jms). 

2. Uudsed biotoormel põhinevad materjalid ja tooted: roheleppe rõhuasetus on ELi 

potentsiaalil võtta „juhtiva turu“ (lead market) roll kliimaneutraalsete ja 
ringmajanduse põhimõtetel põhinevate toodete arendamisel, sh ka näiteks 

pakendite taaskasutamisel ning biolaguneval ja biotoormepõhise plasti arendamisel, 

tekstiilisektori muutuste eestvedamisel jne. Antud temaatikat käsitletakse antud 

raportis täpsemalt biomassi keemilise ja biotehnoloogilise väärindamise teekaartide 

raames. 

3. Energeetika: nii roheleppe kui ka 2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

keskmes on kestlike alternatiivsete biokütuste arendamine ja turule toomine 
(jääkide ja mitte-taaskasutavate jäätmete baasil), mh ka põllumajanduse jääkide 

senisest aktiivsem kasutamine energeetilistel eesmärkidel (nt kariloomade metaani 

emissioonide vähendamine läbi taastuvenergia tootmise ning anaeroobsetesse 

lagundajatesse – anaerobic digesters – investeerimine biogaasi tootmiseks, kus 

kasutatakse põllumajanduse jääke). 

Käesolev raport käsitleb roheleppe raamistikus välja pakutud arengusuundade ja 
prioriteetide kontekstis valikut peamistest biomajanduse arengut mõjutavatest TA- ning 
tehnoloogilistest arengutrendidest ja -võimalustest. Raporti eesmärk on koguda kokku ja 

sünteesida viimast teaduslikku informatsiooni uutest tehnoloogilistest võimalustest 
bioressursside väärindamisel, võttes arvesse ühelt poolt nii pikaajalisi ühiskondlikke 

eesmärke (inimtekkelise kliimasoojenemise pidurdamine, kliimaneutraalsus) kui ka 

lühemaajalisi majanduslikke eesmärke ettevõtete ja sektorite lisandväärtuse tõstmise ja uute 

ärimudelite toetamise näol. 

 

TA ning tehnoloogiliste arengutrendide kaardistused (n-ö tehnoloogia teekaardid) on 

traditsiooniliselt olnud kasutuses ettevõtluse strateegilise TA planeerimise protsessides, kuid 

viimastel kümnenditel on neid rohkem hakatud kasutama ka avaliku sektori strateegilise 

planeerimise ja visioonide seadmise tööriistana, ennekõike tehnoloogia ja 

innovatsioonipoliitika sektoripõhiste eesmärkide täpsustamiseks. Seetõttu töötatakse neid 

välja ennekõike koosloomeliste ja kaasavate protsesside käigus, et võtta arvesse nii 
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tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid kui ka poliitilisi ootusi ja huve ning toetada 

tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni potentsiaali osas konsensuse leidmist.12 

Eesti biomajanduse arendamise seisukohalt on selliste tehnoloogilise arendamise 
teekaartide koostamine kasulik, et luua ühtsemat pinnast ja arusaama bioressursi 
väärindamise potentsiaalist. Näiteks valmistab Maaeluministeerium ette Euroopa Liidu 

ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava programmiperioodiks 2021–2027, mille 

koostamiseks moodustati innovatsiooni ja teadmussiirdesüsteemi töögrupp (AKIS), mille 

innovatsioonitegevuste fookuses saab olema ring-biomajanduse arendamine 

maapiirkondade (ettevõtete) konkurentsivõime tõstmiseks. Selleks kavandatakse toetada 

biorafineerimise piloot- ja demoprojekte, mille keskmes on esmatootmise bioressursi jääkide, 

kaassaaduste ja seni kasutamata bioressursside rafineerimine ning tehnoloogiad, mida Eestis 

(sellisel kujul) seni kasutusel ei ole. 13  Samamoodi on Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös valmiva 

teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukavas (TAIE 2021–2035) ühe 

sektoripõhise prioriteedina rõhutatud vajadust stimuleerida vähesele süsinikdioksiidiheitele 

ja ringmajandusele üleminekut ning sobivate tehnoloogiate kasutuselevõttu ettevõtetes.14 

Biomajanduse lisandväärtuse tõstmise perspektiivist on tegemist positiivselt ambitsioonikate 

eesmärkidega, mis eeldavad aga üsna heal tasemel TA- ja innovatsioonivõimekusi ning 

tehnoloogiate tundmist. 

Samal ajal on käesoleva biomajanduse RITA-uuringu raames läbi viidud biomajanduse sektori 

ettevõtete innovatsioonikäitumise analüüs näidanud, et biomajanduse valdkonna ettevõtete 

innovatsioonivõimekus on pigem piiratud (nt sisuliselt puuduvad doktorikraadiga 

arendustöötajad ja seotud pikaajalised TA-strateegiad, investeerimisvõimekus jms) ning aina 

rohkem kontsentreerunud üksiketesse sektoritesse (ennekõike toidutootmine).15 Lisaks on 

hiljutine Eesti Teadusagentuuri tellitud ressursside väärindamise valdkonna TA-võimekuste 

analüüs 16  (mis keskendus puidu- ja toidutööstusele ning maavarade väärindamisele) 

samamoodi kinnitanud biomajandusega seotud sektorite (puidu- ja toidutööstus) ettevõtete 

innovatsioonivõimekuste pigem kriitilisi leide ning lisaks rõhutanud, et ka TA-asutuste 

 
12 Vt ka Londo, H.M. et al. (2013). Background Paper on Technology Roadmaps, Report for Technology Executive 
Committee of the United Nations Framework Convention on Climate Change: 
https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Roadmapping/UNFCCC_TRM_Backgroundpaper.pdf; Yasunaga, Y., 
Watanabe, M., & Korenaga, M. (2009). Application of technology roadmaps to governmental innovation policy 
for promoting technology convergence. Technological Forecasting and Social Change, 76(1), 61–79. 
13  Vt detailsemat ÜPP 2021–2027 strateegiakava koostamise protsessi ja AKISe töögrupi arutelusid: 
https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/upp-strateegiakava-2021-2027/ettevalmistus. 
14 Vt teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava (2021–2035) koostamise ettepanekut: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/taies_koostamise_ettepanek_09.09.2019.pdf. 
15 Kers, J. et al. (2020). Eesti biomajanduse konteksti analüüs, RITA uuringu „Lisandväärtuse tõstmine ja toorme 
tõhusam kasutamine biomajanduses ja selle sektorites“ tööpaketi WP1.3 raport. 
16  Ernst and Young Baltic & SA Praxis. (2019). Teadus- ja arendustegevuse potentsiaal ja selle kasutamine 
ressursside väärindamise valdkonnas: https://www.etag.ee/wp-
content/uploads/2020/01/EY_Praxis_ETAG_lõppraport_12.06.2019.pdf. 
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võimekused on tänase riikliku rahastamissüsteemi fookuste juures uute teadmussiirde 

protsesside käivitamisel pigem piiratud. See tähendab, et biomajanduse toetamine eeldab 

sarnaselt laiemale TA- ja innovatsioonipoliitikale sisuliselt „nutikat spetsialiseerumist“, mille 

üheks oluliseks sisendiks on senisest süstemaatilisem ülevaade TA, tehnoloogia arengu ja 

innovatsiooni potentsiaalist valdkonnas. 

Käesolev raport on esimene Eesti teadlaste poolt koostatud kokkuvõttev ülevaade, milles 

hinnatakse biomajandusega seotud erinevate tehnoloogiate küpsusastet ning nende 

rakenduse potentsiaali Eestis. Raport keskendub bioressursside keemilise ja 
biotehnoloogilise väärindamise võimaluste kaardistamisele (kliimaneutraalsete ja 

ringmajanduse põhimõtetel põhinevate toodete arendamiseks), kestlike alternatiivsete 
biokütuste arendamise ja turule toomine võimaluste kaardistamisele ning toidusektori 
tehnoloogiliste arengute kaardistamisele. Antud raport on sisend käesoleva biomajanduse 

RITA-uuringu järgmiste etappide – TP2.3 stsenaariumite koostamine; TP3 ärimudelite 

väljatöötamine – tegevuste jaoks. 
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2. Teekaartide koostamise metoodika 
 
Uuringu pakkumise alusel on TP2.2 ülesanded kaardistada (kirjanduse ülevaadete ning 

konsortsiumi eksperthinnangute alusel) globaalsed TA ja tehnoloogia arengu trendid 

biomajanduse valdkonnas. Selleks koostatakse TP2.2 tegevuste käigus tehnoloogia 
teekaardid (technology roadmaps), võttes arvesse roheleppe raames välja pakutud 

prioriteete/arengusuundi ning keskenduses Eesti biomajanduse lisandväärtuse tõstmise 

vaates suurima potentsiaaliga tehnoloogiatele. Teekaartide koostamisel kombineeritakse 

erinevaid perspektiive. 

a. Tehnoloogiate ülevaade: mis on biomajanduse lisandväärtuse kasvatamise 

perspektiivis peamised kõrge potentsiaaliga tehnoloogiad (2030. ja 2050. aastat 

silmas pidades)? 
b. Tehnoloogiate leviku/rakenduste teekaart: millised rakendused on tehnoloogiliselt 

võimalikud ja tõenäolised, milliseid TA-alaseid läbimurdeid on selle jaoks vaja? 

c. Sotsiaal-majandusliku leviku potentsiaali analüüs: millised rakendused on 

majanduslikult võimalikud ja ühiskondlikult soovitud erinevate stsenaariumite ja/või 

riiklike strateegiliste lähenemiste tingimustes (nt kui riik teeb revolutsiooni vs 

võimendab evolutsiooni)? 

 

Tehnoloogiate ülevaadete ja tehnoloogiate leviku/rakenduste teekaartide koostamise 

eesmärk on pakkuda nii visuaalset kui ka narratiivset, pigem mitte-tehnilist ülevaadet 

erinevatest biomajanduse arengut potentsiaalselt mõjutavatest tehnoloogiatest. Võttes 

arvesse TP2.3 raames koostatavate stsenaariumite metoodilist raami (intelligent 
piggypacking) on teekaartide koostamise eesmärk luua erinevate osapoolte (biomajanduse 

valdkonna teadlased, poliitikakujundajad, ettevõtjad) vahel ühine arusaam tehnoloogilise 
arengu potentsiaalist, lähtudes globaalsete TA- ja tehnoloogiatrendide ning roheleppe 
pakutud arengusuundade sidumisest kodumaiste TA ja innovatsiooni võimekustega, et 

paremini mõista, milliste tehnoloogiate kasutusele-/ülevõttu 2030. aasta vaates toetada (n-ö 

valdkondliku innovatsioonipoliitika raames) ning mida 2050. aasta vaates arendada (n-ö 

valdkondliku TA-poliitika raames). 

 

Tehnoloogiate ülevaated ja teekaardid põhinevad olemasoleva teaduskirjanduse 
süsteemsetel ülevaadetel ning uuringu konsortsiumisse kuuluvate teadlaste 
eksperthinnangutel. Neid täiendatadi omakorda sotsiaal-majandusliku leviku potentsiaali 

analüüsiga, mis põhineb intervjuudel ja fookusgrupp-arutlustel erinevate biomajanduse 

arendamise pooltega. 

 

Antud projekti raames panustavad teekaardid nii pikemaajaliste strateegiate koostamisse 

(TP2) kui ka aitavad valida, arendada ja hinnata erinevaid lisandväärtuse tõstmise ärimudeleid 

(TP3). Teekaartide koostamise üks keskne analüütiline raamistik on tehnoloogilise 
valmidustaseme (TVT; inglise keeles Technology Readiness Level, TRL) skaala, mis kirjeldab 
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erinevate tehnoloogiliste lahenduste „küpsust“ TA ja innovatsioonitegevuste vaates. Euroopa 

Komisjoni defineeritud tehnoloogia valmidustasemed (TVT) on järgmised17: 

1. tehnoloogia valmidustase 1 (TVT 1) – uuritakse tehnoloogia põhiprintsiipe 

(näiteks alusuuringud ja kirjanduse ülevaated); 

2. tehnoloogia valmidustase 2 (TVT 2) – tehnoloogiline kontseptsioon on sõnastatud 

(näiteks sõnastatakse vajalikud analüütilised uuringud ja katsed või nende läbiviimise 

metoodika); 

3. tehnoloogia valmidustase 3 (TVT 3) – oluliste näitajate ja kontseptsiooni katseline 

tõestus (näiteks analüütilised ja laboratoorsed uuringud); 

4. tehnoloogia valmidustase 4 (TVT 4) – tehnoloogia komponentide töö on kontrollitud 

laboris (näiteks tehnoloogia komponentide projekteerimine, arendamine ja laboris 

testimine); 

5. tehnoloogia valmidustase 5 (TVT 5) – tehnoloogia on kontrollitud asjakohases 

keskkonnas (näiteks testimine simuleeritud keskkonnas, valmis prototüüp); 

6. tehnoloogia valmidustase 6 (TVT 6) – tehnoloogia on demonstreeritud asjakohases 

keskkonnas (näiteks tehnoloogia toimimine tõendatud asjakohases simuleeritud 

keskkonnas); 

7. tehnoloogia valmidustase 7 (TVT 7) – tehnoloogia (prototüüp) on testitud ja 

demonstreeritud töökeskkonnas (näiteks tehnoloogia on töökeskkonnas peaaegu 

täielikult toimiv); 

8. tehnoloogia valmidustase 8 (TVT 8) – tehnoloogia on valmis ja kontrollitud (näiteks 

tehnoloogia arendamine on lõpetatud ja integreeritud muude seotud süsteemidega); 

9. tehnoloogia valmidustase 9 (TVT 9) – tehnoloogia toimib töökeskkonnas (näiteks 

tehnoloogia on põhjalikult testitud töökeskkonnas ja täielikult integreeritud). 

 
Kui antud projekti TP3 tegevuste raames arendatakse ärimudeleid konkreetsete tellijaga 

koostöös välja valitud tehnoloogiatele, mis on TVT skaalal 6–9, siis TP2 raames koostatavate 

stsenaariumite kontekstis on oluline mõista ka TVT-de 1–5 arenguid ja TVT-de 6–9 laiemaid 

trende, mis pakub pikemat (vaatega kuni aastani 2050) TA ja tehnoloogilise arengu 

perspektiivi. 
  

 
17  Vt https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-
annex-g-trl_en.pdf. 
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3. Biomassi keemilise ja biotehnoloogilise väärindamise 
teekaardid 

dr Petri-Jaan Lahtvee, dr Lauri Vares, dr Uno Mäeorg, dr Arvi Jõers, Astrid Salumäe 

 

3.1 Biomassi väärindamise keemilised ja biotehnoloogilised protsessid ja 
tehnoloogiad 
Biomajanduse kontekstis on oluline välja töötada ning arendada protsesse, mis kasutavad 

kestlikku tooret ning seeläbi asendavad hetkel fossiilset päritolu materjalid ning kemikaalid 

või toodavad uudseid, seni kasutamata funktsionaalsusega tooteid. Tulenevalt Euroopa Liidu 

taastuvenergia direktiivist (EL) 2018/2001 on tootmise toormena eelistatud kestlikud allikad, 

mis ei konkureeri praeguste olulise tähtsusega väärtusahelatega, näiteks kultiveeritava 

maaga, mida kasutatakse praegu toidu- ja toiduainetööstuses. Eelistatud oleksid 

tehnoloogiad, mis kasutavad toormena väheväärtuslikke või teiste protsesside jääke. 

 
Arengud biotehnoloogias, sünteetilises bioloogias, rohelises keemias ning teistes 

bioteadustes on andnud võimaluse kasutusele võtta erinevaid toormeid. Kuna varasemalt on 

erinevaid kemikaale, materjale ning biokütuseid toodetud C6-suhkrutest, mis pärinevad 

suhkruroost või maisist, siis enamik praeguseid protsesse põhineb just neil suhkrutel. Samas 

on võimalik enamikku neid kemikaale toota ka erinevatest komponentidest, nagu C5-suhkrud, 

lenduvad karboksüülhapped, süngaas jne. Eestis pole kliimast tulenevalt võimalik suures 

masstootmise jaoks vajalikus koguses maisi või suhkrupeeti toota, et konkureerida juba täna 

turul toimetavate ettevõtete ja riikidega. Seetõttu annab alternatiivsete toormaterjalide 

kasutamine võimaluse ka kohalikus kontekstis biomajandust arendada. Orgaaniliste jäätmete, 

nagu näiteks lignotselluloosne biomass või põllumajandus-jäätmed (nt loomsed jäätmed, 

vetikad, toidutööstuse kõrvalproduktid nagu vadak, jne) 18 , biorafineerimisel on võimalik 

maksimaalselt ära kasutada toormeks sobilikud orgaanilised materjalid. Hoolimata nende 

heterogeensest koostisest on oluline hinna konkurentsivõimelisuse seisukohalt rafineerida 

kõik erinevad biomassi komponendid. Kuna algse toorme ja lõpp-produkti väärtusahel ei ole 

kindlat fikseeritud ning on vahetatav, oleme allolevates tabelites jaganud protsessid kaheks: 

(i) algse toorme eeltöötlus vaheproduktiks (tabel 3.1) ning (ii) vaheprodukti edasine 

töötlemine mistahes soovitud kemikaaliks või materjaliks (tabel 3.2). 

 

Selleks, et saada ülevaade olemasolevate tehnoloogiate valmidusest on tabelites 3.1 ja 3.2 

ära toodud olulisemate tehnoloogiate valmiduse tasemed (TVT). TVT näitab, mis staadiumis 

tehnoloogia arendamine on ning annab aimu, kui kaugel on tehnoloogia turule jõudmisest. 

Tabelites väljatoodud TVT-hinnangud põhinevad kirjanduse andmetel, millele on viidatud 

lisas 3.1. 

 
18 Lignotselluloosne biomass esindab nn taimede söögiks sobimatut osa (lignotselluloosi, mille näiteks on põhk, 
võsa, puit). Taimse biomassi all võib aga mõista nii taime söödavat osa (suhkrud, tärklis jne) kui ka söödamatut 
osa. 
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Allpool väljatoodud tabelis 3.1 on protsessi toormeks erinevad jäätmed või 

põllumajandussaadused (nt tööstusgaasid või suhkrupeet) ja tabelis 3.2 on toormeks 

vaheproduktid (nt etanool või suhkrud), mille tootmiseks on kasutatud tehnoloogiaid tabelist 

1. Värvikoodiga on tabelites välja toodud tehnoloogia produkti suhteline hind/ 

väärtus – suhteliselt kallimad produktid on tumedamad, odavamad on heledamad. Selleks, et 

tehnoloogia oleks võimalikult tulus, on enamasti eelistatud võimalikult odava substraadi 

kasutamine kalli produkti tootmiseks. Seepärast on oluline leida alternatiive näiteks toiduga 

konkureerivatest viljadest suhkrute eraldamiseks (TVT 9 – tänapäeval enim kasutatud 

tehnoloogia suhkrute tootmiseks). 

 

Lisaks toorme hinnale on oluline tähelepanu juhtida ka kasutatava toorme mahule ning 

protsessi maksumusele. Väljatöötatud tehnoloogiad on pidevas arengus ning ka tehnoloogia 

hinnad langevad uute arenduste taustal ning süsteemide skaleerudes. Toorme mahu koha 

pealt on oluline leida toote mahule vastav toore. Näiteks suuremahuliste mahtkemikaalide 

tootmine on pikemas perspektiivis kasulik viia toormele, mille maht ei ole piiratud (nt gaasid), 

kuid peenkemikaalide, ensüümide ning kallimate kemikaalide tootmine võib baseeruda 

suuremahulistel jäätmetel (lignotselluloossed jäätmed) või mõne ettevõtte/regiooni 

spetsiifilistel orgaanilistel jäätmetel. 

 

Suhkrute alternatiivseks allikaks on peamiselt lignotselluloosne ehk taimne biomass 

(peamiselt kasutatakse puidutööstuse jäätmeid). Viimastel aastatel on nii mujal maailmas kui 

ka Eestis jõudsalt arenenud lignotselluloosi kasutamine toorainena ning mitmed ettevõtted 

on jõudnud turule lignotselluloosi hüdrolüsaatidega, milles sisalduvaid C5- ja/või C6-suhkruid, 

ning mida on võimalik kasutada erinevate kõrgema väärtusega produktide tootmiseks 

(näiteks bioplast, bio-nailon, ensüümid, ravimid). Enamik fermentatsioonitehnoloogiaid 

kasutab peamiselt C6-suhkruid (TVT 9), kuid C5-suhkrute fermentatsioon nõuab veel 

arendustööd suuremahuliseks tootmiseks (TVT 5–8).19 Selleks, et lignotselluloosi täielikult ära 

kasutada, on juba olemas tehnoloogiad lignotselluloosi mahult kolmanda koostisosa, ligniini, 

eraldamiseks ja sellest aromaatsete ühendite või biomaterjalide tootmiseks. 

 

Olgugi, et hetkel on eelistatuimaks fermentatsiooni substraadiks suhkrud, on viimastel 

aastakümnetel jõudsalt arenenud gaasfermentatsiooni tehnoloogiad. Kuna 

gaasfermentatsioon kasutab väga laialdaselt kättesaadavat ja odavat toorainet ning 

võimaldab toota kõrge väärtusega produkte ka otse, ilma vaheproduktita, on sellel 

tehnoloogial suur potentsiaal. Hetkel on tööstusskaalas (TVT 9) kasutusel terasetööstusest 

tulevad gaasid, millest toodetakse bioetanooli. Samas on demoskaalasse (TVT 8) jõudnud 

protsessid munitsipaal- ja metsandusjäätmete pürolüüsil tekkiva süngaasi kasutamiseks 

 
19  Biomassi hüdrolüüsiga tegelevate ettevõtete näitena võib tuua Norra ettevõtte Borregaard AS, Rootsi 
ettevõtte Sekab AB ning Eestis Graanul Biotech OÜ arendatava Sweetwoodsi protsessi. 
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gaasfermentatsioonis ning juba laiema spektri erinevate kemikaalide tootmiseks. 20 

Teoreetiliselt lõpmatu substraadi tõttu on gaasfermentatsioon sobilik ka selliste 

mahtkemikaalide tootmiseks nagu etanool ja butanool. 

 

Erinevate biotehnoloogiliselt või keemiliselt kestlikust toormest toodetud lõpp-produktide 

spekter on lai. Tabelis 3.2 on välja toodud tehnoloogiate valmidustasemed erinevate 

protsesside kaupa, tihti keskendumata konkreetsele lõpp-tootele (kemikaalile). Valikuline 

selektsioon tööstuslikult (TVT 9) toodetavatest ning arendamisel olevatest (TVT < 9) toodetest 

on välja toodud tabelis 3.3. Toodetest on kõrgema hinnaga näiteks ravimid, biomaterjalid, 

ensüümid ja toidulisandid, mida on enamasti vaja väikestes kogustes, kuid mille hind ning 

lisandväärtus on väga kõrge (joonis 3.1). Madalama väärtusega, kuid suuremahulisema 

nõudlusega on erinevad kemikaalid, näiteks butanool, atsetoon, eteen ja metaan. Ka vesiniku 

tootmine bioprotsessides on hetkel oluline uurimisteema, kuid seda uuritakse peamiselt 

kaskaadkasutuses teatud biotehnoloogiliste protsesside efektiivsuse tõstmiseks. Teadustööd 

bioloogiliste protsesside kasutamiseks alternatiivse vesiniku tootmise allikana on hetkel veel 

madalal TVT-del.21 

 
Joonis 3.1. Erinevate biokemikaalide „hinna“ ning „tootmismahu“ pöördvõrdeline seos 

 

Kuigi mahtkemikaalide tootmine kestlikust substraadist on hetkel tihti veel kulukam, 

võrrelduna fossiilsete alternatiividega, omab see olulist keskkondliku tähtsust, võitlemaks 

inimtekkelise kliimasoojenemisega. Kallimate kemikaalide tootmine on seevastu tihti 

suurema lisandväärtusega ning seeläbi ettevõtetele atraktiivsem variant. 

 
20  Munitsipaaljäätmete alla kuulub siin kõik orgaaniline (pürolüüsitav) munitsipaaljääde (nt sisend Iru 
jäätmejaamale), mida on võimalik pürolüüsida nii, et maksimeerida süngaasiks vajaliku kompositsiooniga 
CO/CO2 segu tekkimist ning seda kasutada gaasfermentatsiooni protsessis bio-polümeeride või bioetanooli 
tootmiseks (tehnoloogia täpsem tutvustus: https://www.lanzatech.com/2017/12/07/trash-tank-upcycling-
landfill-fuel-demonstrated-japan/). 
21 Vt nt Bolatkhan, K., Kossalbayev, B. D., Zayadan, B. K., Tomo, T., Veziroglu, T. N., & Allakhverdiev, S. I. (2019). 
Hydrogen production from phototrophic microorganisms: reality and perspectives. International Journal of 
Hydrogen Energy, 44(12), 5799–5811.; Sharma, K. (2019). Carbohydrate-to-hydrogen production technologies: 
A mini-review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 105, 138–143. 
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Erinevad biomajanduse tehnoloogiad võimaldavad erinevate kestlike toormete kasutamist 

ning toota pea kõiki hetkel kasutusel olevaid fossiilset päritolu kemikaale ning materjale. 

Tehnoloogiad arenevad pidevalt ning protsessi hind, mis põhineb selle tehnoloogia 

efektiivsusel, määrab lõpuks selle edukuse. Erinevate alternatiivsete tehnoloogiate toetamine 

ning arendamine on kasulik mitmekülgse majanduse soodustamiseks. 
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Tabel 3.1. Biotoorme töötlemine vaheproduktideks 

 
 
Allikas: Antud peatüki lõpus lisas 3.1 välja toodud allikate alusel autorite poolt koostatud. 
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Tabel 3.2. Biotoormest vaheproduktide töötlemine soovitud kemikaalideks või materjalideks 

 
Allikas: Antud peatüki lõpus lisas 3.1 välja toodud allikate alusel autorite poolt koostatud.
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Tabel 3.3. Valik tööstuslikult (TVT 9) toodetavatest ning arendamisel olevatest (TVT < 9) 
toodetest 

Substraat Produkt Tehnoloogia TVT Tootja ettevõtte 
(näide) 

C6-suhkrud Etanool (biokütus) Fermentatsioon 9 POET, Sekab 

C6-suhkrud Sidrunhape (plast, 
toidulisand) 

Fermentatsioon 9 Pfizer 

C6-suhkrud Sorbitool (toidulisand, 
plast) 

Keemiline 
konversioon 

9 Air Liquide 

C6-suhkrud Sorbitool (toidulisand, 
plast) 

Fermentatsioon 9 ADM 

C6-suhkrud Stevia (magusaine) Fermentatsioon 9 Evolva, Cargill 

C6-suhkrud Resveratrool 
(toidulisand) 

Fermentatsioon 9 Evolva 

C6-suhkrud Vanilliin (toidulisand) Fermentatsioon 9 Evolva, IFF 

C6-suhkrud Valentseen, nootkatone 
(toidulisand) 

Fermentatsioon 9 Allylix, Isobionics 

C6-suhkrud Artemisiniin (ravim) Fermentatsioon 9 Amyris, Sanofi 

C6-suhkrud Sitagliptiin (Diabeedi 
ravim) 

Fermentatsioon 9 Codexis, Merck 

C6-suhkrud Tsefaleksiin 
(antibiootikum) 

Fermentatsioon 9 DSM 

C6-suhkrud Merevaikhape (plast) Fermentatsioon 9 Myriant, DSM 

C6-suhkrud 1,4-butaandiool (BDO) Fermentatsioon 9 Genomatica 

C6-suhkrud 1,3-propaandiool (plast) Fermentatsioon 9 DuPont 

C6-suhkrud Insuliin (ravim) Fermentatsioon 9 Novo Nordisk 

C6-suhkrud Isobutanool Fermentatsioon 9 Gevo 

Taimsed 
õlid 

Vitamiin B2 (toidulisand) Fermentatsioon 9 BASF 

C6-suhkrud 
või õli 

Polühüdroksüalkanoaat 
(PHA) 

Fermentatsioon 8–9 Bio-on, Metabolix, 
Monsanto 

C6-suhkrud Lähteained nailoni 
saamiseks 

Fermentatsioon 9 Aquafil 

C6 + 
nikotiinhape 

Püripüropeen A 
(insektitsiid) 

Fermentatsioon 9 BASF 

C6-suhkrud Ensüümid 
(katalüsaatorid, …) 

Fermentatsioon 9 Novozyme, MetGen, 
DSM 

C6-suhkrud Ensüümid (ravimid) Fermentatsioon 9 Icosagen 

C5–C6-
suhkrud 

Piimhape (plast) Fermentatsioon 9 NatureWorks 

C5–C6-
suhkrud 

Etanool (biokütus) Fermentatsioon 9 DSM 

C5-suhkrud Furfuraal Keemiline 
konversioon 

9 Central Romana 
Corporation 
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C5-suhkrud Ksülitool Keemiline 
konversioon 

9 Futaste pharmaceutical 
Co 

C5–C6-
suhkrud 

Ksülitool Fermentatsioon 9 Danisco Sweeteners 
GmbH 

Süngaas Etanool (biokütus) Gaasfermentatsioon 9 Lanzatech 

Ligniin Vanilliin Keemiline 
konversioon 

 8–9 Borregaard 

Etanool Etüleen (PE) Keemiline 
konversioon 

 8–9 Braskem 

C5–C6-
suhkrud 

Itakoonhape Fermentatsioon 8 Alpha Chemika, Jinan 
Huaming Biochemistry 

Süngaas 2,3-butaandiool Gaasfermentatsioon 8 Lanzatech 

C6-suhkrud Opioidid (ravimid) Fermentatsioon  7–8 Antheia 

C6-suhkrud Feromoonid (pestitsiidid) Fermentatsioon  7–9 BioPhero, Provivi 

C5–C6-
suhkrud 

Farneseen (kosmeetika, 
biokütus) 

Fermentatsioon 7 Amyris 

Süngaas Isopropanool Gaasfermentatsioon 7 Lanzatech 

Ligniin Biomaterjalid Fermentatsioon  6–7 Borregaard 

C6-suhkrud 2,5-
furaandikarboksüülhape 

(FDCA) 

Keemiline 
konversioon 

7–8 Avantium 

C6-suhkrud Hüdroksümetüülfurfuraal 
(HMF) 

Keemiline 
konversioon 

5 AVA Biochem 

C6-suhkrud Akrüülhape Fermentatsioon 5 ADM, BASF 

C5–C6-
suhkrud 

Adipiinhape Fermentatsioon 5 BioAmber, DSM 

C5-suhkrud Ksülitool Fermentatsioon 5 Amyris, VTT 

Süngaas 1,4-butaandiool (BDO) Gaasfermentatsioon 5 Intrexon 

Ligniin Fenoolid Keemiline 
konversioon 

 4–5   

Lenduvad 
rasvhapped 

Biokütused / lipiidid Fermentatsioon  3–4   

Süngaas Farneseen Gaasfermentatsioon 3   

Metaan Metanool Keemiline 
konversioon 

 2–4   

 
Odav produkt > 1000 €/t 1000–3000 €/t 3000–10 000 

€/t 
> 10 000 €/t Kallis produkt 

 
Allikas: Antud peatüki lõpus lisas 3.1 välja toodud allikate alusel autorite poolt koostatud. 
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3.2 Biorafineerimine kui biotoorme väärindamise horisontaalne tehnoloogia 
 
Roheleppe ning sellega seotud alamstrateegiate üheks keskseks biomajanduse valdkonna 
horisontaalseks prioriteediks on tänapäevaste biorafineerimise lahenduste kasutuselevõtt 
bioväetisite, valgupõhise sööda (protein feed), bioenergia ja bio-kemikaalide tootmiseks, mis 
võimaldaks üleminekut kliimaneutraalsele majandusele, luues samal ajal võimalusi uute 
töökohtade ja ärimudelite tekkeks. Biorafineerimise termin hõlmab erinevaid fookusvaldkondi, 
nt energiatoodete vs biotoodete tootmisele keskenduvad meetodid ja süsteemid, mis omakorda 
on oma arengus erinevatel tehnoloogilise valmiduse tasemetel. 
Peamised lignotselluloosilise biomassi biorafineerimise meetodid võib jagada järgmistesse 
gruppidesse. 
 

1. Estonian Cell-is kasutatav protsess. Tegemist on selles kontekstis erandliku 
tehnoloogiaga, sest puidu komponente tegelikult ei eraldata. Toimub järgmine tegevus: 
puidu hakkimine -> veega immutamine -> puidukiu mehhaaniline töötlus/jahvatamine -> 
pleegitamine -> kuivatamine. Selliselt töödeldud haava puitmassi kasutatakse lisaainena 
15–20% ulatuses erinevates paberitööstustes, mis annab paberile mahtu ja tihedust. 
Protsessi puudusteks on eelkõige suur lisaenergia kulu vee aurustamiseks ja toote piiratud 
kasutusvaldkonnad. Eelistena võib nimetada väävli- ja kloorivaba käitlemist (kasutatakse 
vesinikperoksiidi pleegitamiseks) ning puidu kõrget ärakasutust (kuni 90%). Protsess sobib 
haavapuidule.22 

2. Maailmas levinumad keemilised biorafineerimise protsessid: 
a. Krafti protsessi puhul on tegemist pika ajalooga protsessiga, mis on maailmas 

laialt levinud.23 Protsess on tööstuses kasutusel juba aastast 1890. Selle käigus 
töödeldakse puidu massi NaOH/Na2S vesilahusega, mis lõhub tselluloosi ja ligniini 
vahelised sidemed. Protsess on optimeeritud paberi- ja kartongitootmiseks sobiva 
tselluloosi saamiseks. Kõrvalsaadusena tekib nn must leelis – vesilahus, mis 
koosneb ligniini, hemitselluloosi ja protsessis kasutatud anorgaaniliste ühendite 
jääkidest. Energeetiliselt sisaldub mustas leelises üle poole algselt puidus 
sisaldunud energiast. Tüüpiliselt must leelis kontsentreeritakse ja kasutatakse 
Krafti protsessi energiaga varustamiseks. Mustast leelisest saab eraldada tallõli 
(seebistunud vaikhapped), mida on võimalik kasutada erinevateks 
keemiatööstuse rakendusteks. Protsessi eeliseks on saadava tselluloosi suhteline 
odavus ning protsessi energeetiline sõltumatus. Puudusteks on puidu mittetäielik 
kasutus, samuti on väävlijääke sisaldava ligniini ja hemitselluloosi kasutamine 

 
22 Vt täpsemalt: https://files.heinzel.com/2019_EC_from_Wood_to_Paper.pdf. 
23 D. Lachenal, Lignocellulosic Fibers and Wood Handbook, 2016, DOI: doi:10.1002/9781118773727.ch7 
10.1002/9781118773727.ch7, 207–223. 
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muuks kui energiaks on keeruline. Suur veetarve ning keskkonnakoormus. Seda 
protsessi kasutab Eestis Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Kehras. 

b. Organosolv-tehnoloogiat kirjeldati esimest korda 1968. aastal ning see põhineb 
puidu biomassi keetmisel orgaanilises lahustis (tavaliselt vesine etanool, 
metanool, atsetoon või äädikas) eesmärgiga lahustada ligniin ja hemitselluloos.24 
Võrreldes Krafti protsessiga peetakse seda keskkonnasõbralikumaks eelkõige 
väiksema veesaaste ning Krafti protsessile tüüpilise lõhnahäiringu puudumise 
tõttu. Lisaks võimaldab see meetod saada väävlivaba ligniini, mis on paljudes 
rakendustes oluline. Suhteliselt madala keemistemperatuuriga lahustite 
kasutamisel on vajalik rakendada aurustumise vältimiseks ülerõhku, mis aga 
nõuab kallimate seadmete kasutamist (ehk tehase hind on üldjuhul kõrgem kui 
Kraft tehnoloogia korral). Üks võimalus seda vältida on asendada orgaaniline 
ekstraktsioonilahusti ioonse vedelikuga. Siis saame nn ionosolv-protsessi. See 
põhineb ioonsete vedelike omadusel lahustada selektiivselt tselluloosi ja ligniini. 
Kasutatavad ioonsed vedelikud ei ole lenduvad ega ohtlikud, kuid on odavad ning 
taaskasutatavad. Lahustite efektiivne taaskasutus ning protsessi skaleerimine 
küpsele suurtööstuslikule tasemele vajab veel arendustööd. 

c. Sulfit-protsess on sarnane Krafti protsessiga, aga lagundavate kemikaalidena 
kasutatakse sulfiteid (tüüpiliselt Ca/MgSO3). 25  Selle protsessi tulemusena 
saadakse praktiliselt puhas tsellulooskiud. Ligniin muudetakse lahustuvateks 
lignosulfonaatideks, mis on tsellulooskiududest lihtsasti eraldatavad. 

3. Ensümaatlise hüdrolüüsi tehnoloogiad. Tegemist on uuemate tehnoloogiatega, kus 
puidu eeltöötlus (näiteks auru, superkriitilise CO2 või N2 plahvatus) kombineeritakse 
ensümaatilise töötlusega, et eelkõige saada C5- ja C6-suhkruid ja osaliselt 
depolümeriseeritud ligniini. Saadavad puidufraktsioonid on eelkõige sobivad erinevate 
kemikaalide ja vedelate biokütuste saamiseks. Ensümaatilise tehnoloogia alla 
kvalifitseerub Graanul Investi arendatav nn Sweetwoods protsess. 

4. Pürolüüs kombineerituna gaasfermentatsiooni tehnoloogiaga. Orgaanilise materjali (nt 
puukoor, olmejäätmed, orgaanilised ehitusjäätmed) kuumutamisel on võimalik toota 
mittetäielikult oksüdeerunud molekule (CO2 ja CO segu), millele vesiniku lisamisega saab 
toota süngaasi. Süngaasi on võimalik kasutada gaasfermentatsiooni protsessides, et toota 
erinevaid kemikaale, nagu etanool, atsetaat, butanool jne.26 

 
24 P. P. Thoresen, L. Matsakas, U. Rova and P. Christakopoulos, Bioresource Technology, 2020, 306, 123189. 
25  M. Iglesias, D. Gomez -Maldonado, M. Peresin, B. Via and Z. Jiang, Forest Products Journal, 2019, DOI: 
10.13073/FPJ-D19-00038. 
26 Liu, Z., Wang, K., Chen, Y., Tan, T., & Nielsen, J. (2020). Third-generation biorefineries as the means to produce 
fuels and chemicals from CO 2. Nature Catalysis, 3(3), 274–288.; 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/07/f35/BETO_2017WTE-Workshop_SeanSimpson-LanzaTech.pdf. 
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5. Biomassi anaeroobne kääritamine on protsess, kus erinevad bioloogilised jäätmed 
(põllumajandusjäätmed, sõnnik 27 ) viiakse anaeroobsel kääritamisel lenduvateks 
karboksüülhapeteks, millele järgneval metanogeneesi protsessi käigus toodetakse 
biogaas (CH4 + CO2). Väljaarendamisel on protsessid, kus välditakse metanogeneesi 
protsessi ning kokku kogutakse lenduvad karboksüülhapped, mida omakorda on võimalik 
kasutada toormena edasisel biotehnoloogilisel väärindamisel väärtuslikumateks 
kemikaalideks.28 

 
Traditsioonilisemate ja juba küpsemate (tööstusliku rakenduse tasemele jõudnud) mehhaaniliste 
ja keemiliste biorafineerimise protsesside kõrval on eelnevalt välja toodud ensümaatiliste, 
pürolüüsi/gaasfermentatsiooni ja biomassi anaeroobse kääritamise protsesside areng jõudnud 
TVT 7–9 tasemele ehk on olemas vähemalt terviklikud demolahendused või varajased 
tööstuslikud arendused, mida teadlaste ja ettevõtete koostöös on võimalik edasi arendada uute 
kõrge potentsiaaliga tööstusharude ning ärimudelite alusena. 
 

3.3 Tehnoloogiad mahtkemikaalide tootmiseks taastuvatest allikatest 

Keemiatööstus on üks suurima keskkonnamõjuga tööstuseid, kus kemikaalide tootmisel 
kasutatakse hetkel toorainena peamiselt fossiilseid kütuseid (joonis 3.1).29  Neis protsessides 
eraldub aga atmosfääri süsinikdioksiidi (CO2) kujul märkimisväärne kogus algselt maa all 
ladustunud süsinikku, mis aitab kaasa globaalsele soojenemisele. Mahtkemikaalid on kemikaalid, 
mida kasutatakse laialdaselt erinevate toodete või materjalide tootmisel. Enamasti on turu huvi 
hetkel laialt levinud mahtkemikaalide vastu tekkinud tänu nende madalale hinnale, mis on 
otseses seoses nende võrdlemisi lihtsa ning odava tootmisprotsessiga fossiilset päritolu kütustest 
(nafta). Enimlevinud mahtkemikaalid on näiteks etanool, eteen, formaldehüüd, propeen, ksüleen 
benseen jne.30 Selleks, et keemiatööstuse mõju keskkonnale vähendada, on oluline kasutada 
taastuvaid ja kestlikke ressursse, nagu näiteks orgaanilised tööstuslikud või olmejäätmed või 
tööstusgaasid. See tähendab keemiatööstuse üleminekut biokemikaalide tootmisele ja 
biotehnoloogia või rohelise keemia kasutamist bioloogilise tooraine väärindamiseks. 

 
27 Toiduainete väärtusahela jääke käsitletakse täpsemalt peatükis 5. 
28 Magdalena, J. A., Tomás-Pejó, E., Ballesteros, M., & González-Fernandez, C. (2018). Volatile fatty acids production 
from protease pretreated Chlorella biomass via anaerobic digestion. Biotechnology progress, 34(6), 1363–1369.; 
Llamas, M., Magdalena, J. A., González-Fernández, C., & Tomás-Pejó, E. (2020). Volatile fatty acids as novel building 
blocks for oil-based chemistry via oleaginous yeast fermentation. Biotechnology and bioengineering, 117(1), 238–
250. 
29  OECD. Meeting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy. https://www.oecd.org/publications/policy-
challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy-9789264292345-en.htm. 
30  Wu, W. & Maravelias, C. T. Identifying the Characteristics of Promising Renewable Replacement Chemicals. 
iScience 15, 136–146 (2019). 
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Joonis 3.2 Kasvuhoonegaaside heide keemiatööstuses kogu maailmas 
(A) Diagramm kasvuhoonegaaside heitest sektorite kaupa ja mahtkemikaalide tootmise osa selles (joonis USA 
valitsuse raportite31 ja Eurostati32 andmete põhjal). Enamik kasvuhoonegaasidest tekib energiasektorites (transport 
ja elekter) ja tööstuses. Tööstussektoris eraldub enim kasvuhoonegaase just mahtkemikaalide tootmisel. (B) 
Keemiatööstuses kasutatav tooraine. Enim kasutatakse keemiatööstuses toorainena mineraalõlisid, näiteks naftaõli, 
taastuva tooraine baasil toimib ainult 10% keemiatööstusest (joonis CEFICi 2015. andmete põhjal). 

 

Samas on praegu suure turuosaga mahtkemikaale kestlikust orgaanilisest toormest kallim toota 
kahel põhusel: (i) nafta pumpamine on hetkel veel soodsam kui kestliku orgaanilise toorme 
ümbertöötlemine, sest fossiilset päritolu toorme põhjustatavaid keskkonnamõjusid üldjuhul tihti 
nende hindades ei arvestata, (ii) nafta ning orgaanilise materjali erinevast koostisest tingituna 
(erinev redutseerituse aste) on praegu laialt levinud mahtkemikaale kestlikust (orgaanilistest) 
toormest keerukam ning seega ka kallim toota. Sellest sõltuvalt peaks kestlike mahtkemikaalide 
tootmine mitte ainult vaatama hetkel suure nõudlusega kemikaalide asendamisele taastuvat 
päritolu tehnoloogiatega, vaid leidma ka uusi nn asenduskemikaale, mis oma koostiselt võivad 
olla erinevad praegu kasutusel olevatest kemikaalidest, kuid omavad sama või sarnast 
funktsionaalsust lõpp-tootes (nt plast, värvid) ning on kestlikest substraatidest odavamad toota. 
Üheks taoliseks kemikaaliks on näiteks sidrunhape, mille tootmine biotehnoloogiliselt kestlikust 
toormest on keemilise tootmisega võrreldes tunduvalt soodsam. Lisaks on aina enam kasvamas 
turg taastuvat päritolu kemikaalide jaoks, nagu 1,4-butaandiool, glütserool, piimhape, eteen, 
atsetaat, fenoolid jne.33 

 
31  US EPA (2020) O. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990–2018. US EPA 
https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks-1990-2018. 
32  Energy balance sheets – 2008–2009 – 2011 edition. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-
books/-/KS-EN-11-001. 
33 Global Industry Analysts, Inc. Renewable Chemicals – Market Analysis, Trends, and Forecasts (2019). 
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3.3.1 Vaadeldava tehnoloogia valmidustaseme (TVT) analüüs 
Mahtkemikaalide tootmine kestlikel orgaanilisel toormel põhineb algse toorme eeltöötlusel ning 
eeltöödeldud toorme edasisel keemilisel või biokeemilisel konversioonil soovitud produktiks. 
Näiteks kliimaleppe raames on üheks olulisemaks väljakutseks saanud fossiilsel toormel põhineva 
plasti asendamine muude pakendite või orgaanilisel toormel põhineva plastiga. Aastasest 
plastitoodangust, mis on ligikaudu 360 miljonit tonni, moodustab bioplast aga hetkel vaid umbes 
1%-i.34 Samas kasvab bioplasti kasutus kõikides valdkondades ning selle põhjuseks on eelkõige 
kasvav nõudlus kestlikumate toodete ja lahenduste järele. 
 
Bioplastide arendamisel on kasutusel kaks peamist lähenemist: (i) saada olemasolevate 
fossiilsete plastidega identseid plaste, aga taastuvast toormest; (ii) toota mõnevõrra erinevaid 
plaste, mis võiksid mingis aspektis olla omadustelt fossiilsetest paremad. Esimessse 
kategooriasse kuulub näiteks bio-PE (bio-polüetüleen), mida toodetakse bioetanoolist saadud 
eteenist. Teise kategooria näitena võib tuua PLA (polüpiimahappe), mis saadakse piimhappest. 
Joonisel 3.3 on illustreeritud PLA-plasti tootmisprotsessi skeem kui üks näide mahtkemikaalide 
tootmise protsessist. 
 
Plastmaterjalide kasutamine peab muutuma ringmajanduse osaks ning on oluline, et materjal 
oleks taaskasutatav või ümbertöödeldav. Kui ta mingil põhjusel on siiski loodusesse sattunud, siis 
ei tohiks see eraldada mikroplasti või muud ebasoovitavat komponenti ning ideaalis võiks mingi 
aja pärast laguneda (nt hüljatud kalavõrgud). Biolagunemise all mõeldakse protsessi, mille käigus 
materjal laguneb mikroorganismide toimel looduses leiduvateks komponentideks, nagu näiteks 
süsihappegaas (CO2), vesi ja biomass. 
 
On oluline märkida, et biolagunevuse võime sõltub polümeerse materjali struktuurist ja mitte 
sellest, kas antud polümeeri tegemiseks on kasutatud bio-tooret või fossiilsest tooret. 
Plastmaterjalide korral on vastuolu selles, et keeruline on teha materjali, mis oleks püsiv ja 
kindlate omadustega, kuid laguneks kasutuse lõpus kiiresti. Lisaks on kiiresti biolaguneva 
materjali kasutusalad ebastabiilsuse tõttu üldiselt kitsad ning ümbertöötlemine problemaatiline. 
Seetõttu eelistatakse plastide kokku kogumist ja ümbertöötlemist. 
 
Eraldi on standarditud komposteerimine. See on „võimendatud“ biolagunemine tööstuslikes 
kompostrites, mis toimub suunatud tingimustes, milleks võib olla näiteks lisaaeratsioon ja 
kõrgem temperatuur. Tööstuslikes tingimustes on komposteeritav nt PLA, mis on hetkel üks 
levinumaid bioplaste. Samas on PLA püsiv vesikeskkonnas ja pinnases. 
 

 
34 https://docs.european-bioplastics.org/publications/EUBP_Facts_and_figures.pdf 
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Joonis 3.3. PLA plasti tootmisprotsessi skeem 
Toorainest (lignotselluloos, suhkruroog või suhkrupeet) eraldatakse C6-suhkrud, mida saab kasutada 
fermentatsioonil rakuvabrikute kasvatamiseks. Fermentatsioonil toodetud laktaat konverteeritakse keemiliselt või 
biokeemiliselt PLA plastiks. Protsessi kulukuse määrab suures osas algne tooraine. Oluline on kasutada 
lignotselluloosi töötlemisel tekkivaid kõrvalprodukte (ligniini ja C5-suhkruid) kõrgema väärtusega produktide 
valmistamiseks, et väärindada kogu tooraine. Joonis mugandatud Hannoveri Ülikooli raporti põhjal.35 

 
Bioplastide tootmisel on üks suuremaid väljakutseid saada plasti, mis oleks tugev ning kasutatav 
ka kõrgematel temperatuuridel ning nõudlikes kasutusvaldkondades. 36  Sellist plasti on vaja 
paljudes pakendites, aga ka ehituses ning kõrgtehnoloogilistes rakendustes. Tegemist ei pruugi 
olla väga suurte maht-plastidega, aga kindlatesse tingimustesse sobivate kallimate toodetega, 
milliste väljatöötamine võiks olla perspektiivikas ka Eestis. 
 
Mahtkemikaalide tootmisel on tihti üheks suurimaks kuluallikaks tooraine, mis võib moodustada 
30–65% lõpp-produkti hinnast. 37  Seega on oluline arendada tehnoloogiaid, mis kasutavad 
võimalikult odavat substraati, näiteks jäätmeid või gaase. Oluline on mahtkemikaalide puhul 
tähelepanu alla tuua olemasoleva toorme hulk, sest protsesside tasuvuse võib tihti määrata ka 
tootmismaht. Seega on tõenäoline, et enamikus riikides muutub tulevikus näiteks bio-etanooli 

 
35 Facts and Statistics – IfBB – Institute for bioplastics and biocomposites. https://www.ifbb-hannover.de/en/facts-
and-statistics.html. Lignotselluloosi allikas antud kontekstis võib olla kas puidutööstuse jääk või lignotselluloosne 
põllumajanduse jääk, kuid sel võib olla veel ka teisi allikaid. Täpsemad väärtusahelate kirjeldused toome edaspidi 
välja uuringu tööpaketis WP3. 
36 H. T. H. Nguyen, P. Qi, M. Rostagno, A. Feteha and S. A. Miller, Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 9298–
9331. 
37 Vt Huang, H., Long, S. & Singh, V. Techno-economic analysis of biodiesel and ethanol co-production from lipid-
producing sugarcane. Biofuels, Bioproducts and Biorefining 10, 299–315 (2016); Koutinas, A. A., Chatzifragkou, A., 
Kopsahelis, N., Papanikolaou, S. & Kookos, I. K. Design and techno-economic evaluation of microbial oil production 
as a renewable resource for biodiesel and oleochemical production. Fuel 116, 566–577 (2014); Wu, N. et al. Techno-
Economic Analysis of Biogas Production from Microalgae through Anaerobic Digestion. Anaerobic Digestion (2019) 
doi:10.5772/intechopen.86090. 
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tootmine suhkrupeedist või suhkruroost pigem gaasidepõhiseks. Näiteks gaase substraadina 
kasutava gaasfermentatsiooni tehnoloogia abil on välja arendatud (TVT 9) etanooli tootmine ning 
jõudsalt on TVT 9 suunas liikumas ka teiste mahtkemikaalide, nagu butaandioolide ja propanooli 
tootmine. Tselluloosist mahtkemikaalide tootmisel on oluline kasutada ära kogu 
lignotselluloosne materjal ehk nii C6- ja C5-suhkrud kui ka ligniin. Ligniini ja C5-suhkrute keeruka 
kasutuse tõttu need tihti põletatakse energia tootmiseks, kuid arendusel on tehnoloogiad ka 
nende edasiseks väärindamiseks. Näiteks on juba praegu võimalik ligniini kasutada 
biomaterjalide ja vanilliini tootmiseks ning C5-suhkruid furfurooli ja ksülitooli tootmiseks. Selline 
tooraine täielik kasutamine vähendab oluliselt tselluloosse biomaterjali hinda ja seega 
suurendaks mahtkemikaalide tootmise kasumlikkust. Gaasfermentatsiooni abil mahtkemikaalide 
tootmisega tegelevad praegu veel vaid vähesed ettevõtted, kuid nüüd on mitmed tehnoloogiad 
jõudmas ka suuremahulise tootmise faasi ja tagavad sellega gaasfermentatsiooni laialdasema 
kasutuse. 
 
3.3.2 Koondhinnang Eesti võimalustele 
Eestis on mahtkemikaalide tootmise arendamiseks olemas puidutööstuse jäätmete näol 
tsellulloosse biomaterjali kasutamise võimalus. Graanul Invest on näiteks arendanud Eestis välja 
ka tselluloosse toorme hüdrolüsaadid, mida on võimalik kasutada biotehnoloogiliselt toorainena. 
Samuti oleks võimalik nii munitsipaal- kui ka metsandusjäätmeid kasutada pürolüüsiks ja saadud 
süngaasi kasutada gaasfermentatsioonil. See tähendaks aga suure osa jäätmetööstuse 
ümbersuunamist ja reformeerimist. Tõenäoliselt oleks suuremahuliseks tootmiseks vajalik nii 
toorme sisseost kui ka kvalifitseeritud tööjõu värbamine välismaalt.38 
 
Kuna mahtkemikaalide tootmisel on oluline kestliku toorme olemasolu piisavas mahus, siis Eestis 
oleks põhimõtteliselt võimalik arendada mahtkemikaalide tootmist.39 Samas on oluline arvesse 
võtta, et mitmeid erinevaid kemikaale on võimalik toota samast toormest, mis võib tekitada 
konkurentsi toorme hinnale ning seega on protsessi efektiivsus ning produkti väärtus olulised 
faktorid. Samas on gaasilised substraadid, mis pärinevad kas olme-, tööstus või näiteks 
ehitusprügi pürolüüsil või püütuna otse õhust moodustamas süsiniku (toorme) allika, mis on pea 

 
38  Väiksemamahulise tootmise kontekstis hakkab madalamahinnaliste kemikaalide tootmise juures suurt rolli 
mängima just mastaabieffekt. Tooraine moodustab neis protsessides 40–60% lõpptoote hinnast ning muude kulude 
allatoomine on võti kasumliku protsessi loomisel. Mida kallim on toodetav produkt, seda suurem on võimalus mahus 
ka alla minna. Leidub ka erandeid, kui madalahinnalist toodet toodetakse näiteks ettevõttesiseselt oma 
kasutamiseks, mistõttu puuduvad kulud transpordile ning turundamisele, kuid need on pigem spetsiifilised erandid. 
Eestis puudub täna tugev kompetents suureskaalaliste biotehnoloogiliste tööstuste rajamisel ning puudub ka 
kogemus biotehnoloogiatööstuste protsesside juhtimisel, sest selliseid tööstuseid Eestis hetkel lihtsalt ei ole. Samas 
on see kompetents arendatav (ka Eesti ülikoolides), kui vastav nõudlus peaks tekkima. 
39  Käsoleva RITA uuringu WP1.1 analüüside alusel on piisavas (piiramatus) mahus mahtkemikaalide tootmiseks 
ressurssi õhust eraldatava süsiniku ning olme- ja ehitusjäätmete pürolüüsil tekkivat süsiniku (CO2/CO) näol. Teiste 
allikate puhul on oluline juba vaadata nende mahtude sobilikkust plaanitava toote toomiseks. 
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piiramatu, lähtudes kemikaalide tootmise vajadusest, ning mille hinnad nii tehnoloogia 
arenemise tagajärjel kui ka tõusvate keskkonnamaksude tagajärjel järjest langemas. Seetõttu 
tuleks kriitiliselt hinnata piiratud mahtudega toormete konverteerimist odavateks (< 2 EUR/kg) 
mahtkemikaalideks, kuid kindlasti soodustada kestlike protsesside kasutuselevõttu kallimate 
kemikaalide tootmisel või suure koguse toorme konverteerimisel. 
 
Paljude mahtkemikaalide tootmisprotsessid on TVT 9 tasemel juba olemas ning seega sõltub 
tehnoloogia kasutuselevõtt otseselt toorme olemasolust ning selle konverteerimise 
efektiivsusest. Uudsed TA-lahedusi võib eeldada nii asenduskemikaalide tootmisprotsessides, 
toorme efektiivsemal töötlemisel kui ka uudsete toormete kasutuselevõtul. Kõigis neis etappides 
saavad ka Eesti TA-asutused protsesside arendamisel ning optimeerimisel kaasa lüüa. Kui hetkel 
jääb kindlasti praktilist kogemust puudu suurte tehaste disainimisel ning protsesside juhtimisel, 
siis TA-töödes on üldjuhul kompetents olemas. Oluline on seega toetada biomajanduse 
arendamiseks sobilikku keskkonna loomist, mis võimaldaks nii Eestis arendatavate protsesside 
skaleerimist tööstustasemele kui ka sisseostetavate protsesside optimeerimist kohalikele 
tingimustele (toormele) vastavaks (täpsemad poliitikasoovitused antakse käesoleva uuringu 
tööpaketi WP4 raames). 
 

3.4 Peenkemikaalide ja farmaatsiatoodete tootmine biotoormest 
 
Peenkemikaalid ja farmaatsiatooted on kõige suurema lisandväärtusega biomajanduse toodete 
grupp. Nende hulka kuuluvad nii tooted, kus biotehnoloogia konkureerib traditsioonilise 
keemiatehnoloogiaga kui ka ained, mille tootmine on võimalik ainult biotehnoloogiliselt. 
Peenkemikaalide ja farmaatsiatoodete gruppi iseloomustab toodete paljusus – sinna kuulub sadu 
erinevaid tooteid ja uusi lisandub pidevalt juurde. Nende tootmismahud on keskmised või 
väikesed, kuid hind kõrge (15–85 EUR/kg) või väga kõrge (> 85 EUR/kg). 
 
Biomajanduse mõttes toodetakse peenkemikaalid ja farmaatsiatooted tööstusliku 
biotehnoloogia protsesside abil. Laias vaates on erinevate toodete tootmisprotsessid väga 
sarnased – elusrakke kasvatatakse sobivas hulgas ja rakud ise toodavad meile vajalikku produkti. 
Tehnoloogia majandusliku edu määrab siin eelkõige produkti hulk (tiiter), mitte niivõrd rakkude 
kasvusubstraadi hind. 
 
Spetsiifilised valgud on üks tootegrupp, mida on võimalik toota ainult biotehnoloogiliste 
lahendustega. Sõltuvalt kasutusest võivad valguliste lõpptoodete hinnad ulatuda madalast 
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keskosast (ensüümid pesuvahendites) kuni väga kõrgeteni (terapeutilised antikehad). Viimasel 
kümnel aastal on pidevalt kasvanud valkravimite osakaal ja see jätkub ka lähiaastatel.40 
 
3.4.1 Vaadeldava tehnoloogia valmidustaseme (TVT) analüüs 
Kõikides neis kategooriates leidub protsesse nii tasemel TVT 9 kui ka erinevates arendusjärkudes 
olevaid, sest iga uue valgu tootmisprotsessi käsitletakse eraldi. Väljakujunenud (TVT 9) 
tootmislahenduste Eestisse toomine oleks ilmselt liiga kallis, kuid osalemine uute lahenduste 
väljaarendamises loob võimaluse nendes osalemiseks ka Eesti ettevõtetele. Terapeutiliste 
valkude tootmise pikaajalised trendid on bioreaktorite mahtude vähenemine (kuna tiitrid 
suurenevad), pidevate protsesside kasutuselevõtt ja odavamate tootmissüsteemide 
rakendamine (mikroobides). 41  Selle üheks peamiseks põhjuseks on geneeriliste valkravimite 
turule lubamine (biosimilars), mis suurendab konkurentsi. Kuna toimuvad muutused, siis on Eestil 
šanss siin mingit osa turust endale saada. Kuigi mitmed uurimisgrupid töötavad siin erinevate 
rakenduste kallal ja ettevõtetest võib eraldi välja tuua ettevõtted Icosagen Cell Factories ja Solis 
BioDyne, siis üle-Eestiline koordineeritud tegevus selles suunas hetkel puudub. 
 
Peenkemikaalide näitena võib tuua mitmesugused lõhna ja värvained toidu ja 
kosmeetikatööstuse jaoks. Sageli asendavad biotehnoloogilised protsessid siin varasemat 
praktikat, kus vajalike ainete saamiseks korjati massiliselt looduslikke taime- ja loomaliike, mis 
pikemas perspektiivis ei ole kestlik. Üldine arengusuund on sarnane terapeutiliste valkude omaga 
– erinevate toodete hulk järjest suureneb, esmane konkurents põhineb tootmissuutlikkusel, 
hiljem muutub see tehnoloogia arenedes hinnakonkurentsiks. Oluline roll on siin unikaalsete 
tootmisprotsesside intellektuaalomandil, mis võib tagada atraktiivse turu pikkadeks aastateks. 
 

3.4.2 Koondhinnang Eesti võimalustele 
Peenkemikaalide ja farmaatsiatoodete sektori arengule on esmatähtis vajaliku oskusteabe ja 
kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Enamasti saavad uued tootmistehnoloogiad selles vallas alguse 
ülikoolide TA-projektidest. Seega on sektori arenguks vajalikud järgmised sammud. 

1. Tugevdada ülikoolide TA ja tehnoloogiasiirde võimekust biotehnoloogias. 
2. Parandada varajase faasi biotehnoloogia ettevõtete ligipääsu kapitalile ja 

investeeringutele. 
3. Luua ettevõtete ja ülikoolide koostöös programm tööstusliku biotehnoloogia 

spetsialistide ettevalmistamiseks. 
4. Luua võimekus varajase faasi tehnoloogiate valmidustasemete tõstmiseks (nt toetus-

skeemid, mis jäävad TVT 3–7 vahemikku – see on vahemik, kuhu klassikalisi uurimistoetusi 

 
40  Vt täpsemalt EvaluatePharma World Preview 2019, Outlook to 2024. Evaluate.com 
https://www.evaluate.com/thought-leadership/pharma/evaluatepharma-world-preview-2019-outlook-2024. 
41 Shukla AA et al. Bioeng Transl Med. 2017 Mar; 2(1): 58–69. 



   
 

 26 

on keeruline saada, sest eelistatakse uuemaid ideid, ning kuhu on ettevõtete rahaline 
kaasamine keerukas, sest ebaõnnestumise risk on veel liialt suur). 

 
Eesti ettevõtetest saab peenkemikaalide ja farmaatsiatoodete valdkonnas edulugudeks pidada 
selliseid ettevõtted nagu näiteks Icosagen Grupp, Solis Biodyne ning Toidu- ja 
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus. Kõik nad on alguse saanud ülikoolidest 
väljakasvanud tehnoloogiate kommertsialiseerimisel ning tegutsevad edukalt rahvusvahelisel 
biotehnoloogia toodete ja teenuste turul. 
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4.1 Sissejuhatus 
On oodatav, et tehnoloogiate arenemisel tekib biomassi kasutamiseks laialdaselt erinevaid 
konkureerivaid võimalusi. Need võimalused on kujundatud eelkõige biomajanduse väärtuste 
püramiidi silmas pidades, kus eelistatud on sellised väärtusahelad/tehnoloogiad, mille 
tulemusena toodetakse kõrgeimat lisandväärtust andvaid tooteid [1]. Samas tuleb lähtuda ka 
Euroopa Liidu poolt seatud kliimaeesmärkidest ja ressursitõhusa Euroopa tegevuskavast, mis 
eeldavad ka nn madala lisandväärtusega toodete, sh energia, saamist taastuvast biomassist. 
 
Põletamise teel energia tootmine on üks tsivilisatsiooni ja tööstuse alustalasid. Tänasel päeval 
kasutatakse maailmas biomassi energia tootmiseks tunduvalt väiksemas koguses kui fossiilseid 
kütuseid. Sellest hoolimata on biomassi põletamisel soojuse tootmiseks ja soojusest 
elektrienergia tootmiseks olemas ennast tõestanud laialdaselt kasutatavad tehnoloogiad. 
Põletamine on energeetiliselt kõige efektiivsem biomassi kasutamise protsess, sest tänapäevased 
katlad suudavad kütuse keemilise energia soojuseks muundada väga väikeste kadudega. 
Majanduslikult on soojus väheväärtuslik ja keeruliselt muundatav energia. Selleks, et soojust 
väärtuslikumaks produktiks muundada, kasutatakse erinevaid termodünaamilisi tsükleid, mis 
piiravad efektiivsust. 
 
Biomassi põletamiseks kasutatakse väga erineva võimsusega seadmeid, alustades väiketarbijate 
pliitidest (< 10 kW) ja lõpetades suurte elektrijaamade kateldega (> 300 MW). Suuremad 
ühikvõimsused võimaldavad väheväärtusliku biomassi, keerukama kütuse 
ettevalmistamistehnoloogia ja keerukama põletustehnoloogia kasutamist, väiksemaid 
eriheitmeid, paremat põlemise ja keskkonnamõjude kontrolli (ja aruandlust), mugavat soojuse 
tarbimist ning koostootmise rakendamist. 
 
Suuri põletusseadmeid on võimalik rakendada, kui on piisavalt kontsentreeritud soojuse tarbijad. 
Hajaasustusega piirkondades ning eramupiirkondades on laialdaselt kasutusel puidupõhise 
biomassi kasutamine soojuse tootmiseks. Hooldamata või halvasti seadistatud põletusseadmete 
ja ebasobiva kütuse kasutamise mõju kohalikule keskkonnale võib olla suur. 
 
Biomassi põletamise teel soojuse tootmisel on leitud, et majanduslikult ja keskkonna seisukohalt 
on kõige otstarbekam kasutada kütusena puitu. Kuigi võib tunduda atraktiivne kasutada energia 
tootmiseks kütusena rohtset biomassi, siis see ei ole otstarbekas üldiselt ei majanduslikust ega 
ka tehnoloogilisest ja keskkonna vaatevinklist. Rohtset biomassi iseloomustavad madal 
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energiatihedus, põletamiseks ebasobiv keemiline koostis, mis põhjustab katelde saastumist ja 
korrosiooni, ning oluliselt suuremad lämmastik- ja vääveldioksiidide emissioonid võrreldes 
puiduga. Seoses sellega on biomassi energeetilise kasutamise valdkonna peamised 
arendustegevused seotud põlemise täpse kontrollimisega, soojuse ja elektri koostootmise 
arendamisega, väiksemate ühikvõimsusega seadmete ja jääksoojust utiliseerivate seadmete 
kasutusele võtmisega. 
 
Hoolimata madala kvaliteediga soojuse vähesest majanduslikust väärtusest, on Eestis välja 
kujunenud kindel puitsel biomassil põhinev soojuse turg. See tähendab, et paljudes 
kaugküttepiirkondades on tehtud investeeringud kaugküttevõrkudesse ja uutesse valdavalt 
puidul töötavatesse kateldesse. Lähema aja eesmärkideks Eesti energeetikasektoris on 
põletusseadmete nimisoojusvõimsusega 1 kuni 50 MWth vastavusse viimine ELi direktiiviga 
2015/2193 (tuntud kui MCP-direktiiv) [2], mis reguleerib põletusseadmete: 

• vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja osakeste heite piirväärtuseid; 
• vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, osakeste ja süsinikoksiidi heite seirenõudeid; 
• saasteainete heite piirväärtuste järgimise kriteeriumeid. 

Nimetatud määruse valguses on energeetikasektoris vajalik panustada eelkõige peenosakeste 
püüdmise parendamisele. Lähtuvalt seatud väävli- ja lämmastikuheitmete piirnormidest puudub 
keskkonnaaspektist vaadatuna, ilma täiendavaid puhastusseadmeid rakendamata, biomassi osas 
puitkütuse kasutamisele tõsiseltvõetav alternatiiv. 

Eesti on olnud edukas biomassi (hakkpuidu) kasutamisel soojuse tootmisel ning koostootmisel, 
kus hakkpuit on osutunud optimaalseimaks ja keskkonnasäästlikumaks kütuseks. Lähtuvalt 
sellest, et biomassil põhinevas energeetikasektoris puuduvad olulised võimalused kütuste 
asendamiseks ning olemasolevad biomassi põletustehnoloogiad on suurepärase efektiivsusega, 
pole vajadust antud temaatikat võimalike arenguperspektiivide osas täiendavalt käsitleda. 
Seepärast piirdub antud raport bio-transpordikütustega, kus võimalik kasutatava biomassi valik 
ning arenguperspektiivid ja -vajadused on laiemad. 

 

4.2 Bio-transpordikütused 
Bio-transpordikütuste all mõistame käesolevas raportis sisepõlemismootorites kasutatavaid 
vedel- ja gaaskütuseid (ehk biokütused ja biogaas), mille tootmiseks on kasutatud taastuvat 
süsinikuallikat (vt lisa 4.1 analüüsis kasutatud definitsioonide täisnimekirja). Vedelkütused on 
kütuse liik, mille põlevaine on normaaltingimustel vedel. Gaaskütused on kütuse liik, mille 
põlevaine on normaaltingimustel gaasilisel kujul. Sõltuvalt toorainest liigitatakse biokütused 
esimese, teise ja kolmanda põlvkonna kütusteks. ELi seadusandluses eristatakse toidupõhiseid 



   
 

 33 

biokütuseid (esimese põlvkonna biokütused, mille kasutamisele on ELi-üleselt piirangud 
kehtestatud – direktiiv (EL) 2018/2001) ja täiustatud biokütuseid (teise ja kolmanda põlvkonna 
biokütused). Esimese põlvkonna vedelaid bio-transpordikütuseid (biodiisel) toodetakse 
taimsetest õlidest või loomsetest rasvadest ning sõltuvalt tootmise viisist (kas 
ümberesterdamisel alkoholidega või hüdrogeenimisel) võib neid osaliselt segada tavakütusega 
(ümberesterdamisel saadud biokütus) igas vahekorras või kasutada täielikult tavakütuse asemel 
(hüdrogeenimisel saadud biokütus). Teise ja kolmanda põlvkonna biokütuste tooraine varieerub 
lignotselluloossest biomassist kuni prügini. Käesolevas raportis nimetatakse selliseid biokütuseid, 
mis võivad täielikult asendada fossiilseid kütuseid, täiustatud biokütusteks. Kuna täiustatud 
biokütused võivad täielikult asendada fossiilset kütust, siis on need eriti atraktiivsed 
transpordisektori (eelkõige laevad, lennukid ja raskeveokid) süsinikuneutraalseks muutmisel, 
kuna võimaldavad kasutada olemasolevat infrastruktuuri ja masinaid [3]. 
 
Bio-transpordikütuste valmistamise võimalusi ja tehnoloogiaid on erinevaid. Võimalikes 
tehnoloogiates kasutavad protsessid jagunevad termiliseks, keemiliseks ja biokeemiliseks. 
Termilised protsessid on gaasistamine ja pürolüüs. See tähendab, et biomassi kuumutatakse, 
mille tulemusena biomassis sisalduvad polümeersed molekulid lagunevad väiksemateks 
molekulideks (õli, gaas ja vesi). Keemilistes protsessides lisatakse protsessi teisi reagente 
(alkoholid, vesinik) või katalüsaatoreid, mille koostoimel toimuvad keemilised reaktsioonid. 
Biokeemilises protsessis kasutatakse elusorganisme, kes tarbivad biomassi ja toodavad oma 
elutegevuse jääkproduktina soovitud molekule/aineid. Seda kasutatakse nt kääritamise 
tehnoloogias [4]. 
 
Mõnikord rakendatakse soovitud produkti tootmiseks mitut muundamistehnoloogiat koos. 
Näiteks biomassi saab gaasistamisel muuta süngaasiks, mida saab järgnevalt kasutada 
kääritamise protsessis alkoholide tootmiseks. Lisaks eelneb enamasti põhiprotsessile tooraine 
töötlemise protsess või järgneb saadud produkti puhastamine (ehk rafineerimine), et toota 
kütust. Seega on mitu võimalikku tehnoloogiaahelat ja võimalikke etappe, mis on ülevaatlikult 
esitatud joonisel 4.1. 
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Joonis 4.1. Transpordikütuste tootmise tehnoloogiate ahel 

Tehnoloogiad võib jagada traditsioonilisteks ja arenenud tehnoloogiateks. Traditsioonilised 
tehnoloogiad on saavutanud viimase ehk 9. tehnoloogia valmiduse taseme (TVT). See tähendab, 
et olemas on tööstuslikud tehnoloogiad biomassist transpordikütuste tootmiseks. Tööstuslikult 
kasutatakse praegu järgmisi protsesse: 

• biodiisli tootmine rasvhapete transesterdamise teel (nn FAME-diiselkütus); 
• biodiisli tootmine rasvhapete vesiniktöötluse teel (nn HVO-diiselkütus); 
• etanooli tootmine suhkrute fermentatsiooni teel; 
• biomassi anaeroobne kääritamine. 

Nimetatud tehnoloogiate puhul on biokütuste tooraineks õlid/rasvad või suhkrud ehk ained, 
mida on võimalik kasutada ka toiduks. Seetõttu nimetatakse nende tehnoloogiatega toodetud 
bio-transpordikütuseid ka esimese põlvkonna bio-transpordikütusteks. Anaeroobsel kääritamisel 
on tooraineks bioloogilist päritolu materjal (valdavalt jäätmed, nt aktiivmuda, läga, prügi jne). 
Arenenud tehnoloogiad hõlmavad inimeste toiduks mittekõlbulikust lignotselluloossest 
biomassist, säästlikult kasvatatud energiakultuuridest ja vee biomassist transpordikütuste 
valmistamise tehnoloogiaid: 

• sünteetiliste kütuste/süsivesinike või metaani tootmine biomassi otsese gaasistamise 
teel; 

• transpordikütuste tootmine biomassi otsese pürolüüsi teel; 
• alkoholide tootmine biomassist saadud suhkrute fermentatsiooni teel; 
• süsivesinike tootmine biomassist saadud suhkrute fermentatsiooni teel; 
• transpordikütuste tootmine vees olevast biomassist; 
• transpordikütuste tootmine CO2-st reaktsioonil vesinikuga (nn elektrokütused). 
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Nagu eelnevalt kirjeldatud, siis algmaterjalidest bio-transpordikütuste tootmine koosneb 
mitmetest etappidest, mis omakorda hõlmavad erinevaid muundamistehnoloogiaid ja 
lõpptooteid. Erinevad tehnoloogiad võivad omada erinevaid TVT-sid. 
 
Esimese põlvkonna bio-transpordikütuste tootmise tehnoloogiad on välja töötatud kindlate 
lõpptoodete saamiseks kindlatele tarbijatele ja saavutatud on TVT 9. Arenenud tehnoloogiatest 
on osa saavutanud TVT 5–8, mis näitab, et laboratoorsete uuringute tasemelt on jõutud 
pilootseadmete kuni piloottehaste faasi. 
 
4.2.1 Bio-transpordikütuste tootmisetehnoloogiad 
Antud alapunktis antakse lühiülevaade erievatest tehnoloogiatest, mis on kasutusel või 
arendamisel bio-transpordikütuste tootmiseks. 

• Ümberesterdamine. Tegemist on laialt levinud esimese põlvkonna kütuste tootmise 
tehnoloogiaga. Ümberesterdamisel asendatakse üks ester teisega. Transpordikütuste 
tootmiseks lõhustatakse rasvhapped (triglütseriidid ja vabad rasvhapped) reaktsioonis 
metanooliga [5]. Rasvhapped võivad olla saadud taimeõlist, loomarasvast või jääk 
toiduõlist, mis tähendab aga, et toorainena kasutatakse tihti söödavaid taimeõlisid [6]. 
Saadav toode on biodiisel, ehk pikki alifaatsete ahelatega estreid sisaldav segu, mida saab 
kasutada naftast toodetud diisli asemel. Biodiisel on aga üldiselt tavadiisliga võrreldes 
viskoosem ja hangub kõrgemal temperatuuril. Ümberesterdamise reaktsiooni on hästi 
uuritud ja on saavutatud TVT 9. 

• Vesiniktöötlus. Toor-bioõli koostises on tavaliselt palju kaksiksidemeid ja heteroaatomeid 
(hapnik, lämmastik, väävel) sisaldavaid molekule, mille tõttu pole tegemist kvaliteetse 
kütusega. Kui töödelda õli vesinikuga, siis saab kütuse omadusi parendada. Töötlus 
toimub tavaliselt kõrgema temperatuuri juures ja katalüsaatorite manulusel. 
Vesiniktöötluse kasutamisel on oluline jälgida seda, millest vesinik saadud on. Käesoleval 
ajal toodetakse vesinik enamasti maagaasist või naftast. Sellise vesiniku kasutamine 
suurendab biokütuse jalajälge. Vesiniktöötluse puhul on tegemist laialt levinud 
tehnoloogiaga kütuste omaduste parandamiseks. 

• Kääritamine. Kääritamine on tuntud ja laialdaselt kasutatav protsess, kus 
mikroorganismid tarvitavad elutegevuseks orgaanilistes lähteainetes sisalduvaid suhkruid 
või süngaasi [7]. Kääritamise protsessi tulemusena saadakse tavaliselt erinevad alkoholid 
või biogaas, aga on võimalik toota ka teisi kütuseid (nt rasvhapped [8,9]). Biogaas on 
anaeroobse kääritamise teel saadud gaasiline kütus, mis koosneb 50–70% ulatuses 
metaanist (CH4), 30–40% süsinikdioksiidist (CO2) ja teistest gaasidest nagu N2, O2, NH4, 
H2S. Biogaasi väärindatakse ka biometaaniks, mis sisaldab 96–99% metaani [10]. 

• Pürolüüs. Kui temperatuur on piisavalt kõrge, hakkavad tahked orgaanilised ained (nagu 
biomass) lagunema väiksemateks molekulideks. Kui see protsess toimub inertgaasi (nt 
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lämmastik) keskkonnas, siis nimetatakse seda protsessi pürolüüsiks. Pürolüüsi eesmärk 
on tavaliselt õli/tõrva tootmine. Selle tõttu toimub see madalamal temperatuuril kui 
gaasistamine. Inertse gaasikeskkonna tekitamise eesmärgiks on oksüdeerimise 
reaktsioonide vältimine. Pürolüüsi on juba pikka aega uuritud ja seda kasutatakse 
tööstuslikult fossiilkütuste tootmisel (nt põlevkivist põlevkiviõli tootmine Eestis). Biomassi 
pürolüüsil ei ole veel jõutud laialdase tööstusliku rakendamiseni. 

• Gaasistamine. Kui orgaanilist toorainet kuumutatakse kõrgele temperatuurile 
keskkonnas, kus on hapnikupuudus, siis toimub gaasistamine [11]. Gaasistamise ja 
pürolüüsi erinevus seisneb selles, et gaasistamisel on peamine produkt gaasilisel kujul. 
Gaasi tekke soodustamiseks kasutatakse pürolüüsitingimustest erinevaid tingimusi. 
Gaasistamine on juba vana tehnoloogia ja see on leidnud laialdast tööstuslikku kasutust 
kivisöe korral. Biomaasi gaasistamine ei ole veel laialt tööstuslikult kasutatav. 

• Hüdrotermiline töötlus. Nii nagu gaasistamisel või pürolüüsil, kuumutatakse ka 
hüdrotermilisel töötlemisel toorainet selleks, et seda lagundada. Saadav toode on bioõli, 
mida saab edasi rafineerida, et toota diisli ja bensiiniga analoogseid biokütuseid. Peamine 
hüdrotermilise töötluse erinevus pürolüüsist ja gaasistamisest seisneb selles, et 
hüdrotermiline töötlus toimub vees, mitte gaasilises keskkonnas, nagu pürolüüsil või 
gaasistamisel. See võib olla eeliseks, kuna pole vaja kuivatada biomassi ja saab kergemini 
töödelda märga toorainet. 

• Fischer-Tropschi süntees. Fischer-Tropschi sünteesiga on võimalik muuta süngaasis 
sisalduvad ühendid suuremateks / pikema ahelaga orgaanilisteks molekulideks. Süntees 
viiakse läbi katalüsaatorite abil sobivatel tingimustel [12]. Saadav õli on sarnane naftale 
ja see fraktsioneeritakse järgnevalt erinevate keemispiiridega fraktsioonidesse (diisel, 
bensiin, lennukikütus). Rafineerimiseks saab kasutada olemasolevaid 
rafineerimistehaseid. Fischer-Tropschi süntees töötati välja juba 100 aastat tagasi ja seda 
kasutatakse tööstuslikult nt söest transpordikütuste tootmisel [13]. 

• Katalüütiline süntees. Lisaks Fischer-Tropschi sünteesile on olemas ka mitmeid teisi 
katalüütilisi protsesse, millega saab toota sünteesgaasist transpordikütuseid. Näiteks 
toodetakse nii tööstuslikult metaani, metanooli ja dimetüüleetrit. Praegused tööstuslikud 
protsessid põhinevad aga söele või maagaasi [14–16]. Asendades söel või maagaasil 
põhineva sünteesgaasi biomassipõhise sünteesgaasiga, võiks kasutada olemasolevaid 
tehnoloogiaid, mis täna pole tööstuslikus kasutuses, bio-transpordikütuste tootmiseks. 

• Ensüümid. Tselluloosi ei saa üldiselt otse kääritamise protsessis kasutada. Selle tõttu 
tuleb tselluloos esmalt lõhustada suhkruteks. Üks võimalus selleks on kasutada ensüüme. 
Sellise eeltöötlusega on võimalik asendada etanooli tootmisel söödav biomass 
lignotselluloosse biomassiga. Ensüümidel põhineva tehnoloogia rakendamisel on aga 
mõned olulised takistused. Esiteks on vaja biomass lagundada, et eraldada sellest ligniin 
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ja võimaldada ensüümide ligipääsu tselluloosile. Teiseks, ensüümide tootmine on 
siiamaani olnud kallis [7]. 

• Elektrolüüs. Arendamisel on nn elektrokütused [17], kus bio-transpordikütuste tootmisel 
kasutatakse vee elektrolüüsil saadud vesinikku [12]. Kui elektrolüüsil kasutatav elekter 
pärineb taastuvast allikast, siis on ka toodetud vesinik kestlik. Vesiniku päritolu on oluline, 
kuna hetkel toodetakse vesinikku tööstuslikult enamasti fossiilkütustest. Saadud vesiniku 
saaks ka otse kasutada vesinikupõhises transpordisüsteemis. Võimalik on kasutada 
vesinikku ka CO2-st metanooli, süngaasi, metaani või teiste süsivesinike tootmisel (nn 
„Power-to-X“ lahendused) [12]. Seega võimaldab elektrolüüs ka püütud CO2 kasutamist 
(ehk CCU-tehnoloogia) [4]. 

4.3 Arengutrendid maailmas 
Viimastel aastatel on seoses kliimaprobleemidega pööratud rohkem tähelepanu bio-
transpordikütustele. Mitmed riigid toetavad bio-transpordikütuste tootmist ja tahavad 
suurendada selle osakaalu transpordikütuste turul. Siiani on suurem osa biokütustest toodetud 
USA-s ja Brasiilias ja seda enamasti söödavast biomassist (maisist või suhkruroost; nn esimese 
põlvkonna biokütused). Järjest enam suureneb aga bio-transpordikütuste tootmine mujal 
maailmas, näiteks Aasias ja mõnedes Euroopa riikides, kusjuures enam panustatakse 
tehnoloogiatele, mis ei kasuta toorainena söödavat biomassi. 2018. aastal toodeti ligi 95 miljonit 
tonni õli ekvivalenti biokütuseid, mis oli umbes 10% rohkem kui aasta varem [18]. 
 
Siiski on biokütuste osakaal transpordikütuste turul ikkagi oluliselt väiksem kui prognoositud. 
Pariisi kliimaleppe eesmärkide saavutamiseks oleks vaja oluliselt suurendada taastuva energia 
osakaalu transpordisektoris [19]. Peamisteks osakaalu kasvu takistusteks bio-transpordikütuste 
puhul on ebaselgus seadusandluses ja toetustes. 
 
Bio-transpordikütuseid puudutav seadusandlus on viimastel aastatel eriti Euroopa Liidus 
suhteliselt palju muutunud [19]. Selle tulemusena on investorid ja ettevõtted vältinud bio-
transpordikütuste tootmisega seotud projektidesse investeerimist. Oluline probleem on ka see, 
et bio-transpordikütused konkureerivad fossiilsete kütustega avatud turul ja nende 
konkurentsivõime sõltub seetõttu riiklikest toetustest. Kui toetused lõppevad või kui neid 
vähendatakse, ei suuda bio-transpordikütuste tootjad hinna osas konkureerida fossiilsete 
kütustega (nii kaua kui fossiilsete kütuste hinnas ei kajastu nende kasutamisega seotud 
keskkonnamõju). Näiteks USA-s lõpetasid paljud biodiisli tootjad tootmise, kuna biodiisli 
maksusoodustus lõppes 2017. aastal ja ka väikesed rafineerimistehased ei pidanud täitma 
seaduses ette nähtud taastuvate kütuste mahtu [20]. 
 
Samuti on rõhutatud, et teise põlvkonna biokütuste tootmiseks on vaja lisatoetuseid või 
soodustusi, kuna vastavate nn arenenud tehnoloogiate kasutamine on hetkel kulukam kui 
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biokütuste tootmine söödavast biomassist. Selle tõttu ei suuda arenenud tehnoloogiad 
konkureerida ka esimese põlvkonna biokütuste tootmisega [19]. Mitmed tselluloosist 
biokütuseid tootvad tehased USA-s pidid tootmise lõpetama, kuna USA Keskkonnakaitse 
Agentuur otsustas vähendada neile mõeldud toetuseid [21,22]. 
 
Enim levinud biomassipõhine kütus on biogaas. Vastavalt IEA statistikale toodeti 2018. aastal 
suurimas koguses biogaasi Euroopas (ligi 763 PJ), kusjuures ligi pool sellest toodeti rohtsest 
biomassist ja kolmandik lägast/sõnnikust. Järgnes Hiina, kus toodeti ligi 306 PJ biogaasi. [23] 
Biogaasi tootmine on tänu poliitiliste otsuste tulemusena loodud finantstoetuse skeemidele 
olnud pidevas tõusutrendis, kusjuures suurim kasv on nendes piirkondades, kus riiklikud 
dotatsioonid on kõrgeimad [24]. 2017. aastal oli Euroopas 17 738 biogaasi tootmisüksust ning 
installeeritud elektriline tootmisvõimsus oli 10,5 GWe. Biogaasi tootmise kasvu on vedanud 
põllumajanduses tekkinud jäätmetel/saadustel töötavad tootmisüksused (mida on ka 
soodustanud jäätmete käitlemist reguleerivad õigusaktid). Analoogselt biogaasi tootmise 
kasvuga on kasvanud ka selle metaaniks väärindamine. 2017. aastal toodeti biogaasist 
energeetilises vääringus 69,7 PJ metaani. Taani Energiaagentuuri andmetel on väärindamise 
maksumuseks 3 €/GJ. [25] Saadud metaani ja ka biogaasi kasutatakse peaasjalikult 
detsentraliseeritult energia ja soojuse koostootmiseks või juhitakse maagaasivõrku, kuid metaani 
on võimalik kasutada ka bio-transpordikütusena. [26] 
 
Kuigi biogaasi tootmises on saavutatud märkimisväärne kasv ja vähemalt tooraine olemasolu 
poolelt nähakse veel olulist kasvupotentsiaali, siis probleemse aspektina tuuakse erinevate 
Euroopa riikide näitel välja, et kasvu on põhjustanud just riigipoolsed subsiidiumid [26]. Biogaasi 
tootmine ei ole hetkel veel ilma subsiidiumiteta võimeline majanduslikult konkureerima 
fossiilsetel kütustel põhineva energiaga. Subsideerimiseks kasutatakse erinevates Euroopa Liidu 
riikides erinevaid skeeme, mida on võimalik võrrelda Euroopa Liidu taastuvenergia andmebaasis. 
Näiteks kehtivad Tšehhis biogaasile sõltuvalt tootmiseks kasutatud algmaterjalist soodustariifid 
vahemikus 0,082 kuni 0,158 €/kWh, Saksamaal 0,0566 kuni 0,2314 €/kWh. [27] 
 

4.4 Tooraine bio-transpordikütuste tootmiseks 
Bio-transpordikütuste tootmise rakendatavus Eestis (aga ka maailmas üldiselt) sõltub paljuski 
kütuse tootmiseks kasutatava biomassi saadavusest. Mõned toorained, näiteks suhkruroog või 
vetikad, kasvavad paremini soojema kliimaga piirkondades. Samas leidub rohttaimi, mis kasvavad 
paremini külmemas kliimas [28]. 
 
Lähtuvalt sellest, et biokütuste tootmiseks tuleb kasutada arenenud tehnoloogiaid, on 
biomajanduse seisukohalt säästlikkuse kriteeriumitest lähtuvalt Eestis teoreetiliselt kasutatavad 
järgmised vood: 
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• puit/puidujäätmed; 
• põllumajanduses tekkivad jäätmed: 

o läga/sõnnik; 
o põhk/hein; 

• energiataimed (rohi); 
• pilliroog; 
• toidujäätmed. 

Käesolevas raportis ei kajastata toorainena vetikaid (mikro- ja makrovetikaid), kuna arvestades 
kohalikke klimaatilisi tingimusi ja tehnoloogia arengut, ei peeta seda toorainet bio-
transpordikütuste toomisel kasutatavaks või majanduslikult konkurentsivõimeliseks. Lisaks on 
hinnatud vetikate kasutamisel saavutatavat CO2 vähendamise potentsiaali võrreldes 
fossiilkütustega kõige väiksemaks [29]. Madal CO2 vähendamise potentsiaal tuleb suurel määral 
sellest, et tihti kasutatakse protsessis vajaliku soojuse saamiseks ja vetikate kuivatamiseks 
fossiilkütuseid. Mõningatel juhtudel võib vetikate kasutamisel tekkiv CO2 heitkogus olla isegi 
suurem kui fossiilkütuste kasutamisel, sõltuvalt sellest, millist tehnoloogiat ja soojuse allikat 
kasutatakse [30]. 

 
4.4.1 Toorainete iseloomustus 
Puit/puidujäätmed 
Puidujäätmed tekivad valdavalt ehitustööde ja mööblitööstuste juures. Tegemist on tihtipeale 
materjaliga, mis on saastunud kas kemikaalidega või mehaaniliste objektidega (naelad/kruvid). 
Metsatööstusest pärit raiejäätmed, mida tööstus ei väärinda, sisaldavad puidukoort, puulatvu, 
oksi ja mõnikord ka kändusid. Nende koostis on mõningal määral erinev tüvepuidu koostisest. 
See tähendab, et tuhasus, kloori ja leelismetallide sisaldus nendes on kõrgem kui tüvipuidus. 
 
Metsatööstuse raiejäätmeid, nagu ka ehituses ja mööblitööstuses, tekib aastaringselt. 42 
Metsatööstuse jäätmed jäetakse tihti raielankide lähedusse kuivama, mistõttu ei ole ladustamine 
biokütuste tehastele üldiselt probleem. Puidu kasutamisel bio-transpordikütuste tootmisel on 
hinnatud optimaalseks transporditee pikkuseks kuni 100 kilomeetrit [31]. Seejuures on leitud, et 
näiteks ümarpuidu (tüvipuit) hinnast ligi 50% moodustab transpordi maksumus [32]. Vastav 
väärtus raiejäätmetele võib olla veelgi suurem nende madalama mahulise energiatiheduse tõttu. 
Puit ja teised lignotselluloossed toorained koosnevad peamiselt tselluloosist, hemitselluloosist ja 
ligniinist. Kääritamiseks on vaja esiteks lagundada puitu, nii et suhkrud oleksid mikroobidele 
kättesaadavad [7]. Tavaliselt see nõuab eeltöötlust, et lagundada rakuseinasid, ja hüdrolüüsi, et 
muuta tselluloosi ja hemitselluloosi suhkru monomeerideks. Tihti seda tehakse ensüümide abil 
[33,34]. 

 
42 Samas võivad ehitusjäätmed sisaldada erinevaid lisandeid (eriti vanu värve jms), mida ei soovita kütustesse saada. 
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Läga/sõnnik 
Läga ja sõnnik on toorained, mis sisaldavad väga suures koguses niiskust (sealäga ligi 95% ja 
lehmasõnnik ligi 90%). Sellest tulenevalt on kõige levinum protsess nendest bio-
transpordikütuste tootmiseks anaeroobne kääritamine. Kõrgest niiskussisaldusest tulenevalt 
peaks kääriti olema lokaalne, kuna märja tooraine transport on energeetilises mõttes äärmiselt 
kulukas ja seetõttu ka majanduslikult mitteökonoomne. Hinnanguliselt saab toota 1 tonnist 
niiskest sealägast (95% niiskust) 9 kuni 10 m3 metaani ja lehmasõnnikust (88 kuni 92% niiskust) 
12 kuni 14 m3 metaani [35]. 

 

Põhk/hein ja energiataimed – rohtne biomass 
Põhk on teraviljavarte (kõrte) sasi, millest terad on viljapeksul eraldatud. [36] 
Hein ja energiataimed (piisava energiasisaldusega ja energeetiliselt kasutatavad taimed) ei ole 
üldiselt kasutatavad inimtoiduna. Rohtse biomassi koostis on suhteliselt homogeenne ja ta 
koosneb peamiselt tselluloosist ja hemitselluloosist, mille tõttu on seal leiduvad suhkrud, 
võrreldes puiduga, tunduvalt lihtsamini töödeldavad. Samas sisaldab rohtne biomass palju tuhka, 
kloori ja leelismetalle, mis muudab selle kasutamise termokeemilisi protsesse rakendavates 
tehnoloogiates keeruliseks. 
 
Põhu kasutamine biokütusena eeldab üldjuhul põhu pallimist, seejärel briketeerimist ning 
spetsiaalseid kütteseadmeid (põleteid, katlaid) ja seega investeeringuid seadmetesse.43 Kuiva 
põhu kütteväärtus (16,5–17,5 MJ/kg, niiskusesisaldusega kuni 15%) ei jää palju alla puidu 
kütteväärtusele. Põhul on aga puidust tunduvalt väiksem mahuline energiatihedus, mida on 
võimalik oluliselt tõsta põhu briketeerimisel. 
 
Rohtset biomassi iseloomustab madal mahuline energiatihedus, mis muudab tema transpordi 
kulukaks. On hinnatud, et rohtset biomassi on otstarbekas transportida kuni umbes 50 kilomeetri 
raadiuses biokütust valmistavast tehasest [37]. See tähendab, et tehas peab asuma piirkonnas, 
kus läheduses kasvatatakse palju rohtset biomassi. Tuleb arvestada, et tegemist on niinimetatud 
hooajalise toormaterjaliga. 

 

Pilliroog 
Pilliroog on taim, mis kasvab märgaladel. Sellest tulenevalt saab teda koguda peamiselt 
ajavahemikus jaanuarist märtsini [38]. Sellel ajavahemikul kogutud pilliroo eeliseks on tema 

 
43 Gaasiliseks ja vedelaks biokütuseks muundamisel tuleb arvesse võtta järgmisi piiranguid: kogused on väikesed; 
suur toorme koostise kõikumine; perioodiline varumine ja suured nõuded hoiustamisele; tehnoloogiate juures on 
nende kõige suuremaks probleemiks seadmete ummistamine. 
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madal niiskussisaldus, mis jääb piiridesse 18 kuni 20%. Analoogselt ülejäänud rohtse biomassiga 
iseloomustab pilliroogu kõrge tuhasus, leelismetallide ja kloori sisaldus. 
 
Pilliroogu saab kasutada otsepõletamiseks tahke biokütusena, vääristada pelletiteks või 
brikettideks ja muundada vedelaks biokütuseks (bioetanool) ning gaasiliseks biokütuseks 
(sünteetiline gaas, biogaas, biometaan). [39] Tuleb aga arvestada sellega, et pilliroos on äärmiselt 
kõrge lämmastikusisaldus (vahemikus 1,1 kuni 2,4 massiprotsenti), mille tõttu tema kasutamine 
otsepõletuses ei ole keskkonnavaatelisest aspektist (NOx-teke) ilma lämmastikuärastuseta 
vastutustundlik (alla 1 MW katelde korral) või keskmise võimsusega põletusseadmete (1 – 50 MW 
katelde korral) direktiivist lähtudes isegi võimalik. 

 

Toidujäätmed 
Toidujäätmed on toidu väärtusahelas (primaarne tootmine, töötlemine ja jaotamine/müümine) 
tekkivad jäätmed ja ülejäägid, sh mittesöödavad osad. Tegemist on üldiselt heterogeense 
materjaliga, mille koostis sõltub oluliselt toidujäätmete mitmekesisest päritolust. Peamisteks 
toidujäätmete koostisosadeks on tärklis ja tselluloos, mis on lihtsasti monomeerseteks 
suhkruteks hüdrolüüsitavad. Seega liigituvad toidujäätmed biolagunevate jäätmete 
klassifikatsiooni, mis tähendab, et tegemist on anaeroobselt või aeroobselt kiiresti lagunevate 
jäätmetega. 

Toidujäätmete alla ei arvestata toitu, mis on suunatud materjalina kasutamiseks näiteks 
biopõhiste toodete ja loomasööda toomiseks või mis suunatakse ümberjagamiseks (nt toidu 
annetamine). [40] 

 
4.4.2 Toorainete saadavuse analüüs Eestis 
Järgnevas tabelis (tabel 4.1) on esitatud Eestis teoreetiliselt kasutatavate voogude kogused, 
millest oleks võimalik toota bio-transpordikütuseid. Sealhulgas on hinnatud ka nendes voogudes 
sisalduvat energiat. 
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Tabel 4.1. Võimalikud toorained biokütuste tootmiseks Eestis (aastas) 

Tooraine Hinnatud 
üldkogus 

Hinnatud kasutatav 
kogus* Märkused/eeldused Viited 

Mass või 
maht 

Energia 
(PJ) 

Puit 13,5 miljonit 
tm 3 miljonit tm 21 

Puitu (isegi jäätmeid) 
kasutatakse aktiivselt 
näiteks sae- ja 
paberitööstuses, 
pelletite tootmiseks ja 
energeetikas soojuse 
ning elektri tootmiseks. 

[41] 

Põhk 673 000 t 67 000 t 0,40 

Põhu kogus on oluliselt 
suurem, aga suurt osa 
sellest ei saa kasutada, 
kuna tegemist on 
hajutatud materjaliga ja 
see on „üheks 
olulisemaks mulda 
tagastatavaks 
orgaanilise aine allikaks 
huumuse 
taastootmisel“. Seega 
on siin 
eksperthinnanguna 
arvestatud ainult 10% 
põhu üldkogusest. 

[42] 

Läga/sõn
nik 2 962 500 t 2 200 000 t 4,5 

Värske lehmasõnnik 
sisaldab umbes 85% 
kuni 90% vett, sealäga 
veesisaldus on umbes 
95%. Eeldati, et 
kuivaine kütteväärtus 
on 13,5 MJ/kg. 
Osaliselt kogutakse ja 
kasutatakse biogaasi 
tootmiseks. Biogaas 
sisaldab 60 kuni 70% 
metaani ning seda 
väärindatakse ka 
metaaniks. 

[43–45] 
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Toidujää
tmed 92 000 t 46 000 t 0,23 

Eeldati, et lähiaastatel 
oleks võimalik koguda 
50% toidujäätmetest. 
Kuivaine kütteväärtus: 
17 MJ/kg; 
niiskussisaldus 70%. 

[40,46] 

Energiat
aimed 
(rohi) 

2 100 000 t 
(kuivaine) 

1 100 000 t 
(kuivaine) 19 

Eeldati, et realistlikult 
saaks kasutada 160 000 
ha kasutamata 
põllumajandusmaad, 
kus saagikus on 7 t 
(kuivaine) / ha, ja 
kuivaine kütteväärtus 
on 16,7 MJ/kg. 

[47–49] 

Rohtne 
biomass 
poollood
uslikelt 

kooslust
elt 

180 000 t 
110 000 t 
(kuivaine) 2 

Eeldati, et on võimalik 
korjata 60% rohtsest 
biomassist. 

[50] 

Pilliroog 171 000 t 85 000 t 1,1  [38,51] 
* Hinnatud kogused on väiksemad kui üldkogused, kuna arvestatakse ainult osa, mida võiks tõenäoliselt tootmiseks kasutada. 
 
Tabelis esitatud andmetest nähtub, et põhu, toidujäätmete ja poollooduslikelt kooslustelt pärit 
rohtse biomassi energeetiline potentsiaal on suhteliselt väike. Võrdluseks, Eestis kasutatakse 
energeetilises vääringus umbes 35 PJ transpordikütust aastas [52,53]. Ainult puidus ja 
energiataimedes sisalduv teoreetiline energeetiline potentsiaal on samas suurusjärgus Eesti 
transpordikütuste tarbimisega. Samuti on arvestatav ka tekkivas lägas/sõnnikus sisalduv energia 
kogus. Samas oleks sellest võimalik toota ainult ligikaudselt 36 miljon m3 CH4, mis on samuti 
oluliselt väiksem kui maagaasi tarbimine Eestis (775 miljon m3 CH4) [45]. 
 
Bio-transpordikütuste tootmisel tuleb aga arvestada enamasti sellega, et biokütuseid tootvad 
kommertsiaalsed tehased (st mitte katse- või piloottehased) vajavad aastas vähemalt 0,2 kuni 0,5 
Mt (miljonit tonni) toorainet. Seejuures on hinnatud, et nt maisi korral tarbib optimaalse 
suurusega biokütuse (etanool) tehas toorainet 2000 kuni 4000 t kuivainet päevas [54]. 
Väiksemate koguste kasutamine on võimalik eelkõige biogaasi tootmisel, kus ei ole vaja 
tootmiseks kasutada kemikaale ja spetsiifilisi tootmisüksuseid. Seejuures tuleb arvestada, et 
energiaühiku tootmiseks tehtavad kulutused on väiksema tootmisüksuse korral kõrgemad. 
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Toorainetest bio-transpordikütuste või energia tootmisel tuleb arvestada ka sellega, et tootmise 
käigus jõuab lõpptootesse ainult osa tooraines sisalduvast energiast. See sõltub kasutatava 
tehnoloogia konversioonist või kasutegurist. Praeguste bio-transpordikütuste tootmise 
tehnoloogiate korral jõuab lõpptootesse ainult 35–50% tooraines sisalduvast energiast [29]. 
Joonis 4. on graafiliselt esitatud see, kui palju transpordikütust võiks aastas toota igast toorainest. 
Vastavaid koguseid võrreldakse Eesti aastase transpordikütuse vajadusega. Joonise tegemisel on 
kasutatud kahte erinevat konversiooniastet (35 ja 55%), mis arvestab erinevate tehnoloogiatega 
[29]. Kõrgema konversiooniastmega tehnoloogiad on näiteks pürolüüs ja gaasistamine koos 
kääritamisega. Lignotselluloosse biomassi kääritamise protsess on hetkel üks madalaima 
konversiooniastmega protsesse (umbes 35%). 
 

 
Joonis 4.2. Võimalik erinevatest toorainetest toodetava bio-transpordikütuse kogus ja võrdlus 
Eesti aastase transpordikütuse vajadusega 

Joonis 4.2 näitab, et hetkel olemas olevate või arendatavate tehnoloogiatega ei ole võimalik bio-
transpordikütustega katta kogu Eesti transpordikütuste vajadust. Isegi kui selleks kasutataks kogu 
olemasolevat biomassi ressurssi, oleks maksimaalne saadav bio-transpordikütuste kogus 
energeetilises vääringus umbes 27 PJ (arvestades 55% konversiooniga). See kogus on väiksem kui 
Eesti praegune nõudlus. Seejuures tuleb arvestada, et kogu biomassiressursi kasutusele võtmine 
ei ole tehniliselt ja majanduslikult võimalik. Näiteks konkurents puidule, mida tarbib lisaks puidu- 
ja paberi/tselluloositööstustele ka energeetikasektor (katlamajad ja pelletite tootjad). 
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Energeetikasektoris kasutatakse praegu ära praktiliselt kogu kasutatav puidu kogus [41]. 
Konkurents energeetikas kasutatavale puidule on tihe, mida näitab asjaolu, et toetuste lubamine 
Narva elektrijaamades puidu põletamisele, mis oleks veelgi tihendanud konkurentsi, põhjustas 
olulist negatiivset vastukaja [55]. 
 
Täiendavate biomassiressursside kasutusele võtmisel tuleb arvestada: 

• keskkonnamõjudega, kuna näiteks pilliroog on oluline osa ökosüsteemist [38]; 
• hinnaga. Puiduhakke hind on juba suhteliselt kõrge (umbes 30 eurot tm kohta [56–58]). 

Rohu kasvatamine ja lõikamine maksaks umbes kaks korda rohkem [59]. Biomass on 
üldiselt hajutatud suure piirkonna peale ja väikeste koguste (madala energiatiheduse 
tõttu) kokku korjamine võib olla kulukas. 

4.5 Võimalikud rakendused Eestis 
4.5.1 Eesti transpordikütuse vajadus 
2018. aastal tarbiti Eestis 34,8 PJ transpordikütust, mis oli natuke rohkem kui varasematel 
aastatel [53]. Joonis 4.3 näitab täpsemalt tarbimist kütuse liigi järgi. Joonis kajastab ainult 
kütuseid, mida kasutatakse transpordisektoris. Kütuseid kasutatakse lisaks ka teistes sektorites, 
näiteks põllumajanduses kasutataks umbes 4 PJ diislit [53]. 
 

 
Joonis 4.3. Eesti transpordikütuse tarbimine liigi järgi. Andmete allikas: Statistikaameti 
andmebaas KE0240 [53] 
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Kuigi mingi osa transpordikütusest kasutatakse lennukite, laevade ja rongide jaoks, kulub suurem 
osa sõidukitele ja veoautodele [53]. Kui vaadata kütuse liigi järgi, siis bensiin ja diisel on kõige 
olulisemad, moodustades rohkem kui 95% tarbimisest. Seega, praeguse tarbimise jaotuse juures 
oleks kõige rohkem vaja toota biomassist bensiini ja diislit. Teiste bio-transpordikütuste (nt 
metaan või etanool) suuremates kogustes kasutusele võtmiseks on vaja täiendavalt rajada uut 
infrastruktuuri (tanklad) ja ümber ehitada või soetada uusi transpordivahendeid, mis võimaldaks 
neid kütuseid kasutada. 
 
Maa- ja vedelgaasi kasutus on viimastel aastatel suurenenud, kuigi nende osakaal 
kogutarbimisest on veel suhteliselt väike. Maagaasi hind on viimastel aastatel langenud, mis 
osaliselt selgitab tarbimise kasvu. Samuti lisatakse biokütuseid mingil määral tavakütustesse. 

 
4.5.2 Võimalikud tehnoloogiad bio-transpordikütuste tootmiseks 
Tabel 4.2 näitab transpordikütuse tootmise ahelaid, mis on saavutanud vähemalt TVT 7. Nendest 
on võimalik välja valida need, mis oleksid hetketeadmistele tuginedes Eestis kõige paremini 
rakendatavad. Mõned tehnoloogiad kasutavad söödavat biomassi ja neid ei saa soovitata, kuna 
need ei vasta biokütuste säästlikkuse kriteeriumitele, kuna konkureeriksid toidu kasvatamisega. 
Samuti on mõned toorained, mida Eestis on raske saada või kasvatada. Näiteks vetikad kasvavad 
paremini soojema kliimaga piirkondades [30,60]. Seega oleks tehnoloogia valmidustasemeid 
(TVT) arvesse võttes hetkel kõige tõenäolisemad Eestis rakendatavad tehnoloogiad anaeroobne 
kääritamine või gaasistamine. 
 
Tabel 4.2. Kõige rohkem arenenud bio-transpordikütuse tootmise ahelad 

Tehnoloogiad Tooted Toorained TVT Kasutab 
söödavat 
biomassi 

Hinnatud 
maksumu
s 
(€2019/GJ)* 

Viited 

Ümberesterdami
ne 

biodiise
l 

Taimeõli, 
loomarasv, 
jääktoiduõli 

9 jah 22–43  

Vesiniktöötlus diisel Taimeõli, 
loomarasv, 
jääktoiduõli 

9 jah   

Kääritamine etanool Suhkrud 9 jah 20–33  
Gaasistamine biogaas Peaaegu kõik 

orgaanilised 
materjalid 

8 ei   
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Gaasistamine + 
Fischer-Tropsch + 
rafineerimine 

bensiin, 
diisel, 
lennuki
kütus 

Peaaegu kõik 
orgaanilised 
materjalid 

8 ei 30–50  

Pürolüüs + 
rafineerimine 

biogaas
, 
bensiin, 
diisel, 
lennuki
kütus 

Peaaegu kõik 
orgaanilised 
materjalid 

7 ei 30–40 [61–63] 

Gaasistamine + 
kääritamine 

alkoholi
d 

Peaaegu kõik 
orgaanilised 
materjalid 

8 ei 30–45 [64–66] 

Gaasistamine + 
katalüütiline 
töötlus 

Biomet
aan, 
alkoholi
d, 
dimetü
üleeter 

Peaaegu kõik 
orgaanilised 
materjalid 

8 ei  [16,67] 

Ensüümid + 
kääritamine 

Etanool Lignotselluloosne 
biomass 

7 ei 33–57 [21,22] 

Elektrolüüs + 
Fischer-Tropsch + 
rafineerimine 

Biogaas
, 
bensiin, 
diisel, 
lennuki
kütus 

Vesi, elekter ja CO2 7 ei  [12] 

Elektrolüüs + 
kääritamine 

Alkohol
id, 
süsivesi
nikud 

Vesi, elekter ja CO2 7 ei  [12] 

Elektrolüüs + 
metanooli 
süntees 

metano
ol 

Vesi, elekter ja CO2 7 ei  [12] 

Ensüümid + 
Kääritamine + 
vesiniktöötlus 

Diisel, 
lennuki
kütus, 
bensiin 

Lignotselluloosne 
biomass 

7 ei  [8,9] 
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Hüdrotermiline 
töötlus + 
rafineerimine 

Bensiin, 
diisel, 
lennuki
kütus 

Peaaegu kõik 
orgaanilised 
materjalid 

7 ei  [68] 

*Hinnang tuleb IRENA aruandest [29] ja on teisendatud 2019. aasta eurodele. 
 

Anaeroobne kääritamine on tuntud tehnoloogia ja Eestis mõningates ettevõtetes juba kasutusel. 
Hetkel töötab Eestis 17 biogaasijaama [69]. Biogaasist toodetakse enamasti soojus- ja/või 
elektrienergiat, mitte bio-transpordikütuseid. Kundas ja Kõos asuvas ettevõttes väärindatakse 
biogaasi metaaniks. Estonian Cell Kundas toodab puitmassi tootmisel tekkivast reoveest biogaasi. 
Biogaasi metaanisisaldusega 75–76% toodetakse tehase tootmisprotsessis tekkivast reoveest 
peaaegu 8 miljonit m3 aastas. Estonian Cell võõrandab kogu toodetud biogaasi Rohegaas OÜ-le, 
kes väärindab biogaasi metaaniks (98%), mis suunatakse edasi maagaasivõrku. Biometaan OÜ 
Viljandimaal Kõo vallas toodab u 90 000 tonnist lägast, sõnnikust ja silost kuni 1,5 miljonit 
normaalkuupmeetrit (Nm3) metaani aastas. Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni andmetel toodeti 
2017. aastal biogaasist elektrit umbes 50 GWh (0,18 PJ). Kõik praegused jaamad kasutavad 
toorainena sõnnikut või põllumajandusjäätmeid. Anaeroobsete kääritite puhul peab aga 
arvestama, et investeering võrreldes teiste tehnoloogiatega on suur ja tasuvusaeg võib olla isegi 
kuni 25 aastat. Seega on anaeroobsete kääritite laiemaks levikuks vajalik riigipoolne 
investeeringute toetus ja piisav subsideerimine. 

Tehnoloogiad lignotselluloosse biomassi anaeroobseks kääritamiseks ei ole nii arenenud ja selle 
tõttu võib maksumus selle tooraine puhul olla kõrgem ja võivad esineda tehnoloogilised 
takistused. 
 
Gaasistamine on piisavalt arenenud protsess selleks, et seda laialdaselt rakendada. Gaasistamise 
eeliseks on, et see võimaldab kasutada erinevaid toormaterjale ning gaasitamise vaheprodukti, 
sünteesgaasi, saab edasi kasutada mitmes erinevas tehnoloogias, näiteks erinevates 
katalüütilistes protsessides ja kääritamises. Lisaks on puidu gaasistamise CO2-heide kõige 
väiksem (3–7 gCO2-ekv/MJkütus), kuna puiduga seotud emissioonid on juba väga madalad ja 
gaasistamisega kaasneb jääkenergiat, millega on võimalik katta tehase omatarve [29]. 
 
Lähitulevikus võib hinnata, et gaasistamisele ja anaeroobsele kääritamisele saavad oluliseks 
alternatiiviks nn elektrokütused ja pürolüüsil toodetud bioõli. Hetkel vajavad need tehnoloogiad 
veel arendamist. Elektrolüüsi puhul on probleemiks protsessi kõrge maksumus [70]. Biomassi 
pürolüüsil toodetud bioõli elementkoostises on kõrge hapnikusisaldus ning õli sisaldab suures 
koguses emulgeeritud vett, mille tõttu vajab bioõli järeltöötlemist. 
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Tehnoloogia valmidustasemest hoolimata ei suuda ükski tootmistehnoloogia madala naftahinna 
korral otse tavakütustega konkureerida. Tabel 4.2 ja Joonisel 4.4 on välja toodud mitme 
tehnoloogia hinnangulised maksumused [29]. Üldiselt jääb maksumus piiridesse 20–60 €2019/GJ. 
Samas on madalate naftahindade korral bensiini ja diisli hinnad Eestis umbes 10–20 €2019/GJ [71]. 
Kui nafta hind on kõrgem (nt 100–140 USD barreli kohta), siis muutuvad kõige tõhusamad 
biokütuse tootmise tehnoloogiad konkurentsivõimeliseks [29]. See tähendab, et praeguses 
turusituatsioonis vajab biokütuste tootmine riikidepoolseid soodustusi. 
 

 
Joonis 4.4. Erinevate tehnoloogiate hinnanguline maksumus. Enamik andmeid pärinevad 
IRENA aruandest [29], elektriauto energiamaksumus on arvutatud autorite poolt 

 
Bio-transpordikütust tarbivatele sõidukitele on oluline alternatiiv elektrisõidukid. Seega on 
oluline võrrelda bio-transpordikütuste tootmise maksumust ka akude maksumusega. 
Elektrisõidukite puhul on oluliseks eeliseks, et elektri hind on odavam isegi diisli või bensiini 
maksumusest. Näiteks oli 2019. aastal Eestis elektri hind vahemikus 3–4 EUR / GJsoojus 
(elektrienergia on ümber arvutatud soojusenergiaks). Samas on elektrisõidukites kasutatavate 
akude tootmine kallis. Kuna tegemist on püsikuluga, siis maksumus ühe energiaühiku kohta 
sõltub oluliselt aastasest läbisõidust. Samuti tuleb maksumuse puhul arvestada akude mahuga, 
kuna suurem akusüsteem on kallim. 
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Praegusel hetkel on kujunenud keskmiseks elektriauto energia maksumuseks (arvestades akude 
mahtuvuseks 64 kWh ja keskmiseks läbisõiduks 20 000 km) umbes 32 EUR / GJsoojus [72,73]. Akude 
tootmistehnoloogiate arenedes ja tootmise hinna alanedes väheneb oluliselt ka elektriauto 
maksumus. Näiteks võrreldes 2010. aastaga on 2019. aastal akude hind vähenenud 87% [72]. 
Seda trendi järgides on tõenäoline, et akude hind energiaühiku kohta langeb kiiremini kui 
biokütuste hind. 
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Lisa 4.1 Teekaardis kasutatud definitsioonid 
 
Biogaas – transpordis kasutatav gaaskütus, mis on toodetud biomassist (Anon 2017). 
Biokütus – transpordis kasutatav vedelkütus, mis on toodetud bioloogilist päritolu algmaterjalist. 
Juhul kui tegemist on gaas- või tahkekütusega, nimetatakse seda ELi seadusandluses (Anon 2017) 
„biomasskütuseks“. 
Biomass – põllumajandusest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsamajandusest ja 
sellega seotud tööstusharudest, sealhulgas kalandusest ja vesiviljelusest pärit bioloogilise 
päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide biolagunev fraktsioon ning jäätmete, sealhulgas 
bioloogilise päritoluga tööstus- ja olmejäätmete biolagunev fraktsioon (Anon 2017). 
Bio-transpordikütused – käesolevas raportis mõistetakse selle all sisepõlemismootorites 
kasutatavaid biomassist toodetud vedel- ja gaaskütuseid 
Jäätmepõhine fossiilkütus – vedel- ja gaaskütus, mis on toodetud taastumatutest 
jäätmetevoogudest, sealhulgas tööstusprotsessides tekkinud jäätmegaasidest ja heitgaasidest 
Süngaas – Süngaasi toodetakse temperatuuridel 1200–1400 °C või katalüsaatorite abil 
(madalamatel temperatuuridel). Selle peamisteks põlevkomponentideks on CO ja H2. 
Mittepõlevatest gaasilistest komponentidest sisaldub süngaasis CO2 ja H2O. Süngaasi saab toota 
ka generaatorgaasist, kasutades termilist krakkimist või katalüütilist reformimist (CH4 
lagundadakse CO-ks ja H2-ks). 
Tavakütus – fossiilset päritolu vedel- või gaasiline kütus (bensiin, diisel, lennukikütus) 
Täiustatud biokütus – biokütus, mis on toodetud mittesöödavast biomassist. Eesti mõistes 
tähendab see vetikaid, biojäätmeid, õlgi, sõnnikut, reoveesetet, teraviljakesti, metsanduse ja 
metsatööstuse jäätmeid, muud lignotselluloosset materjali (puukoor, lehed, okkad jne). 
Täpsemalt on neid selgitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu taastuvenergia direktiivi (Anon 
2017) IX lisas. 
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Lisa 4.2 Biokütuste säästlikkuse kriteeriumid 

Biokütused loetakse nõuetele vastavaks, kui need on kooskõlas taastuvenergia direktiivi 
kohustuslike säästlikkuse kriteeriumidega. 

Taastuvenergia direktiivi artikli 17 lõigetes 2–6 esitatud säästlikkuse kriteeriumid on järgmised 
[74]. 

• Biokütuste kasutamise kaudu saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine on 
vähemalt 35%. 

• Biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on saadud suure bioloogilise mitmekesisusega 
maa-alalt (st looduslikult tekkinud mets ja muu metsamaa, looduskaitsealad, suure 
bioloogilise mitmekesisusega rohumaa). 

• Biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on saadud suure süsinikuvaruga maa-alalt 
(märgalad, püsivalt metsastatud ala, turbaala). 

• Biokütuste tootmiseks kasutatava ELis kasvatatud tooraine puhul peetakse kinni ühises 
põllumajanduspoliitikas määratletud heade põllumajandus-ja keskkonnatingimuste 
miinimumnõuetest ning teatud üldistest kohustuslikest majandamisnõuetest. 

Transpordisektoris kasutatava biokütuse saavutamisel võib võtta arvesse ainult säästvaid 
biokütuseid, mille puhul on biokütuse tarneahela ettevõtjad tõendanud, et säästlikkuse 
kriteeriumid on täidetud. 

Eesti on võtnud Euroopa Liidus kohustuse tarbida aastal 2030 kasutavatest transpordikütustest 
14% ulatuses kütuseid või energiat (elektrit), mis on saadud taastuvatest energiaallikatest. Selle 
nõude täitmiseks tuleb ühe võimalusena kaaluda biometaani tootmist ja kasutamist. [49] Tabelis 
on toodud kütuse tarbimine 2016. aastal Eestis kütuse liikide alusel. 
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5. Toidusektori tehnoloogiliste arengutrendide teekaart 
prof Rando Värnik, Mati Mõtte, dr Evelin Loit, Jüri Lillemets, Banafsheh Khalegh Doust 

 

5.1 Sissejuhatus 
Järgnevas loetelus tuuakse välja olulisemad toidu- ja söödatootmise üldised trendid 
biomajanduse kontekstis, millest nähtub tehnoloogiate arendamise suund ja väljakutsed 44 . 
Trende ei nimetata tähtsuse järjekorras. 

1. Tervislik ja ohutu toit (toiduohutus). 
2. Valkude nõudluse kasv. 
3. Bioaktiivsete ühendite vajaduse kasv. 
4. Funktsionaalse toidu tarbijate kasv. 
5. Loomade heaolule suurema tähelepanu osutamine toote turustamisel. 
6. Sünteetiliste väetiste, pestitsiidide ja antibiootikumide vähendamine. 
7. Tarbijate tarbimiskäitumine ja selle mustrite, arenguteede ja toitumismustrite 

muutumine. 
8. Toidujäätmete vähendamine. 
9. Uute valguallikate ja muude uudsete toitainete kasutamise kasv ja uued 

tootmistehnoloogiad. 
10. Biorafineerimine kui peamine tehnoloogiline lahendus biomassile suurema 

lisandväärtuse andmiseks. Biorafineerimise kulud moodustavad kogu biomassi 
tarneahela töötlemiskuludest 20–40%, aga biorafineerimine on oluline võimalus uute 
ärimudelite tekkeks ja väärtusahelas edasi liikumiseks. 

11. Uute (tarkvara)lahenduste teke ja nende rakendamine toidutootmises ja toodangu 
lõpptarbijani jõudmises. Uute IT-lahenduste abil saab arendada uusi, efektiivsemaid 
ärimudeleid. 

12. Piimatoodete järkjärguline edasiarendamine, muu seas piimatoodete erinevate vetikate 
bioaktiivsete komponentidega töötlemine. Näiteks Arthrospira spp võiks stimuleerida 
probiootiliste bakterite kasvu jogurtites ja fermenteeritud piimas, mis suurendab 
probiootikumide elujõulisust.45 

13. Toidutööstuse ja toidutootmise digitaliseerimine. Näiteks kasutatakse toodete 
turustamiseks erinevaid veebimeetodeid nagu e-poed, makselahendused ja 
sotsiaalmeedia. Kaugjuhitavate tehnoloogiate nagu asjade interneti, intelligentsete 

 
44 Valovirta, V. et al. (2015) Study into the Functional and Luxury Food Value Chains in Asia and Australia including 
Foresights project, VTT: https://pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/281656/VTT_Final_Report.pdf 
45 Mitra, M., & Mishra, S. (2019). Multiproduct biorefinery from Arthrospira spp. towards zero waste: Current status 
and future trends. Bioresource Technology, 291, 121928: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852419311587. 



   
 

 57 

pakendilahenduste ja seire abil muutub tootmisprotsess ja kvaliteedikontroll 
tõhusamaks. 

14. Loomakasvatuse digitaliseerimine ja IT-tehnoloogiate rakendamine keskkonnahoidliku 
tootmise järgimiseks. 

15. Targemate – nn SMART-tehnoloogia ja andmepõhiste – biomajanduse võimaluste 
rakendamine biomassivoo efektiivsemaks juhtimiseks (digitaalne jälg biomassi liikumisest 
ja kasutusest erinevates ahela osades) väärtusahelas46. 

16. Biomassi tootmise ja töötlemise kontsentreerumine ja süvendatud koostöö 
toidutootmise globaalsetes väärtusahelates. Seda iseloomustavad strateegilised 
partnerlused või koostöö ühistutega, mis võimaldavad kasutada ühe või mitme partneri 
toodangut või tootmisjääke sisendina, et saavutada mastaabi- ja mitmekülgsussäästu. 
Näiteks toidutootmise jääke kasutab teine ettevõte, mis toodab jääkidest loomasööta. 

17. Toidutöötlemistehnoloogiate edasiarendused: 
a. külmpastoriseerimine, kõrgrõhu all töötlemine ja pulss elektriväli; 
b. elusmikroobide kasutamine või mikrobioloogiliste komponentide kasutamine 

(ensüümid, metaboliidid) toidu tootmises ja toiduks; 
c. funktsionaalsed lisandid toidutootmistehnoloogias; 
d. toidu 3D-printimine; 
e. intelligentne ja kestlik toidu pakendamine. 

 
Positiivsete arengutrendide kõrval on oluline lisada, et trende analüüsides tuuakse esile ka 
toidutootmise negatiivset mõju keskkonnale. Näiteks toidutootmise kasvuhoonegaaside heide 
(CO2 ekvivalendis) moodustab 26% üleilmsest inimtekkelisest kasvuhoonegaaside heitest 47 . 
Biomajanduse kontekstis on oluline peaprintsiibi „esmalt toit“ järgimine; alles seejärel kaalutakse 
muid võimalusi biomassi ressurssi kasutamiseks ja väärindamiseks. 
 

5.2 Biotoorme väärindamine toidu ja sööda väärtusahelas 
Toidu ja sööda kasutamise juures on väga olulise tähtsusega tootmisahela ümbermõtestamine, 
mis arvestaks rohkem inimkonna vajadusi, mitte ei põhineks võimalikult suurel mahul. Uue 
lähenemise juures võib arvestada vajalikke komponente (valgud, vitamiinid jm) või siis mõelda 
teadlike tarbijate peale, kes soovivad ise tootmisprotsessis osaleda. Olulisteks faktorites uutes 
toidu ja sööda väärtusahelates on (i) toidu/sööda tervislikkus, (ii) selle tootmise keskkonna mõju 
ning (iii) protsessi käigus tekkivate jäätmete vähendamine. 

 
46 Ramundo, L., Taisch, M., & Terzi, S. (2016). State of the art of technology in the food sector value chain towards 
the IoT. In 2016 IEEE 2nd International Forum on Research and Technologies for Society and Industry Leveraging a 
better tomorrow (RTSI) (lk 1–6). IEEE: https://ieeexplore.ieee.org/document/7740612. 
47 Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. 
Science, 360(6392), 987–992. https://doi.org/10.1126/science.aaq0216 
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Väga oluline toidu komponent on valk. Euroopas moodustab üle poole valguturust sojaoast 
pärinev valk, mida on vaja importida. Seetõttu on ka uutes ELi roheleppega seotud 
arengukavades ja strateegiates rõhutatud vajadust suurendada ELis kasvatatud valkude osakaalu. 
Samal ajal tekib teraviljatootmises jääke, millest saaks eraldada valke. Samuti sobib Euroopas ja 
sealhulgas ka Eestis kasvatada erinevaid liblikõielisi ja õlikultuure, et rahuldada valguvajadust. 
 
Valgufraktsiooni eraldamiseks kasutatakse erinevad tehnoloogiad, nagu näiteks biotöötlemine, 
termo-mehhaaniline töötlemine, märg- või kuivfraktsioneerimine ning superkriitiline 
süsinikdioksiidi eraldamise meetod. Eestis tegeletakse uute eraldamismeetoditega Eesti 
Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuses. Eestis on mitmeid teisi edasise tootearendusega 
tegelevaid teadusrühmi (TFTAK, BIOCC jmt.) 48 . Täpne ülevaade nende poolt arendatavatest 
tehnoloogiatest puudub või on teada üksikute tegevuste tasandil49. Järgnevalt on toodud näiteid 
valkude eraldamise tehnoloogiate kohta erinevate kultuuride puhul vastavalt TVT-klassile (tabel 
5.1)50 Eesti Maaülikool plaanib tulevikus uurida madalama kategooria teraviljade ja piimatoodete 
komponente (sealhulgas valgusisaldust), mida saaks kasutada edaspidiseks töötlemiseks ja 
tootearenduseks. 
 
Tabel 5.1. Näiteid biomajanduse uuringutest valkude eraldamiseks erinevate kultuuride puhul 

Uba TVT 9 
Ettevõtete näited: 

- Pulsin (UK): https://www.pulsin.co.uk/ 
- Martin Bauer Group (USA): https://www.martin-bauer-

group.com/en/ 
- Organic Pea Protein (Läti, Soome): 

www.organicpeaprotein.eu 
- Vestkorn (Norra, Taani): https://vestkorn.com/ 

Teadusuuringud: Vogelsang-O'Dwyer et al. (2020) 51 
Kaer TVT 9 

Ettevõtete näited: 
- PulledOats: 

https://goldandgreenfoods.com/productcategory/pulled-
oats/ ) 

 
48 https://biocc.eu/et/teenused/ 
49 https://tftak.eu/kompetentsikeskuste-programm/publikatsioonid/ 
50  VTT (2018). The Making of Bioeconomy Transformation: https://makingoftomorrow.com/wp-
content/uploads/2018/01/The-Making-of-Bioeconomy-Transformation-2017.pdf 
51 Vogelsang-O'Dwyer M, Petersen IL, Joehnke MS, et al. Comparison of Faba Bean Protein Ingredients Produced 
Using Dry Fractionation and Isoelectric Precipitation: Techno-Functional, Nutritional and Environmental 
Performance. Foods. 2020;9(3):322. Published 2020 Mar 11. doi:10.3390/foods9030322 
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- Fazer: https://www.fazermills.com/products/special-
grain-ingredients/fazer-aurora-oat-protein/ 

Õlikook TVT 7–9 
Hiljutised teadusuuringud: Östbring et al. 201952 
Patent: WO2014147068A1 WIPO53  

Teraviljakestad TVT 4–6 
Hiljutised teadusuuringud: 

- Sozer et al. 201754 
- Sardari et al. 201955 

 
Teraviljades on ka teisi komponente, mida annab eraldada väärtuse suurendamiseks, nagu 
näiteks tärklis, arabinoksülaan, β-glükaan, aminohapped. Zhang et al.56 on uurinud aastal 2019 
Hollandis Wageningenis arabinoksülaani kuivfraktsioneerimise võimalikkust ning mõju leiva 
omadustele (TVT 2–3), mida Eesti Maaülikool planeerib edasi arendada. Teraviljades leidub ka nn 
antitoitaineid, nagu fütaat ja globuliin. Fütaadi sisalduse vähendamise võimalused on veel 
laboriuuringute tasemel. Globuliin on seotud inimestel suhkruhaiguse ilmnemisega, aga 
globuliini eraldamise võimalused on samuti veel laboriuuringute tasemel. Uues Euroopa 
roheleppes on väga olulisel kohal mahetootmine. Eesti tingimustes kasvab mahetehnoloogiaga 
kõige paremini kaer. Samuti sisaldab kaer palju inimesele kasulikke toitaineid. Näiteks on seda 
hakatud arendama Belgias (Puratos), kaasates Eesti spetsialiste uudset küpsetussegu, milles 
kasutatakse nii idandatud rukki- ja nisuterasid (TVT 9) kui ka kaeraterasid (TVT 4–5). See annab 
ühelt poolt kaerale väärtust juurde, edendades samas tarbijate tervist. 
 
Järgnevalt (tabel 5.2) antakse ülevaade biomassi väärindamise meetoditest ja kõrvalsaadustest 
taimekasvatuses.

 
52 Östbring K, Tullberg C, Burri S, Malmqvist E, Rayner M. Protein Recovery from Rapeseed Press Cake: Varietal and 
Processing Condition Effects on Yield, Emulsifying Capacity and Antioxidant Activity of the Protein Rich Extract. 
Foods. 2019;8(12):627. Published 2019 Dec 1. doi:10.3390/foods8120627 
53 Patendi info: https://patents.google.com/patent/WO2014147068A1/ar 
54 https://www.prominent-protein.eu/wp-content/uploads/2017/11/article-cereals-world.pdf 
55 Sardari RRR, Sutiono S, Azeem HA, et al. Evaluation of Sequential Processing for the Extraction of Starch, Lipids, 
and Proteins From Wheat Bran. Front Bioeng Biotechnol. 2019;7:413. Published 2019 Dec 13. 
doi:10.3389/fbioe.2019.00413. 
56 Lu Zhang, Anneloes van Boven, Jorinde Mulder, Jeroen Grandia, Xiao Dong Chen, Remko M. Boom, Maarten A.I. 
Schutyser, Arabinoxylans-enriched fractions: From dry fractionation of wheat bran to the investigation on bread 
baking performance, Journal of Cereal Science, Volume 87, 2019, Pages 1–8, ISSN 0733-5210, 
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.02.005. 
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Tabel 5.2. Biomassi väärindamise meetodid ja saadavad tooted57 
 Eeltöötluse tüüp Eraldamise meetod   Eeltöötlus  Kõrvalsaadus  TVT   Tooraine  Autor  

Ensümaatiline hüdrolüüs     Merevaikhape  4  Gluteen  Du et al. 2008  
Füüsiline  Mehhaanilise osakeste era

ldamine  
Jahvatamine  Arabinoksülaan  9  Tera  Montanati et al. 2016  

Peenestamine    9  Nisu taim  Montanati et al. 2016  

Homogeniseerimine 
kõrgsurvega  

Tselluloosi nanokiud  4  Nisu põhk  Alemdar & Sain 2008  

Pürolüüs    Ligniin  9 Puit  Beramendi-Orosco et al. 
2004  

Füüsiline/keemiline  Auruga lõhustamine    Oligosahhariidid ja fenoolhapped  6  Nisu seemnekestad  Montanati et al. 2016  

Hüdroteriline hüdrolüüs    Biohüdrogeen  4  Nisu tärklis  Kargi & Osmichi 2010  

Kuuma veega    Oligosahhariidid ja fenoolhapped  4  Nisu seemnekestad  Montanati et al. 2016  

Keemiline  Eeltöötlus happega  Happeline hüdrolüüs  Piimhape  4  Nisu seemnekestad  Lu et al. 2010 

Naatriumhüdroksiidiga  Oligosahhariidid ja fenoolhapped  9  Nisu seemnekestad  Montanati et al. 2016  

Vesinikperoksiidiga  Oligosahhariidid ja fenoolhapped  9  Nisu seemnekestad  Montanati et al. 2016  

Väävelhappega  Oligosahhariidid ja fenoolhapped  9  Nisu seemnekestad  Montanati et al. 2016  

Eeltöötlus gaasiga  Osoon või väävedioksiid  Lignotseluloos   8  Nisu, oder, mais ElMekawy et al. 2013  

Märg oksüdeerimine    Etanool   8 Nisu põhk  Klinke et al. 2003  

 

 
57 Du, C., Lin, S. K. C., Koutinas, A., Wang, R., Dorado, P., & Webb, C. (2008). A wheat biorefining strategy based on solid-state fermentation for fermentative production of succinic 
acid. Bioresource technology, 99(17), 8310–8315.; Montanati, A., Cigognini, I. M., & Cifarelli, A. (2017). Agri and Food Waste Valorisation Co-ops Based on Flexible Multi-Feedstocks 
Biorefinery Processing Technologies for New High Added Value Applications.; Alemdar, A., & Sain, M. (2008). Isolation and characterization of nanofibers from agricultural residues–
Wheat straw and soy hulls. Bioresource technology, 99(6), 1664–1671.; Beramendi-Orosco, L. E., Castro-Dıáz, M., Snape, C. E., Vane, C. H., & Large, D. J. (2004). Application of 
catalytic hydropyrolysis for the rapid preparation of lignin concentrates from wood. Organic geochemistry, 35(1), 61–72.; Kargi, F., & Ozmihci, S. (2010). Effects of dark/light 
bacteria ratio on bio-hydrogen production by combined fed-batch fermentation of ground wheat starch. Biomass and Bioenergy, 34(6), 869–874.; Lu, Z., He, F., Shi, Y., Lu, M., & 
Yu, L. (2010). Fermentative production of L (+)-lactic acid using hydrolyzed acorn starch, persimmon juice and wheat bran hydrolysate as nutrients. Bioresource technology, 101(10), 
3642–3648.; ElMekawy, A., Diels, L., De Wever, H., & Pant, D. (2013). Valorization of cereal based biorefinery byproducts: reality and expectations. Environmental science & 
technology, 47(16), 9014–9027.; Klinke, H. B., Olsson, L., Thomsen, A. B., & Ahring, B. K. (2003). Potential inhibitors from wet oxidation of wheat straw and their effect on ethanol 
production of Saccharomyces cerevisiae: wet oxidation and fermentation by yeast. Biotechnology and bioengineering, 81(6), 738–747. 
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Soome teadlased on ka uurinud koduste bioreaktorite võimalusi ehk seda, kuidas luua taimne 

koekultuur, mis oleks kasutatav toidu toorainena (TVT 6). Nii on näiteks võimalik kultiveerida 

metsamarjademaitselist biomassi bioreaktorites ning kasutada seda toidutööstuses, asendamaks 

neist samadest marjadest tehtavat püreed. 

 

Heaks positiivseks näiteks tarbijate käitumise mõjutamise kohta on Eesti firma Click and Grow 

taimekasvatussüsteemid, mille abil saab teatud taimi ise aastaringselt ja ka linnakorterites 

kasvatada (TVT 9). 
 
Rohelepe näeb ette ka taimekaitsevahendite ja sünteetiliste mineraalväetiste kasutamise 
olulist vähenemist juba aastaks 2030. Taimekasvatuses on olemas tehnoloogiad, mis 

võimaldavad seirata taimede kasvu, arengut ning taimekahjustajate levikut, kuid Eestis on see 

tehnoloogia veel katsetamise faasis (TVT 2–3). Lisaks arendatakse välja erinevaid alternatiivseid 

taimekaitsevahendeid, mille tootmine oleks säästlikum ning mille mõju keskkonnale oleks 

võimalikult väike. Iduettevõtted BioPhero (Taani) ning Provivi (Ameerika Ühendriigid) arendavad 

feromoonidel põhinevaid taimekaitsevahendeid, mis on naturaalne alternatiiv pestitsiitidele ning 

selektiivne vaid taimekahjurite vastu, säilitades kasuliku biodiversiteedi põldudel. 

 

Väetistele alternatiivide leidmisega tegelevad sellised ettevõtted nagu Novozymes, Rizobacter 

BioWorks ja Pivot Bio. Need ettevõtted toodavad biotehnoloogiliselt kasulikke mulla-

mikroorganisme, mida põldudel koos seemnetega mulda kanda. Pärast istutamist võtavad 

kasutatavad mikroobid õhust kättesaadavat lämmastikku ja annavad selle edasi taimedele, 

mistõttu jääb ära vajadus lisada mulda lisaväetiseid. 

 
Eeltoodu kirjeldab uute väljakutsetega seonduvat tehnoloogia täiustamise vajalikkust toidu ja 
sööda tootmisel ning agroökoloogia aspektide olulisust tulevikus. Samuti tehakse palju tööd 
täppisviljelustehnoloogiatega, millega on võimalik analüüsida põldude mulla ja eelnevate 
saakide andmeid viisil, mis tagab täpse, vajaduspõhise väetamise (TVT 9) 58 . Suuremates 

põllumajandusfirmades on sellised tehnoloogiad ka kasutusel, kuid väiksemates firmades on 

takistuseks hind (tehnoloogia kompleksi ühiku hind kõrgem väiksema tootmispinna/mahu 

puhul). 

 

Üks viis uute väljakutsetega kohaneda on uute sortide kasutuselevõtt. Eestis oleks vaja sorte, 

mis omastaksid toitaineid efektiivsemalt, viljuks lühema ajaga, oleks talve-, öökülma- ning 

põuaresistentsed ning suudaks vastu panna haigustele ja kahjuritele. Sordiaretuses on 

 
58 Balafoutis, A., Beck, B., Fountas, S., Vangeyte, J., Wal, T. V. D., Soto, I., ... & Eory, V. (2017). Precision agriculture 
technologies positively contributing to GHG emissions mitigation, farm productivity and 
economics. Sustainability, 9(8), 1339: https://www.mdpi.com/2071-1050/9/8/1339/pdf 
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tehnoloogiad viimastel aastatel kiiresti arenenud, ning viimane areng sordiaretuse tehnoloogias 

on täppisaretus ehk CRISPR-Cas9 süsteem (CRISPR tähistab lühikesi DNA-kordusi ja Cas9 on üks 

valk), mis võimaldab muuta konkreetset geeni vastavalt aretaja huvidele, kasvõi ainult ühe 

nukleotiidi jagu. See süsteem on kiire, täpne ja võrdlemisi soodne, mistõttu oleks sordiaretusel 

sellest palju kasu. Euroopas ei ole see süsteem veel laialdaselt kasutusel. Seda peamiselt seetõttu, 

et ELi seadusandlus liigitab täppisviljeluse GMO-tehnoloogiaga ühte valdkonda. Teine põhjus on 

tehnika valdajate vähesus. Eestis on laboreid, kus on vastava ekspertiisiga teadlasi, kes kasutavad 

CRISPR-Cas tehnoloogiat baasteaduse katsetes. 

 
Esimeseks uue süsteemiga aretatud sordiks sai vahajas mais, mis sisaldab 100% amülopektiini 

(tavamaisis on 75% amülopektiini ja 25% amüloosi) (TVT 9) (Gao et al. 2020)59. Loodud on ka 

jahukastele resistentsed nisu, odra ja tomati sordid (TVT 4–6) (Borelli et al. 2018)60. Neis sortides 

on MLO 1 või TaEDR1 geneetilised lookused muudetud, nii et jahukaste tekitaja ei tunne neid 

taimi ära ja saavutatakse 40–100% resistentsus. Käimas on aretustöö laboritasemel (TVT 1–3) 

saagikama rapsi ja nisu jpt aretamiseks (Zhang et al. 2016 61; Braatz et al. 201762). Eeldusel, et see 

tehnoloogia saab Euroopas juriidiliselt heakskiidu, siis Eesti ja teiste põhjamaade jaoks võiks see 

tehnoloogia võimaldada kasvatada meie kliima ja valgusega paremini sobivaid sorte kiiremini ja 

kuluefektiivsemalt. 

 

Lisaks eeltoodud toidu väärindamise tehnoloogiatele on oluline areng toimunud ka 

loomakasvatuse kõrvaltoodanguna saadud läga väärindamisel. Kasutusele on võetud läga 

komposter selleks, et lägast kuivaine saada ja toitaineid eraldada.63 Lisaks võib uudse näitena 

tuua tehnoloogia, mille puhul loomakasvatuses aretatakse veisetõuge, kellel tekib vähem 

metaanigaase.64 Sööda väärindamise juures on fookus kahel aspektil. Esiteks on teadustööga 

näidatud, et veiste metaani emiteerimine tuleneb ka geneetikast, mis tähendab, et seda saab 

aretamise teel vähendada (Wallace et al. 2019)65. Taanis on ka sellist veiste aretusprogrammi 

 
59 Gao, H., Gadlage, M.J., Lafitte, H.R. et al. Superior field performance of waxy corn engineered using CRISPR–
Cas9. Nat Biotechnol 38, 579–581 (2020). https://doi.org/10.1038/s41587-020-0444-0 
60  Borrelli V. M. G., Brambilla V., Rogowsky P., Marocco A., Lanubile A. (2018). Front. Plant Sci., 24 | 
https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01245 
61  Zhang, Y., Liang, Z., Zong, Y. et al. Efficient and transgene-free genome editing in wheat through transient 
expression of CRISPR/Cas9 DNA or RNA. Nat Commun 7, 12617 (2016). https://doi.org/10.1038/ncomms12617 
62  Braatz, J., Harloff, H. J., Mascher, M., Stein, N., Himmelbach, A., & Jung, C. (2017). CRISPR-Cas9 targeted 
mutagenesis leads to simultaneous modification of different homoeologous gene copies in polyploid oilseed rape 
(Brassica napus). Plant Physiology, 174(2), 935–942. 
63 Fangueiro, D. et al. Mini-paper – Available technologies for nutrients recovery from animal manure and digestates. 
EIP-AGRI Focus Group: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-
eip/files/fg19_minipaper_1_state_of_the_art_en.pdf 
64Pryce, J. E., & Haile-Mariam, M. (2020). Symposium review: Genomic selection for reducing environmental impact 
and adapting to climate change. Journal of Dairy Science. 
65 Wallace RJ, Sasson G, Garnsworthy PC, et al. A heritable subset of the core rumen microbiome dictates dairy cow 
productivity and emissions. Sci Adv. 2019;5(7):eaav8391. Published 2019 Jul 3. doi:10.1126/sciadv.aav8391 
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katsetatud, kus lisaks tootlikkusele arvestatakse ka metaani emiteerimist66 . Teine suund on 

suurendada sööda väärindamise efektiivsust ehk teisisõnu, kuidas suunata energia tootlikkusse, 

mitte metaani emiteerimisse. Eesmärk on toodangu või kehamassi suhtes võimalikult väike 

metaani kogus. Seda saab saavutada kvaliteetse rohusöödaga (TVT 9), õlikultuuride lisamisega 

sööda ratsiooni (TVT 6–7; on teada, et õlikultuuride manustamine pärsib metageensete bakterite 

aktiivsust, Henno et al, 202067) ning veel on välja töötatud sünteetilised inhibiitorid metaani 

emissiooni vähendamiseks (TVT 3, Hristov et al. 201868).) Eesmärk on keskkonnasõbralikum 
tootmine ja ringbiomajandus, jäätmete igakülgne vähendamine ning kõrgem väärindamine. 

 

5.2.1 Ülevaade toidu tootmise ja töötlemise uudsematest tehnoloogiatest 
• Vertikaalne kinnine taimekasvatus, mis kasutab biogaasi energiat ja LED valgust, nt salati 

ning köögivilja tootmine – tagatakse vee kokkuhoid ja CO2 täiendav võimalik kasutus ning 

stabiilne tootmine. Näiteks USA AeroFarms (https://aerofarms.com/), Plenty 

(https://www.plenty.ag/), Saksamaa InFarm (https://www.infarm.com/) ja Belgia Urban 
Crop Solutions (https://urbancropsolutions.com/), millest viimases kasutatakse ka 

robottehnoloogiat. Suuremate tootjate investeeringud on olnud 30–100 mln dollarit (TVT 

9). Üle maailma on märkimisväärseid farme vähemalt 40. Niisugust tootmist võiks 

iseloomustada kui hüperintensiivset, st traditsiooniline valmimine on ca 70 päeva, 

kasvuhoones 40–50 päeva ja vertikaalselt 21–30 päeva. 
• Taimsete suhkrute ja kiudude mikroobse kääritamise tehnoloogia loomsete valkude 

sarnaste valkude tootmiseks – saaduseks kaseiin ja valk. Asendatakse piima, muna ja 
liha valk. Teeb võimalikuks muidu piimast ja munast põhinevate toodete tootmise, nt 

jogurtid, jäätised jne. 
• Taimse toorme rafineerimine (nn biorafineerimine) eesmärgiga eraldada vajalikud 

suhkrud, valgud või bioaktiivsed komponendid69. 

• Piimatöötlemise (juustutootmise) kõrvalsaaduse vadaku väärindamise tehnoloogia 70 . 

Ultrafiltratisooni-tehnoloogia – eraldatakse funktsionaalsed koostisosad, mis 

 
66 The Innovation Fund Denmark’s Grand Solution Prize is awared to three researchers for their breeding of climate-
friendly cows: https://mbg.au.dk/en/news-and-events/news-item/artikel/the-innovation-fund-denmarks-grand-
solution-prize-is-awarded-to-three-researchers-for-their-breedin/ 
67 Henno, M., Ariko, T., Kaart, T., Kuusik, S., Ling, K., Kass, M., ... & Ots, M. (2018). The fatty acid composition of 
Estonian and Latvian retail milk; implications for human nutrition compared with a designer milk. Journal of Dairy 
Research, 85(2), 247–250. http://dx.doi.org/10.1017/S0022029918000183 
68 Hristov AN, Oh J, Giallongo F, et al. An inhibitor persistently decreased enteric methane emission from dairy cows 
with no negative effect on milk production Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112(34):10663–10668. 
doi:10.1073/pnas.1504124112 
69 Serna-Loaiza, S., Miltner, A., Miltner, M., & Friedl, A. (2019). A review on the feedstocks for the sustainable 
production of bioactive compounds in biorefineries. Sustainability, 11(23), 6765: https://www.mdpi.com/2071-
1050/11/23/6765/pdf 
70 Ryan, M. P., & Walsh, G. (2016). The biotechnological potential of whey. Reviews in Environmental Science and 
Bio/Technology, 15(3), 479–498: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11157-016-9402-1 
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võimaldavad veesidumist, lahustuvust, geelistumist, emulgeerimist, vahutamist ja 

maitsesidumist71. 
• Funktsionaalsed piimatooted, mis on saadud probiootikumide või mikroobse kääritamise 

tehnoloogia kasutamisega – eelkõige jogurtitüüpi funktsionaalsed tooted, mis on 

täiendavalt rikastatud vitamiinidega (D-, C-vitamiin). 
• Külmkuivatustehnoloogiad, mis võimaldavad säilitada maitseomadusi ja toota snäkke72. 

• Alternatiivse võimalusena on toidu väärindamisel rahvusvaheliselt arendamisel nn taimse 
liha tootmine73 – taimse valgu, rasva, mineraalide, süsivesikute töötlemine (herned, oad, 

riis, kookosõli, päevalilleõli, rapsiõli, kaltsium, raud, kaaliumkloriid, kartulitärklis, 

metüültselluloos). Sellele tehnoloogiale on juba väga mitmeid patente esitatud (TVT 9–

10)74. 

• Samuti väärib märkimist taimse funktsionaalse toidu ja joogi tehnoloogia – nn smuuti 
tehnoloogia. Sisendiks on vajalik eeterlike õlide tootmine, erinevate valkude tootmine, 

funktsionaalset koostist sisaldavad seemned (nt lina ja kanepi seemned). 

 

5.2.2 Piima kasutamisel enamlevinud tehnoloogilised võimalused biomajanduse 
kontekstis 
 
Piimaga seoses toimuvad tehnoloogilised teadusuuringud ja tehnoloogilised edusammud 

võimaldavad piima bioloogilisi ja toiteomadusi mitmesugustel eesmärkidel enam siduda ja neid 
kasutada. Piima muudavad väärtuslikuks selles olevad kaseiinid (2,97%), vadakuvalgud (0,66%), 

rasvad (3,7%) ja laktoos (4,8%) 75 , mida eraldatakse erineva puhtusastmetega 

fraktsioonimeetodite abil. Piima kui lisandit kasutatakse väga paljude muude toiduainete 

tootmisel, näiteks kondiitritoodetes, jookides, teraviljatoodetes, kastmetes ja toidulisandites. 

 

Membraaneraldustehnoloogiat kasutatakse nii traditsioonilises piimatöötlemises kui ka uutes 

lahendustes, et toota kõrgema lisandväärtusega piimatooteid ja anda toorainele rohkem 

 
71 Lappa, I. K., Papadaki, A., Kachrimanidou, V., Terpou, A., Koulougliotis, D., Eriotou, E., & Kopsahelis, N. (2019). 
Cheese whey processing: integrated biorefinery concepts and emerging food applications. Foods, 8(8), 347: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723228/ 
72  Bhatta, S., Stevanovic Janezic, T., & Ratti, C. (2020). Freeze-drying of plant-based foods. Foods, 9(1), 87: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7022747/ 
73 Bohrer, B. M. (2019). An investigation of the formulation and nutritional composition of modern meat analogue 
products. Food Science and Human Wellness, 8(4), 320–329: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453019301144 
74 Patendi info: https://patents.google.com/patent/WO2014110539A1/en 
75 Miller, G.D., Jarvis, J.K. and McBean, L.D. (2006) The Importance of Milk and Milk Products in the Diet. Handbook 
of Dairy Foods and Nutrition. Third Edition, CRC Press, Boca Raton, 1–53. 
http://dx.doi.org/10.1201/9781420004311.ch1; Jensen, R.G., Ferris, A.M. and Lammi-Keefe, C.J. (1991) The 
Composition of Milk Fat. Journal of Dairy Science, 74, 
3228–3243. http://dx.doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78509-3 
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väärtust 76 . Piima koostisosade aatommassist, osade eraldamiseks kasutatava membraani 

pooride suurusest ja selleks kasutatavast filtreerimistehnoloogiast annab ülevaate järgnev 

illustratsioon (joonis 5.1). 

 

 
Joonis 5.1. Piima koostosiosade aatommass, nende eraldamiseks kasutatava membraani 
pooride suurus ja filtreerimistehnoloogia77 

Ultrafiltratsiooni (UF) kasutati algselt piimatööstuses enne juustu valmistamist eelkontsentraadi 

saamiseks. Samuti on UF-i edukalt kasutatud, et saada vadakust valke ja kontsentreerida 

piimavalke. Kooritud piimast toodetakse UF-iga piimavalgu kontsentraati (MPC – milk protein 
concentrate), juustuvadaku UF-iga saadakse vadakuvalgu kontsentraati (WPC – whey protein 
concentrate)78. Lõssist saadav WPC on juustutööstuse kõrvalsaadus, mistõttu vähendab WPC 

kasutuselevõtt vadaku kõrvaldamisega seotud keskkonnaprobleeme ja seega juustu maksumust. 

 
76 Kumar, P., Sharma, N., Ranjan, R., Kumar, S., Bhat, Z. F., & Jeong, D. K. (2013). Perspective of membrane technology 
in dairy industry: A review. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 26(9), 1347: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093403/ 
77 Smith, K.E. (2001) Background on Milk Protein Products. Wisconsin Center for Dairy Research. 
78 Rebouillat, S. and Ortega-Requena, S. (2015) Potential Applications of Milk Fractions and Valorization of Dairy By-
Products: A Review of the State-of-the-Art Available Data, Outlining the Innovation Potential from a Bigger Data 
Standpoint. Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 6, 176–203. 
http://dx.doi.org/10.4236/jbnb.2015.63018. 
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Lisaks membraantehnoloogiale saab vadakukomponente kontsentreerida elektrodialüüsi, 

ioonivahetuse ja kristallimise abil79. 

Mikrofiltreerimine (MF) arendati piimatööstuses tööstuslikuks bakterite eraldamiseks, vadaku 

rasvaärastuseks ja juustu valmistamisel mitsellaarse kaseiiniga rikastamiseks 80 . Tänapäeval 

uuritakse võimalusi eraldada MF-iga kaseiinid ja vadakuvalgud otse piimast. Teine uus rakendus 

on piimarasvagloobulite fraktsioneerimine viisil, millel membraan ei katkesta gloobuleid81. MF-

iks kasutatakse kahte tüüpi membraane: polümeersed ja keraamilised, mille erinevused 

seisnevad maksumuses, membraani kestuses, voolavuses, tõhususes, fraktsioonide puhtuses, 

puhastamises ja energiatarbimises82. 

Piima fosfolipiidid on tugevad emulgaatorid, tänu millele saab piimavalke kasutada ka 

vahustatud toodetes, mis tuginevad tavapäraselt munal. MPC-sid kasutatakse erinevate toodete 

valmistamisel, sealhulgas juustu ja jogurti, jäätise, dieettoodete, teravilja- ja energiabatoonide, 

imikute piimasegude, magustoitude, küpsetiste, täidiste, madala rasvasisaldusega võiete, 

spordijookide ja –toitude ning geriaatriliste toitumistoodete tootmiseks. Piimavalgud ja 

fosfolipiidid konkureerivad muudest allikatest, näiteks köögiviljadest, eriti sojast saadavate 

valkudega. Piimavalkudes on aga rohkem asendamatuid aminohappeid. 

Piima komponentide alternatiivsed rakendused väljaspool toidutööstust on samuti roheaspektist 

hädavajalikud. Nii saab ära kasutada tooraine, mis kvaliteedi või mõnel muul kaalutlusel ei sobi 

toidutootmisesse. Kuna piimatootmine on tiheda konkurentsi tõttu edu saavutamiseks 

keskendunud tooteinnovatsioonile, jõuavad innovaatilised lahendused varem või hiljem 

teistessegi põllumajandussektoritesse. 

5.2.3 Söödatootmise tehnoloogiad ja toorained 
Söödatootmises on tehnoloogia kui sellise uuendamine majanduslikku tasuvust arvesse võttes 

keeruline. Kuna sööt on rahalises mõttes märkimisväärselt madalama suhtelise väärtusega kui 

toit, siis energia- ja toorainemahukad ning investeeringuid nõudvad tehnoloogiad ei ole 

söödatootmises sageli majanduslikud tasuvad. Kuna nt fraktsioneerimine ja rafineerimine on 

võrreldes kuivatamise ja jahvatamisega tunduvalt kulukamad tegevused, siis ei paku 

komponentide eraldamine loomasööda puhul enamasti piisavalt suurt lisandväärtust, et 

 
79 Kravtsov, V. A., Kulikova, I. K., Bessonov, A. S., & Evdokimov, I. A. (2020). Feasibility of using electrodialysis with 
bipolar membranes to deacidify acid whey. International Journal of Dairy Technology, 73(1), 261–269. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0307.12637 
80  Luciana Saboyainsta, Jean-Louis Maubois. Current developments of microfiltration technology in the dairy 
industry. Le Lait, INRA Editions, 2000, 80 (6), lk541–553. ff10.1051/lait:2000144ff. ffhal00895452 
81 Henri Goudédranche, Jacques Fauquant, Jean-Louis Maubois. Fractionation of globular milk fat by membrane 
microfiltration. Le Lait, INRA Editions, 2000, 80 (1), lk93–98. ff10.1051/lait:2000110ff. ffhal-00895390f 
82 Mercier-Bouchard, D., Benoit, S., Doyen, A., Britten, M., & Pouliot, Y. (2017). Process efficiency of casein separation 
from milk using polymeric spiral-wound microfiltration membranes. Journal of dairy science, 100(11), 8838–8848. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217307828 
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tehniliselt keerukam töötlemine oleks tasuv83. Seetõttu sööda tooraine enamasti kuivatatakse ja 

mõningatel juhtudel ka jahvatatakse ning sellega enamasti kogu tehnoloogia piirdub. Seega 

käsitletakse järgnevalt toorainet tehnoloogiana 84  ning esitatakse mitte veel laialt levinud 

tooraineid loomasööda tootmiseks. 

Alljärgnevalt esitatud toorainetel on tavapärase toorme ees samad eelised. Kuna paljud senised 

loomasööda allikad on nõudluse kasvu, kliimamuutuste ja biokütuste laiema leviku tõttu 

kallinemas (nt raps), siis on võimalik seni kõrvale jäänud materjali kasutades vähemate kuludega 

loomasööta toota. Samuti on seni jäätmetena käsitletud biomassi suunamine loomasöödaks ka 

keskkonnahoiu mõttes parem ressursikasutus85. 

• Liblikõielised. Liblikõielised taimed on raskesti sileeritavad, säilivad halvasti ja on madala 

kuivainesesisaldusega. Lähtudes katsete (Lättemäe 2007) tulemusest, saab sileerimise 

parandamiseks ja kuivainesisalduse suurendamiseks kasutada kindlustuslisandit, segada 

liblikõielisi kõrrelistega või kasutada adsorbente. Tehnoloogiat saab rakendada 

liblikõielistest sööda tootmisel. Selle tulemusel paraneb tootmise majanduslik efektiivsus, 

kuna suurem silokvaliteet ning madalam kuivaine ja toiteainete kadu tähendab 

madalamaid kulusid.86 

• Toidujäätmed. Toidujäätmeid on kodumajapidamises kaua aega kasutatud 

loomasöödaks, kuid mitte nn tööstuslikus loomapidamises. Oluline on toidujäätmete 

sorteerimine, et tagada loomadele sobilik ja tasakaalustatud toit. Kuna toidujäätmete 

tarbimisest võivad loomadel tekkida tervisehäired, on see Eestis seadusandlusega väga 

piiratud. Vastavad piirangud tulenevad eelkõige loomsete kõrvalsaaduste kasutamist 

käsitlevast määrusest (EÜ) nr 1069/2009. Selliste probleemide vältimiseks saab 

toidujäätmeid kuumtöödelda, näiteks keetes või lihtsalt kuumutades. Paljud uuringud on 

siiski näidanud, et toidujäätmed pakuvad loomadele mitmekülgset toitu, aitavad vältida 

jäätmete teket ning kasutada efektiivsemalt bioressurssi.87 

• Kalajäätmed. Kalapüügil, töötlemisel ja transpordil tekib jäätmeid, mida saab kasutada 

erinevate uute toodete tootmiseks. Eelkõige toodetakse kalajäätmetest õli ja kalasööta, 

aga ka lisaks mitmeid teisi tooteid88. Selliste tehnoloogiate kasutamine on jõudnud TVT 

 
83Sheppard, P., Garcia-Garcia, G., Angelis-Dimakis, A., Campbell, G. M., & Rahimifard, S. (2019). Synergies in the co-
location of food manufacturing and biorefining. Food and Bioproducts Processing, 117, 340–359. 
84 Zuckerman, O., Herzog, R. A., Sharon, Y., & Yehuda, E. (2015). A novel technology to produce microalgae biomass 
as feedstock for biofuel, food, feed and more. TECHNOLOGY, 3(02n03), 84–88: 
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2339547815400075 
85 Coffey, D., Dawson, K., Ferket, P., & Connolly, A. (2016). Review of the feed industry from a historical perspective 
and implications for its future. Journal of Applied Animal Nutrition, 4. 
86  Lättemäe, Paul (2007). 3.4-2/728 alapunkt 1.8 "Söödatootmise tehnoloogiate uurimine, sileerimiskatsed 
(1.01.2003−31.12.2007)". Projekti lõppraport. Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut 
87 Truong, Linda, et al. (2019). "Food waste in animal feed with a focus on use for broilers." International Journal of 
Recycling of Organic Waste in Agriculture: 1–13. 
88 Nisticò, R. (2017). Aquatic-derived biomaterials for a sustainable future: A European opportunity. Resources, 6(4), 
65: https://www.mdpi.com/2079-9276/6/4/65/pdf 
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8–9 staadiumi, mis tähendab, et kalajäätmeid väärindatakse osades regioonides (Norra, 

Taani jm.)89 Kalajäätmeid väärindatakse ka Eestis Paldiskis. 

• Putukad 90 . Putukaid on loomasöödana kasutamiseks sageli otstarbekas kasvatada 

tootmishoone vahetus läheduses, kuna paljud putukad kasutavad elutegevuses 

loomapidamisega kaasnevaid saadusi, nt sõnnikut ja komposti. Putukatoiduks sobivad 

mitmesugused orgaanilised jäätmed. Loomasöödaks kõige sobivamad liigid, nt erinevad 

kärbselised, sisaldavad palju valku, amino- ja rasvhappeid, mineraale ja vitamiine 91 . 

Sõltuvalt putuka- ja loomaliigist on võimalik nt sojasööt asendada täielikult putukatega. 

Samuti kasvavad putukad erinevalt taimedest hästi ka veevaestes tingimustes. Putukate 

loomasööda kasutamisel on seega võimalik majanduslik eelis põuaaegadel, mil taimse 

sööda pakkumine on madalam ja hind on kõrgem. Samuti vähendab see keskkonnamõju, 

kuna võimaldab sööta toota mitmesugustest biojäätmetest.92 

• Mikrovetikad. Mikrovetikad on söödaomadustelt sarnased soja- ja rapsikoogiga. Neid 

saab kasvatada otse tiikides või loomade joogiveega ühendatud nn foto-bioreaktorites. 

Mikrovetikate kasvatamine ja kasutamine loomade joogivees aitab vähendada 

energiakulusid, kuna seda ei ole vaja kuivatada, eraldi säilitada ega transportida.93 

• Makrovetikad. Loomasöödaks sobivad kõrgema toitainesisalduse tõttu paremini puna- ja 

rohevetikad. Vetikate valgusisaldus sõltub sordist, aminohapete poolest on need vaesed, 

kuid vetikates on palju keerulisi süsivesikuid, samuti seedimisele kasulikke ühendeid. 

Vetikaid saab koguda veekogudest ja kiiresti tarvitada või kuivatada. Vetikate kasutamine 

söödana on keskkonnasõbralik, kuna aitab eemaldada veekeskkonnast liigsed toitained ja 

vähendada eutrofeerumist.94 

• Lemlelised. Lemlelised on väiksed vee pinnal hõljuvad taimed, mida saab sööta 

loomadele värskelt või kuivatatuna. Neid on võimalik kasvatada ka tootmishoonete 

vahetus läheduses, nt reovees. Lemleliste peamiseks eeliseks ongi nende võime reoveest 

 
89  EUMOFA (2018). Blue Bioeconomy: Situation and Perspectives: 
https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Blue+bioeconomy_Final.pdf 
90 Madau, F. A., Arru, B., Furesi, R., & Pulina, P. (2020). Insect Farming for Feed and Food Production from a Circular 
Business Model Perspective. Sustainability, 12(13), 5418: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/13/5418/pdf 
91 Stamer, A. (2015). Insect proteins—a new source for animal feed: The use of insect larvae to recycle food waste 
in high-quality protein for livestock and aquaculture feeds is held back largely owing to regulatory hurdles. EMBO 
reports, 16(6), 676–680: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4467850/ 
92 Makkar, Harinder PS, et al. (2014). "State-of-the-art on use of insects as animal feed." Animal Feed Science and 
Technology 197: 1–33.; Pulina, Giuseppe, et al. (2017). "Sustainable ruminant production to help feed the planet." 
Italian Journal of Animal Science 16.1: 140–171. 
93 Halmemies-Beauchet-Filleau, A (2018)., et al. "Alternative and novel feeds for ruminants: nutritive value, product 
quality and environmental aspects." animal 12.s2: s295-s309. 
94 Halmemies-Beauchet-Filleau, A (2018)., et al. "Alternative and novel feeds for ruminants: nutritive value, product 
quality and environmental aspects." animal 12.s2: s295-s309; Pulina, Giuseppe, et al. (2017). "Sustainable ruminant 
production to help feed the planet." Italian Journal of Animal Science 16.1: 140–171. 
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toitaineid omastada, mistõttu sobib see hästi kokku ringbiomajanduse ideega ja aitab 

vähenda keskkonnareostust või jäätmeteket.95 

• Mikroobne biomass. Mikroorganismid suudavad muuta orgaanilised jäätmed (näiteks 

toidujäätmed) ning ka õhus leiduva CO2 biomassiks, mis sisaldab vajalikke 

söödakomponente, nagu valk (ca 50%), rasvad (ca 10%), antioksüdandid ning vitamiinid. 

Mikroobse biomassi tootmist saab lihtsasti ühildada erinevate ringmajanduse 

põhimõtetega. 

• Täppissöötmine. Täppissöötmine hõlmab nii karjatavate loomade kui ka rohumassi 

jälgimist. Näiteks saab mõõta rohumassi hulka, liikumist karjamaal, looma 

kehatemperatuuri ja toidu seedimist. Täppissöötmise abil saab optimeerida sööda 

tarbimist, vähendades nii tootmiskulusid.96 

Söödatootmise tehnoloogiate puhul on tuvastatavad järgmised trendid:97 

1. jätkuv üleminek looduslikele või biopõhistele sisenditele sööda tootmises; 

2. nõudlus antibiootikumide vähendatud kasutamisele ning suurendada RAW (Raised 
Without Antibiotics) tähtsust sööda tootmises; 

3. suurema tähelepanu pööramine söödaks kasutatava teravilja kvaliteedile ja selle 

tagamisele läbi parema agrotehnika ( vähem mükotoksiine); 

4. integreeritud lahendused, vähendamaks haiguste riski; 

5. loomade heaolu tähtsuse arvestamine sööda tootmise tehnoloogiates. 

 

5.3 Uute tehnoloogiate tehnoloogia valmidustase toiduainetööstuses 
 
Lähtudes uute tehnoloogiate arvust võib väita, et toiduainetetööstuses on uute ja kõrgemat 

lisandväärtust pakkuvate tehnoloogiate arengusuunaks olnud eelkõige taimse biomassi, eriti aga 

taimsete jäätmete98 tõhusam kasutuselevõtt.

 
95 Halmemies-Beauchet-Filleau, A (2018)., et al. "Alternative and novel feeds for ruminants: nutritive value, product 
quality and environmental aspects." animal 12.s2: s295-s309. 
96 Pulina, Giuseppe, et al. (2017). "Sustainable ruminant production to help feed the planet." Italian Journal of Animal 
Science 16.1: 140–171. 
97 CBS (2017). Five top trends to to watch in feed technology: https://canadianbio.com/Post/Five-top-trends-to-
watch-in-feed-technology 
98 Jin, Q., Yang, L., Poe, N., & Huang, H. (2018). Integrated processing of plant-derived waste to produce value-added 
products based on the biorefinery concept. Trends in food science & technology, 74, 119–131: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224417305459?via%3Dihub 
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Joonis 5.2. Uudsed tehnoloogiad ja nende tehnoloogilise valmiduse tase taimse biomassi väärindamisel 
TVT → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Substraat ↓ Alusuuringud Rakendusuuringud / prototüüp Varajased demod Terviklikud 
demod 

Varajane tööstuslik 
arendus 

Tööstuslik 
rakendus 

Toidujäätmed 

       
 
 

  

Anaeroobne 
kääritus 
biogaasiks99        

Kääritus 
äädikhappeks100 

  
      

Kääritus isobuteeniks101     
Pimekääritus biovesinikuks102 

    
  

Köögivili ja 
puuvili 

Kartuli ekstraheerimine 
ja destilleerimine 

valguks, kiudaineks, 
tärkliseks, etanooliks103 

Tomatijääkide vedelike 
ekstraktsioon ülekriitilise 
fluidumiga 
beetakaroteeni ja 
lükopeeni tootmiseks104 

 
Kartulijääkide 
low pressure 
solid-liquid 
extraction105 

Köögiviljast 
valgu sepa-
reerimine106 

  
Köögiviljaõli 
ümber-
esterdamine 
biodiisliks107 

     

 

 
Puuviljaliha 
ekstraheerimine kiuks, 
ekstraktiks, 
seemnejahuks ja -
õliks108 

Õunajääkide 
ekstra-
heerimine ja 
destilleerimine 
pektiiniks109 

          
Odav produkt         Kallis produkt    

 
99 Biogas plant producing electrical energy from grass juice and food residues. https://bio-based-solutions.eu/#/project/162 
100 Production of medium chain fatty acids from food residues by chain elongation. https://bio-based-solutions.eu/#/project/81 
101 Production of isobutene from waste biomass through gas fermentation and purification. https://bio-based-solutions.eu/#/project/82 
102 Yasin N.H.M., Mumtaz T., Hassan M.A., Abd Rahman N. (2013). Food waste and food processing waste for biohydrogen production: A review. Journal of Environmental Management 130: 
375–385. doi:10.1016/j.jenvman.2013.09.009 
103 Ahokas M., Välimaa A.-L., Lötjönen T., Kankaala A., Taskila S., Virtanen E., others. (2014). Resource assessment for potato biorefinery: side stream potential in Northern Ostrobothnia. 
Agronomy Research 12 (3): 695–704 
104 Cristóbal J., Caldeira C., Corrado S., Sala S. (2018). Techno-economic and profitability analysis of food waste biorefineries at European level. Bioresource Technology 259: 244–252. 
doi:10.1016/j.biortech.2018.03.016 
105 Cristóbal J., Caldeira C., Corrado S., Sala S. (2018). Techno-economic and profitability analysis of food waste biorefineries at European level. Bioresource Technology 259: 244–252. 
doi:10.1016/j.biortech.2018.03.016 
106 Extraction of native protein from green vegetables. https://bio-based-solutions.eu/#/project/77 
107 Biodiesel from vegetable oils and animal fats through transesterification process. https://bio-based-solutions.eu/#/project/138 
108 Extracting specialty oils, additives (eg fibres & natural colorants) for food, food supplements & cosmetics from fruit-juice side streams. https://bio-based-solutions.eu/#/project/149 
109 Schieber A. (2017). Side Streams of Plant Food Processing As a Source of Valuable Compounds: Selected Examples. Annu Rev Food Sci Technol 8 (1): 97–112. doi:10.1146/annurev-food-
030216-030135 
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5.3.2 Toidujäätmed 
Teatud toorainest, nt suhkrupeedis, -roos ja teraviljas olevast suhkrust ja tärklisest, eraldub 
kääritamise teel ka isobuteen, mis tuleb saadud biogaasist puhastamise teel eraldada (TVT 7–8). 
Hetkel toodetakse seda fossiilsetest õlidest, mistõttu aitaks taimse tooraine kasutamine 
vähendada süsinikuheidet. Isobuteeni tootmise puhul on keerukas efektiivse käärimiskeskkonna 
loomine. Mitmesuguste toidu- ja söödatööstuse jäätmete kääritamisel tekib äädikhapet sisaldav 
vedelik, mille saab etanooliga töödeldes muuta pikemateks, keskahelalisteks rasvhapeteks (TVT 
8). Neid saab kasutada nt söödalisandina või taimekaitsevahendina, samuti saab tootmisjääke 
kasutada väetisena. 
 
5.3.3 Köögivili ja puuvili 
Tööstuslikult rakendatakse köögiviljaõli suhteliselt kõrgel kuumusel (60°C) ümberesterdamist 
biodiiselkütuseks110 (TVT 9), mille käigus eraldatakse kütusest puhastamise käigus ka glütseriin. 
Eesti tingimustes on sobilikum kasutada toorainena rapsi. Piiranguks on plahvatus- ja tuleohtlike 
ainete käsitlemisega kaasnevad ohutusnõuded ja riskid. 
 
Erinevatest köögi- ja puuviljadest saab mitmesuguseid aineid ka ekstraheerida. Sealjuures on 
katsetatud nt kartuli ekstraheerimist ja destilleerimist valguks, kiudaineks, tärkliseks ja etanooliks 
(TVT 1–2) ning beetakaroteeni ja lükopeeni esktraheerimist tomatijääkidest (TVT 3). Juba 
tööstuslikult rakendatav (TVT 9) on õunajääkide ekstraheerimine ja destilleerimine pektiiniks111 
ning praegu veel varajases tööstuslikus arenduses on (TVT 8) puuviljaliha ja -seemnete 
ekstaheerimine kiuks, ekstraktiks, seemnejahuks ja -õliks. 
 

5.4 Biomajanduse arenguvõimalused toidu ja sööda valdkonnas 
Biomajanduse arenguvõimalused toidu ja sööda valdkonnas ilmnevad peamiselt süvenevast eri 
teadusvaldkondade sidususest. Edu saavutamise tõenäosus biomajanduse kontekstis oleneb 
sellest, kuivõrd tihedalt seotakse toidu- ja söödatootmise biomassivood. Ehkki mõlema 
tootmisvaldkonna biomassivood on juba seotud – näiteks toidu- ja söödateravili võivad pärineda 
samast allikast, siis erisus luuakse kvaliteedistandarditega. Samasugune potentsiaal on piimal, 
mida siiski ära ei kasutata – toidutootmise standarditele mittevastava piimaga pole tootjal 
võimalik hetkel midagi peale jäätmena kõrvaldamise teha. Lisaks on oluline arenguvõimalus 
toidutootmise jäätmete ringbiomajanduse põhimõttel söödatootmiseks kasutamine. 
 
 

 
110  Biodiesel from vegetable oils and animal fats through transesterification process. https://bio-based-

solutions.eu/#/project/138 
111 Schieber A. (2017). Side Streams of Plant Food Processing As a Source of Valuable Compounds: Selected Examples. 

Annu Rev Food Sci Technol 8 (1): 97–112. doi:10.1146/annurev-food-030216-030135 
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Toidu- ja söödatootmise olulised arenguvõimaluste allikad on järgmised. 
 

• Uued tehnoloogiad, mis arendatakse välja siseriikliku ja riikidevahelise koostöö teel nii 
teadlaste kui ka ettevõtlussektori ja poliitikakujundajate vahel. 

• Intelligentsed tehnoloogiad biomassi tootmiseks, töötlemiseks ja ahelapõhiseks 
kasutamiseks, mis on varasemast keskkonnasäästlikumad ja väiksema energiakuluga. 
Väetiste, pestitsiidide ning antibiootikumide kasutamise vähendamine toidu ja sööda 
tootmises. 

• Ressursside kasutamise efektiivsuse kasv, misläbi suurendatakse toodetava biomassi 
kasutamise määra ja võetakse kasutusele biomassi, mis tekib tootmises kõrvalsaaduse või 
jäätmena. 

• Oskusteadmiste ja teadlikkuse suurenemine, mis tekib teadusvaldkonna toidu- ja 
söödatootmise uurimis- ja arendustöösse kaasamisega. 

Üheks peamiseks väljakutseks on vajadus erinevate tehnoloogiate arendamise ja 
kasutuselevõtu puhul arvestada ka kestlikkuse indikaatorite (näiteks CO2 emissioonid) ja 
biomajanduse ringluspõhimõtetega (taaskasutavad materjalid või kaskaad-materjalikasutus). 
Intervjuudest paljude Eesti ettevõtetega on selgunud 112 , et neid huvitavad uued ja 
ressursisäästlikud tehnoloogiad ja lahendused. Ettevõtjate võimekus investeerida kõrgema 

lisandväärtuse saamiseks biomassi väärindamisse on aga suhteliselt tagasihoidlik (küsitletud 

ettevõtjate näitel sõltuvalt ettevõtte käibest investeeringud varieeruksid 0,2 miljonist eurost 

kuni 10 miljoni euroni). Ettevõtjad täiustavad ja parandavad tootmisprotsesse siis, kui neil on 
selge teadmine, et muutusega kaasneb konkurentsivõime kasv. Sellisel juhul on neil ka soov 
teostada täiendavaid investeeringuid ja leitakse võimalusi kapitali kaasamiseks. 
 
Uute teadmiste loomisesse ja innovaatilistesse tehnoloogiatesse on võimelised investeerima 
suhteliselt vähesed ettevõtjad (3 ettevõtjat 20st). Peamise põhjusena nimetatakse vajalike 
rahaliste vahendite puudust paigutada täiendavaid ressursse ilma teadmiseta, milliseks võib 
kujuneda tekkiv kasu. Ettevõtjad ootavad, et innovaatiliste teadmiste ja lahenduste loomisega 
peab eelkõige tegelema riik (toetuste, teadus- arendus projektide algatamise ja finantseerimise, 
maksupoliitika meetmetega). On ettevõtjaid, kes on nõus vajalike tehnoloogiate loomisse ja 
protsesside innovatsiooni ka ise finantsiliselt panustama. 
 
Kasulikumaks peetakse näiteks valdkondlike biomajanduse klastrite (ülikoolid, 
teadusarendusasutused, ettevõtjad erinevatelt biomajanduse tegevusaladelt) moodustamist, 
misläbi tekiks laiemat kasu loov võrgustik. Probleemiks on vajalike oskustega inimeste 
puudumine oma ettevõttes, kes suudaksid panustada vajalikul määral biomajanduslike 

 
112 Mainitud intervjuud viidi läbi käesoleva RITA biomajanduse projekti raames prof Rando Värniku juhtimisel. 
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eesmärkide saavutamisse. Ollakse kursis biomajanduse valdkonnaga üldiselt, aga selles peituvaid 
võimalusi ei ole endale teadvustatud. Võimalike lahendustena nähakse ka ülikoolide 
doktorantide suuremat integreerimist ettevõtlussektoriga. 
 

Ettevõtlussektor ootab pigem uusi lahendusi ja tehnoloogiaid, mida saaks asuda kohe 

rakendama, aga teadus- ja arendustegevustesse panustamine nii finantsiliselt kui ka 

inimressursi mõistes on tagasihoidlik (vähestel on olemas võimekus panustada 

finantsressursse). Koostööst teadlastega ollakse huvitatud, kui see aitab nende sektorit 

arendada ja luua konkurentsieelise. Ettevõtjad peavad biomajanduse arengus oluliseks 
digitaalset andmete juhtimist – nii tootmist puudutavate seireandmete, toodangu kvaliteedi kui 
ka lõpptoodangu turustamisel –, mis eeldab aga valdkondlike andmete (biomassi ressurss, 
ristkasutus, kvaliteet, asukoht, turuhind) (võrdlusbaasi) olemasolu ja nende oskuslikku analüüsi 
ja andmepõhist juhtimist. Tulemusena võivad tekkida uued lahendused ja ärimudelid biomassi 
mitmekülgsemaks kasutamiseks ja väärindamiseks. 
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6. Uute biomajanduse tehnoloogiate sotsiaal-majanduslik 
levik: raamistik tehnoloogiate valmisoleku laiemaks 
hindamiseks ja analüüsiks 

 dr Margit Kirs ja prof Erkki Karo 
 

6.1 Sissejuhatus 
Tehnoloogiliste lahenduste sotsiaal-majandusliku leviku ulatuse ja kiiruse ennustamine on 
tänamatult kompleksne, hõlmates nii tehnoloogilise arenguga seonduvaid kui ka uute lahenduste 
võimaliku omaksvõtuga seotud määramatusi. Kuigi erinevate tehnoloogiliste 
suundumuste/võimaluste kaardistamine on oluliseks eelduseks strateegilise planeerimise ja 
poliitikakujundamise kontekstis, ei ole biomajanduse arendamisel tihti suudetud ületada lõhet 
tehnoloogiliste arengute ekstrapoleerimise ning nende võimaliku leviku ja mõju prognoosimise 

osas (vt ka joonis 6.1).113 
 

 
 
Joonis 6.1. Innovatsiooni levik ja kasutusevõtt kui „liikuv märklaud“114 

 

 
113 Bröring, S., et al. (2020) Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production 266, 1–12; vt üldiselt 

ka Perez, C. (2009/1986) The new Technologies: An integrated view (English version of the original Spanish published 

in 1986). Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics 19. 
114 Baseeruvalt Perez, C. (2009/1986) The new Technologies: An integrated view (English version of the original 

Spanish published in 1986). Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics 19; Kline, S. J. & 

Rosenberg, N. (1986) An Overview of Innovation. In Landau, R. & Rosenberg, N. (Eds) The Positive Sum Strategy. 

National Academy Press, Washington DC, 275–305; https://circularregions.org/societal-readiness-levels/. 
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Lihtsustatult, tehnoloogiline keerukus/paremus ei ole ilmtingimata peamine ja ainuvõimalik 
majanduslikku suhtelist eelist mõjutav tegur, sh turul juba olemasolevate lahendustega 
võrreldes. 115  Lisaks on tehnoloogiate ja tehnoloogiliste süsteemide leviku kirjeldamisel üha 
olulisemat rõhuasetust hakatud (taas)omistatama mitte-tehnoloogilistele faktoritele, sh 
ühiskondlik vastuvõtlikkus uute tehnoloogiate osas ja seda vastuvõtlikkust mõjutav õiguslik, 
poliitiline, finants- ja majanduslik keskkond. Ka klassikaline Rogersi poolt 1960ndatel 
väljaarendatud innovatsiooni leviku teooria, mille oluliseks baaskaasuseks oli muuseas 
biomajandusega seotud innovaatiliste lahenduste leviku lahtimõtestamine hübriidmaisi 
kasutamise näitel, omistas innovaatiliste lahenduste karakteristikute116 kõrval sama olulist rolli 
olemasolevale institutsionaalsele keskkonnale, levinud sotsiaalsetele normidele ning 
kommunikatsiooniprotsessidele. 117  Siinkohal on Gottinger et al. (2020) kokku sünteesinud 
olulisemad süsteemsed barjäärid ning eeldused uute ja alles arengu algusjärgus olevate 

tehnoloogiate juurutamisel (tabel 6.1).118 
 
Tabel 6.1. Biomajanduse arendamisega seotud süsteemsed barjäärid119 

Barjääri iseloomustav 

kategooria 

Barjääre iseloomustavad alamkategooriad ja näited  

Poliitikad & regulatsioonid • Puuduvad poliitika ja poliitikameetmed nii tehnoloogilise 

arengu kui ka nõudluse toetamiseks 

• Pika perspektiivi puudumine ja ebakindel poliitiline retoorika ja 

valdkondlik poliitika 

• Poliitika rakendamise probleemid, sh konsensuse puudumine 

muutuste suuna osas 
Tehnoloogiad & materjalid • Sisendmaterjali hankimise ja stabiilse tagamisega seonduvad 

raskused, sh ristkasutusest tulenev konkurents toorme osas 

• Füüsilise infrastruktuuri puudulikkus 

 
115 Kline, S. J. & Rosenberg, N. (1986) An Overview of Innovation. In Landau, R. & Rosenberg, N. (Eds) The Positive 
Sum Strategy. National Academy Press, Washington DC, 275–305; Rogers, E. M. (1962/2003) Diffusion of Innovations 
(5th ed.), The Free Press, New York, USA; vt ka Funk, J. L. (2015) Thinking about the future of technology: Rates of 

improvement and economic feasibility. Futures 73, 163–175. 
116 Need on: 1) suhteline eelis nii majanduslikus kui ka mitte-majanduslikus mõttes; 2) ühilduvus varasema kogemuse 

ja väljakujunenud normidega; samuti 3) keerukus; 4) katsetavus; 5) jälgitavus. 
117 Rogers, E. M. (1962/2003) Diffusion of Innovations (5th ed.), The Free Press, New York, USA; vt ka Pyka, A. (2017) 

Transformation of economic systems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) Knowledge-Driven 
Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. Springer. 
118 Vt ka Herrero, M. et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature 
Food 1, 266–272; Geels, F.W. (2020) Transformative innovation and socio-technical transitions to address grand 

challenges. Working paper. R&I paper series. Directorate-General for Research and Innovation (European 

Commission); Schot, J. & Steinmuller, W. E. (2018) Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation 

and transformative change. Research Policy 47, 1554–1567; Hekkert, M. P., et al. (2007) Functions of innovation 

systems: A new approach for analysing technological change. Technological Forecasting & Social Change 74, 413–

432. 
119 Baseeruvalt Gottinger, A., et al. (2020) Studying the Transition towards a Circular Bioeconomy—A Systematic 

Literature Review on Transition Studies and Existing Barriers. Sustainability 12, lk. 12–13. 
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• Tootmise ja tööstusliku rakendamisega seotud tehnilised 

barjäärid 
Turg ja 

investeerimistingimused 

• Ebasoodne turukeskkond, sh ebakindlus ja madal kasumlikkus 

tänu tehnoloogilisele uudsusele, samuti konkurents odavamate 

fossiilsete materjalide ja neil põhinevate toodete poolt 

• Uue turu loomisega seonduvad küsimused, sh piiratud nõudlus, 

dominantse disaini puudumine 

• Piiratud investeeringute kättesaadavus 
Sotsiaalne aktsepteeritus • Avalik vastuseis 

• Üldsuse teadlikkuse, huvi ja kaasatuse puudumine 
Teadmised ja võrgustikud • Võrgustike moodustamisega seotud raskused, sh vajalike 

võtmetegutsejate puudumine 

• Koordineerimis- ja koostööprobleemid 

• Erinevad või vastuolulised prioriteedid, visioonid, ootused 

võrgustikes 

• Teaduse ja teadmiste arendamisega seotud probleemid 

• Teadmiste puudumine 

• Puuduvad oskused ja pädevused 
Sektoriaalsed rutiinid ja 

prevaleerivad struktuurid 

• Madal valmisolek muutusteks, sh riske vältiv suhtumine 

• Turgu valitsevate ettevõtjate vastuolek muutustele 

• Infrastruktuuri, tehnoloogiate, ärimudelite, ostutavade jne 

lukustumine 

• Seni dominantsete standarditega seotud väljakutsed 
 

Viimastel aastatel on oluliseks silmatorkavaks praktikaks tehnoloogia valmidustaseme TVT 

(Technology Readiness Level) kõrval, ja ennekõike selle edasiarendusena, erinevate katsetuste 
kasvav arv ühiskondliku valmidustaseme – ÜVT väljatöötamise alal (Societal Readiness Level120, 
kuid ka Societal Embeddedness Level).121 Vastava tendentsi olulisema põhjusena on nimetatud 
TVT lähenemise liialt kitsast fookust tehnoloogilisele lahendusele endale ning selle planeeritavale 
ja mitte tegelikule mõjule, tulenevalt sellest, et TVTd on arendatud peamiselt teadus- ja 
arendusprojektide rahastamisotsuste tegemist toetava tööriistana. Samuti on TVT-le ette 
heidetud tehnoloogiate tegeliku rakendamise ja levikut mõjutavate kontekstiliste eripärade 
mittearvestamist, sh küsimused, kas olulist mõju saavad omada vaid n-ö eesliini tehnoloogiad 
ning mis on tehnoloogiate ülekandega seonduvad piirangud.122 

 
120 Fraunhofer (2018) Social innovation. The potential for technology development, RTOs and industry. Policy paper. 

Paper presented at the RTO Innovation Summit, Brussels, Belgium, 6 – 7 November 2018; Innovation Fund Denmark, 

kättesaadav: https://research.uni-mainz.de/files/2019/03/societal_readiness_levels_-_srl.pdf; Norra MTÜ Circular 

Regions, https://circularregions.org/societal-readiness-levels/. 
121  DecarboN8 võrgustik Suurbritannias, https://decarbon8.org.uk/social-acceptance-and-societal-readiness-

levels/. 
122 Vt ennekõike Fraunhofer (2018) Social innovation. The potential for technology development, RTOs and industry. 

Policy paper. Paper presented at the RTO Innovation Summit, Brussels, Belgium, 6–7 November 2018; Bruno, I., et 
al. (2020) Technology Readiness revisited: A proposal for extending the scope of impact assessment of European 

public services. Paper presented at Electronic Governance (ICEGOV2020), Athens, Greece, March 11–13, 2020. 
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Praktiliselt on seega vaid tehnoloogilistel arenguvõimalustel baseeruval strateegilisel vaatel 
piiratud kasu, kuivõrd katmata võivad jääda (radikaalsete) tehnoloogiliste arengute/muutuste 
kulgu ja laiaulatuslikku kasutuselevõttu mõjutavad majanduslikud ja sotsiaalsed tegurid. 
Siinjuures vajavad eraldi esiletõstmist olemasolevates sotsio-tehnilistes süsteemides 
väljakujunenud võimalikud lukustusmehhanismid (lock-in), alates aastakümnete pikkusest 
õppimisprotsessidest ja investeeringutest teadmusesse, tootmisprotsessidesse ja infrastruktuuri; 
väljakujunenud regulatiivsest keskkonnast ja juurdunud poliitikakujundamise 
võrgustikest/praktikatest kuni olemasolevate tehnoloogiate ümber koondunud vastastikuste 
sõltuvussuhete, kasutustavade ja eluviisideni jne.123 
 
Teisalt omab tehnoloogiline areng olulist mõju sotsio-tehnilise süsteemi senisele toimimisele läbi 
majandusagentide käitumise ja väärtushinnangute fundamentaalsete muutuste läbi 
tavateadmiste ja harjumuste (common sense) muutumise. Vastavaid mõttemalliga seonduvaid 
pikaajalisi suundumusi ja seonduvaid väljakutseid aitab lahti mõtestada tehnoloogilis-
majandusliku paradigma (TMP) põhine lähenemine, mille kohaselt pea iga 50 aasta tagant 
vahelduvat tehnoloogilis-majanduslikku paradigmat veavad teineteisest sõltuvad 
võtmetehnoloogiate kimbud, olulised infrastruktuuri-alased arengud ning maailmavaatelised 

ja institutsionaalsed muutused.124 
 
TMP-raamistikule baseeruvalt on soomlaste tuleviku-uuringute instituut visualiseerinud 
biomajandusega seonduvad võimalikud pikaajalised arengutrendid, mille kohaselt 
biomajandusega seonduvate tehnoloogiliste arengute juurdumine saab toimuma kahe-
etapiliselt, kus esiteks näeme olulisi arenguid rohepöörde valdkonnas vastamaks energeetilistele 

väljakutsetele ning alles pikemas perspektiivis elussüsteemide põhiste 

tehnoloogiate/biotehnoloogia rakendumisel (joonis 6.2; selline arusaam tõstatus ka antud 
projekti raames läbi viidud fookusgrupi-aruteludes). 
 
 
 

 
123 Vt ka Geels, F.W. (2020) Transformative innovation and socio-technical transitions to address grand challenges. 

Working paper. R&I paper series. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission). 
124 Perez, C. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. 

Cheltenham: Edward Elgar; Perez, C. (2009/1986) The new Technologies: An integrated view (English version of the 

original Spanish published in 1986). Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics 19; vt ka 

Pyka, A. (2017) Transformation of economic systems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., Lewandowski, I., Weiss, 

J. & Pyka, A. (Eds) Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. 

Springer. 
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Joonis 6.2. Ülevaade senistest ja võimalikest tuleviku tehnoloogilis-majanduslikest 

paradigmadest125 

 
Nende arengute kontekstis on oluline, et biomajanduse kui alles kujunemisjärgus oleva 
tehnoloogilise teadmuse/praktikate kogumit ja potentsiaalset majanduslikku mõju ei pärsiks 
eelnevate paradigmade loogikad, indikaatorid ja välismõju. 126  Biomajandusega seonduvad 
väljakutsed on paradoksaalsel kombel äärmiselt vastandlikud ehk eesmärk on saavutada 
„rohkem vähemast“, vastandudes masstootmise ja tarbimise senistele praktikatele „rohkem 
rohkemast“. 127  Nii on biomajanduse oluline väljakutse seotud eelnevate TMP tootmis- ja 
tarbimist mõjutanud loogikate ületamisega ehk kui mastaabisäästu ja efektiivsuse 
kontseptsioonid suunavad meid tootmisprotsesside (toit, biomaterjalid, keskkonnaga seotud 
teenused jne) üldise suurendamise ja ühtlustumise poole, siis keskkonna-alane ja sotsiaalne 
kontekst sunnib meid elurikkuse, toodete diferentseerimise, tasakaalustatud sissetulekute 
jaotamise ja kultuurilise identiteedi austamise poole.128 
 
Eelnevast tulenevalt võib öelda, et biomajanduse arengu kontekstis on keskne väljakutse 
tasakaalu leidmine looduslike ökosüsteemide säilitamise/taastamise ja inimtegevusega 

 
125 Finland Futures Research Centre (2019) Precursors to a ’good’ bioeconomy in 2015: Making sense of Bioeconomy 
& Justice Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project, University of Turku, lk. 17; märkus: Y-teljel 

Standard & Poor’si 500 jooksev 10-aastane tootlus jaanuarist 1814 kuni detsembrini 2016 protsentides aastas. 
126 Perez, C. (2009/1986) The new Technologies: An integrated view (English version of the original Spanish published 

in 1986). Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics 19. 
127 Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology 40, 11–19. 
128 De Vries, H. (2017) Some thoughts about the bio-economy as intelligently navigated complex adaptive systems. 
In: Dabbert, S., et al. (Eds) Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic 
Perspectives. Springer, lk. 35. 
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seonduva heaolu hüvangu teenimise vahel. Teaduslikud debatid keskenduvad siin üsna 
põhimõttelistele aruteludele, nt kas võimalik väljapääs peitub panustamises nn 
teadmistepõhisele biomajandusele (muutus kvantitatiivselt kasvult kvalitatiivsele arengule) või 
kas ei ole isegi aeg SKP-põhine kasv kui ühiskonna arengu peamine mõõdupuu asendada uute 
näitajatega, mille keskmes on vastutustundlik teadus ja innovatsioon (responsible research and 
innovation), inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus.129 Lisaks on uued käitumismustrid ja -hoiakud 
võimalikud ka selles osas, mida saab üldse nn „looduslikuna“ määratleda/aktsepteerida, eriti 
juhul, kui biomajanduse peamiseks edasiviivaks jõuks saavad erinevad biotehnoloogia põhised 

lahendused tervise, toidu ja sööda, materjalide ning energia alal.130 
 
Nii saab näiteks Finland Futures Research Centre (2019) nägemuses just sügavamast looduse 
toimimise mõistmisest ja biojäljendamisest (biomimicry) oluline tuleviku sisend tehnoloogilisse 
arengusse. 131  Eraldi vajab märkimist, et IKT paradigmast pärinev võrgustamine ja avatud 
innovatsioon võib saada omamoodi väljakutseks bio-põhiste valdkondade tehnoloogilise baasi 
loomel, eriti kui juba seni vastuolulise GMO- ja geneetika-alased arengud liiguvad klassikalistest 
TA laboritest koosloome valdkonda, tõstatades küsimuse biohäkkerite tegevuse kontrollimise 
vajadusest vs vabamat kuid siiski turvalist eksperimenteerimist toetavate kogukondlike laborite 
(community labs) aktsepteerimisest.132 
 
Järgnevalt on antud ülevaade analüütilistest tüpoloogiatest, mis aitavad lahti mõtestada 
tehnoloogiliste lahenduste leviku ulatust ja kiirust mõjutavaid tegureid biomajanduse kui 
äärmiselt kompleksse valdkonna kontekstis. Kuivõrd vastav akadeemiline debatt on alles 
juurdumas, on eesmärk antud tüpoloogiate kirjelduste baasilt sõnastada olulisemad Eesti 
biomajanduses tehnoloogiate rakendamist ja kasutuselevõttu mõjutavate teguritega seonduvad 
hüpoteesid, mis on tuletatud nii teaduskirjanduse kui ka käesoleva projekti raames läbiviidud 
fookusgruppide arutelude jms andmekorje pealt. 
  

 
129  Pyka, A. (2017) Transformation of economic systems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) 

Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. Springer; Finland 

Futures Research Centre (2019) Precursors to a ’good’ bioeconomy in 2015: Making sense of Bioeconomy & Justice 
Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project, University of Turku, lk. 39. 
130 Vt McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and Our Lives. McKinsey 

Global Institute; Wohlgemuth, R., et al. (2021) Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. New 
Biotechnology 61(25 March), 22–28. 
131 Finland Futures Research Centre (2019) Precursors to a ’good’ bioeconomy in 2015: Making sense of Bioeconomy 
& Justice Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project, University of Turku, lk. 16–19. 
132 Tylecote, A. (2019) Biotechnology as a new techno-economic paradigm that will help drive the world economy 

and mitigate climate change. Research Policy 48(4), 858–868. 
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6.2 Peamised lähenemised tehnoloogiate sotsiaal-majandusliku rakendamise ja 
leviku hindamiseks 
 
Biomajandus hõlmab endas mitmeid komplekssüsteeme, kus on esindatud erineva TVT ja 
sotsiaalse vastuvõtlikkuse tasemega tehnoloogiad133  ehk biopõhiste toodete innovatsiooni ja 
laiaulatusliku levimise/kasutuselevõtuga seonduvad mõjutegurid võivad erinevates 

valdkondades olla eripärased.134 
 
Teisalt on biomajanduse alases akadeemilises debatis üha enam rõhutatud, et tehnoloogilise 

arenguga seonduvad lahendused ainuüksi ei määra vajalike muutuste tempot, vaid see on 
olulises sõltuvuses sotsiaal-institutsionaalsest keskkonnast. 135  Samas on seni biomajanduse 
uurimisvaldkonnas domineerivaks olnud erinevate tehnoloogiate loodus- ja inseneriteaduste 
põhised teemaarendused, mistap aga eelpool rõhutatud sotsiaalne dimensioon, sh ettevõtete 
kohandumine seonduvate muutustega, tarbijate/kodanike käitumuslikud muutused 
tarbimistavades ja väärtushinnangutes ning kodanike aktiivne roll ja kaasatus poliitikate 
kujundamisse ja selle lahtimõtestamine, on biomajanduse uurimisel jäänud teisejärguliseks.136 
 
Alljärgnevalt on antud ülevaade kahest peamisest kontseptuaalsest lähenemisest, mis 
võimaldavad biomajanduse aluseks olevaid tehnoloogilisi arenguid ning nende leviku 
analüüsimist poliitikakujundamise otstarbeks enam operatsionaliseerida. 

1. Biomajanduse innovatsioonitüpoloogia, mis rõhutab biomajanduse 
rakendusvaldkondade ja väärtusahelatega seonduvaid eripärasid innovatsiooni levikul. 

2. Tehnoloogilise ja ühiskondliku (ehk mitte-tehnoloogilise) valmidustasemete ühisvaade, 
mille keskmes on tehnoloogilise arengu sõltuvus laiemast keskkonnast. 

 

 
133 Vt nt Herrero, M., et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature 
Food 1, 266–272. 
134 Wydra, S., et al. (2021) Transition to the bioeconomy – Analysis and scenarios for selected niches. Journal of 
Cleaner Production 294. 
135 Fraunhofer (2018) Social innovation. The potential for technology development, RTOs and industry. Policy paper. 

Paper presented at the RTO Innovation Summit, Brussels, Belgium, 6–7 November 2018; Pyka, A. (2017) 

Transformation of economic systems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) Knowledge-Driven 
Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. Springer; vt ka Finland Futures Research 

Centre (2019) Precursors to a ’good’ bioeconomy in 2015: Making sense of Bioeconomy & Justice Horizons. First 

Foresight Report of the BioEcoJust Project, University of Turku, lk. 26; Korhonen, J., et al. (2021) Development of a 

forest-based bioeconomy in Finland: Insights on three value networks through expert views. Journal of Cleaner 
Production. 
136  Gottinger, A., et al. (2020) Studying the Transition towards a Circular Bioeconomy—A Systematic Literature 

Review on Transition Studies and Existing Barriers. Sustainability 12; Herrero, M., et al. (2020) Innovation can 

accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature Food 1, 266–272; Vogelpohl, T. & Töller, A. E. 

(2021) Perspectives on the bioeconomy as an emerging policy field. Journal of Environmental Policy & Planning 23(2), 

143–151. 
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6.2.1 Biomajanduse innovatsioonitüpoloogia ja erinevat tüüpi tehnoloogiliste lahenduste 
rakendamise ja levikuga seonduvad barjäärid 
 
Biomajandusel on potentsiaalselt paradigmaatilist muutust loov laiaulatuslik mõju, mh 
potentsiaal panna alus nii uute eripäraste tööstusvaldkondade arengule (sh bioplast, 
jäätmekäitlus, bio-rafineerimistehased) kui ka muuta juba eksisteerivaid sektoreid farmaatsiast 
sõidukite ehituse kuni energiasalvestuse tehnoloogiateni. 137  Kuigi innovatsiooni mainitakse 
biomajanduse strateegiates sageli ühe olulisema käivitava tegurina biopõhise majanduse suunas 
liikumisel, leitakse samal ajal, et klassikalised innovatsiooniteooriad ei suuda tihti analüüsida 
vastavaid üleminekuprotsesse biomajanduse rakendusvaldkondades kõikehõlmava haarde ja 

piisava detailsusega. Biomajandusega seotud innovatsioonide leviku mõistmise iseärasuseks on 
see, et biopõhised uuendused ei arene üksteisest sõltumatult, vaid on omavahel seotud. Ühelt 
poolt võib see kaasa tuua täiendavaid väljakutseid, eriti kui konkureeritakse sarnaste turgude, 
ressursside või toetuste pärast. Teisalt saavad biopõhiste uuendustega seonduvad 
üleminekupüüdlused ära kasutada teatavat sünergiat teadmiste loome, infrastruktuuri, 
standardite, logistika või üldsuse heakskiidu osas.138 
 
Bröring et al. (2020) on välja pakkunud spetsiifilise biomajanduse innovatsioonide tüpoloogia, 
mis ühelt poolt kätkeb endas eelpool rõhutatud võtmeväljakutseid käitumuslike ja mõttemalli 

muudatuste osas ning teiselt poolt toob kokku biomajanduse potentsiaali määratlemise olulised 
aspektid: tehnoloogilise arengu interdistsiplinaarsus, turu ebakindluse tase, väärtusahelate ja 

bioressursside kasutuse ümbermõtestamine, erinevad ökoloogilised eelised ning tarbijate ja 

lõppkasutajate tarbimiskäitumise ja -hoiakute muutus (vt joonist 6.3 ja lisa 6.1).139 
 
 
 
 
 
 
 

 
137 Vt Pyka, A. (2017) Transformation of economic systems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) 

Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. Springer; samuti 

McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and Our Lives. McKinsey Global 

Institute. 
138 Bröring, S., et al. (2020) Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production 266, 1–12; Wydra, S., 

et al. (2021) Transition to the bioeconomy – Analysis and scenarios for selected niches. Journal of Cleaner Production 

294. 
139 Bröring, S., et al. (2020) Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production 266, 1–12; vt ka 

Gottinger, A., et al. (2020) Studying the Transition towards a Circular Bioeconomy—A Systematic Literature Review 

on Transition Studies and Existing Barriers. Sustainability 12, lk. 3. 
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Nende biomajanduse innovatsioonitüpoloogia eristab kokku nelja tüüpi innovatsioone. 
 

1) Asendustooted – fossiilse toorme asendamine biopõhisega olemasolevate 
väärtusahelate baasilt ehk n-ö vana funktsiooni täitmine uue ressursi baasilt (nt 
asendustooted nagu bioplast, bionailon; energia tootmine biomassist; lignotselluloosil 
põhinevad biokütused). 

2) Uued protsessid biomassi eraldamiseks/tootmiseks – kõik uuendused, mis parandavad 
väljakujunenud tootmisprotsesside toimimist või mille tulemuseks on uute 
väärtusahelate väljakujunemine ja uued töötlemisvõimalused (nt fermentatsioon ja 
keemiliste ühendite asemel mikroorganismide või ensüümide kasutamine; biomassi 
tootmise efektiivsuse tõstmine; geenitehnoloogial põhinev sordiaretus; täppisviljelus; 
põllukultuuride lignotselluloossetest jäätmetest bioetanooli tootmine uutes 
biorafineerimistehastes; vaktsiinide, materjalide jne tootmine ensüümide või bakterite 
abil). 

3) Täiesti uued ja muutunud funktsionaalsusega biopõhised tooted, mis veavad muutusi 
teistes tööstussektorites (nt genoomi redigeerimise tehnoloogiad nagu CRISPR-Cas9; 
ensümaatiliste, pürolüüsi/gaasfermentatsiooni ja biomassi anaeroobse kääritamise 

tehnoloogiad; rakuvabrikud; biomassi uued väljundid/uued funktsioonid, sh nt 
salvestamisvõimekus; biofarmatseutilised ravimid; nanotehnoloogilised andurid; taastuv 
ehitusmaterjal). 

4) Uued käitumistavad ehk põhifookus ei ole protsessil või väärtusahelal, vaid muutunud 

mõttemallil tootmisel/tarbimisel ehk uuendused, mis seotud kliendipoolsete 
tarbimiskäitumise muudatustega, samuti uued ärimudelid, mis põhinevad 
ringmajandusel, rakendavad kaskaadkasutamise kontseptsioone või uusi sidusrühmade 
koostöömudeleid (nt juba ekspluateeritud biomassi taaskasutamine; väärtuslike ühendite 
ekstraheerimisel põhinevad uued väärtusahelad; pärast väärtuslikumate ühendite 
ekstraheerimist ülejäänud biomassi suunamine energiatootmisse; tselluloosijääkide 
muundamine bioplastiks; väärtusahelate kombinatsioonid/ühendamine 
(kaskaadkasutus); uut tüüpi sidemed olemasolevate väärtusahelate vahel; nõudluse kasv 
kestlikkuse kaubamärgiga toodete järele). 
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Joonis 6.3. Erinevate innovatsioonitüüpide eristamine biomajanduses140 

 
Lisaks toovad Bröring et al. (2020) välja, et erinevatele innovatsioonitüüpidele keskenduvad 

ettevõtted seisavad vastakuti ka erinevate tehnoloogia leviku ja turupoolse vastuvõtlikkusega 

seotud väljakutsetega.141 

• I ja II innovatsioonitüübi puhul on eeldatavalt suuremad väljakutsed seotud turu ja 

väärtusahelatega: kui I kategoorias on suuremaks väljakutseks pigem integreerumine 
uutesse väärtusahelatesse, siis II kategooria puhul on väljakutsed seotud pigem 
organisatoorse innovatsiooni ja ärimudelite ümberkujundamisega. 

• III innovatsioonitüübi olulisemaks väljakutseks on innovatsioonivõimekuste tagamine, nt 
mahukate TA investeeringute vajadus ja tehnoloogiasiire. 

• IV innovatsioonitüübis on võrreldes eelnevatega eranditult kõige suuremaks väljakutseks 
lõpptarbija käitumis- ja tarbimishoiakutega seonduv, eriti mis puudutab 
kommunikatsiooni teadlikkuse tõstmiseks ja muutusteks valmisolekut. 
 

Neid innovatsioonitüüpe iseloomustavad ka erinevad eeldused tooteuuendusteks ja nende 

levikumehhanismideks. Kui üleminek biopõhistele toodetele asendamaks fossiilsel toormel 
põhinevaid kemikaale (I kategooria) ei pruugi olla väga keerukas suuremates keemiaettevõtetes, 

 
140 Bröring, S., et al. (2020) Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production 266, lk. 6. 
141 Bröring, S., et al. (2020) Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production 266, 1–12. 
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siis radikaalsete tehnoloogiate turule toomine (III kategooria) eeldab pigem vastavate start-up 

ettevõtete olemasolu. Teisalt võimaldab innovatsioonitüpoloogia hinnata 
rakendusvaldkondade seoste ja koostöö vajadust. Nt bioplasti täiendav tootmine (I kategooria) 
eeldab tõenäoliselt ka protsessiuuendusi (II kategooria) või ringmajanduskontseptsioonide ja niši 
tehnoloogiate potentsiaali rakendamist (IV kategooria) laiema kandepinna saavutamiseks.142 
 

6.2.2 Tehnoloogilise ja ühiskondliku valmisoleku süsteemne vaade 
 
Antud ülevaate keskseks lähtepuntiks on arusaam, et tehnoloogilised uuendused (sh erinevad 
innovatsioonitüübid) ning sotsiaalne kontekst on omavahel tihedalt seotud ja teineteisest 
sõltuvad. 143  See tähendab, et innovatsioonipoliitika tavapärase TA-ga seonduva rõhuasetuse 
kõrval on biomajandusega seotud tehnoloogiliste lahenduste leviku mõttes sama oluline 
vastavate lahenduste tegelik kasutuselevõtt, mis hõlmab kinnistumist äri-, kasutaja-, 
kodanikuühiskonna- regulatiivses kuid ka finantskeskkonnas.144 Ilmselt aga avalduvad eelpool 
nimetatud väljakutsed ja neid tunnetatakse erinevate innovatsioonisüsteemi osapoolte poolt 
erinevatest aspektidest lähtuvalt, mistap on tehnoloogia leviku lahtimõtestamiseks soovitatud 
eristada ettevõtete ja lõppkasutaja/tarbija taset.145 
 

a) Tehnoloogia kasutuselevõtu ja levitamisega (technology adoption and diffusion) 
seonduvad väljakutsed ettevõtete tasemel, mis on peamine ennekõike 
institutsionaalsete agentide vaheliste ärimudelite (B2B ja B2G) ja lahenduste kontekstis. 
Siin on kriitilise edutegurina väljatoodud muutusi vedavate innovatsiooniliidri(te) või 
varajaste rakendajate olemasolu146 ja väärtusahela erinevate osalejate koostööd, mis 
omakorda võib omada positiivset välismõju muude seotud valdkondades valitsevate 

 
142 Ibid. 
143 Fraunhofer (2018) Social innovation. The potential for technology development, RTOs and industry. Policy paper. 

Paper presented at the RTO Innovation Summit, Brussels, Belgium, 6–7 November 2018; Bruno, I., et al. (2020) 

Technology Readiness revisited: A proposal for extending the scope of impact assessment of European public 

services. Paper presented at Electronic Governance (ICEGOV2020), Athens, Greece, March 11–13, 2020; TNO Insights 

(2020) SEL method: assessing the societal ‘readiness’ of an innovation. Kättesaadav: https://www.tno.nl/en/tno-

insights/articles/sel-method-assessing-the-societal-readiness-of-an-innovation/. 
144  Geels, F.W. (2020) Transformative innovation and socio-technical transitions to address grand challenges. 

Working paper. R&I paper series. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission); 

Gottinger, A., et al. (2020) Studying the Transition towards a Circular Bioeconomy—A Systematic Literature Review 

on Transition Studies and Existing Barriers. Sustainability 12. 
145 Vt Golembiewski, B., et al. (2015) The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far 

and what is essential from a technology and innovation management perspective? Innovative Food Science & 
Emerging Technologies 29, 308–317; Gatto, F., Re, I. (2021) Circular bioeconomy business models to overcome the 

valley of death. A systematic statistical analysis of studies and projects in emerging bio-based technologies and 

trendis linked to the SME instrument support. Sustainability 13, 1–40. 
146 Vt ka Hekkert, M. P., et al. (2007) Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological 

change. Technological Forecasting & Social Change 74, 413–432. 
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rutiinide muutmisele. Väljakutsed seonduvad ennekõike kõrgete muutustega kaasnevate 
üleminekukuludega, bioressursside kriitilise massi olemasoluga, riskid varajasse 
arengufaasi kuuluvate tehnoloogiate turule toomise ja skaleerimisega, kehtivate 
kvaliteedistandardite puudumisega ja ebakindlusega tarbijate vastuvõtu osas. 
 

b) Tarbija vastuvõtlikkus uute tehnoloogiate osas (technology acceptance), mis on peamine 
ennekõike otse kliendile/lõpptarbijale suunatud ärimudelite (B2C) ja lahenduste 
kontekstis. Siin on kriitiliseks eduteguriks tarbijate teadlikkuse tase uuenduslike ja 
esilekerkivate biopõhiste tehnoloogiate ning uute ressursside osas. Just lõpptarbijaga 
seonduv teadmatus, vastavate muutuste vajadusest ja mõjudest ning omapoolsest 
vastutusest mitte arusaamine võib olla oluliseks takistuseks kogu seonduva väärtusahela 
ja tööstusharu toimimisele kui ka tehnoloogilisele arengule tervikuna. 

 
Erinevate osapoolte eesseisvaid väljakutseid on püütud komplekssemalt katta läbi ühiskondliku 

valmisoleku taseme lahtimõtestamise, mille üheks edasiarendatumaks katsetuseks võib pidada 
Bruno et al. (2020) väljapakutud tüpoloogiat (vt ka Tabel 6.2), mis hõlmab endas nii tehnoloogia 

valmidustaseme (TVT), sotsiaalse valmidustaseme (SVT), organisatsioonilise valmidustaseme 

(OVT) ja poliitilis-õigusliku valmidustaseme (PÕVT) kombineeritud lähenemist.147 Kuigi antud 
töö on fokusseeritud digitehnoloogiatega seonduva innovatsioonipotentsiaali hindamisele, on 
sarnase sotsiaalse valmisoleku taseme analüütilist käsitlust aina enam võimalik täheldada ka 
ringbiomajanduse ja keskkonnakestlike sotsio-tehniliste süsteemide analüüsimise kontekstis (vt 
eespool).148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147 Bruno, I., et al. (2020) Technology Readiness revisited: A proposal for extending the scope of impact assessment 

of European public services. Paper presented at Electronic Governance (ICEGOV2020), Athens, Greece, March 11–

13, 2020. 
148  Ka klassikaline TVT-lähenemine töötati algselt välja kitsalt NASA hankeprotsesside lihtsustamiseks, kuid on 

tänaseks kujunenud universaalseks analüütiliseks tööriistaks. 
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Tabel 6.2. Raamistik tehnoloogilise ja mitte-tehnoloogilise valmidustaseme määramiseks149 
 TVT SVT OVT PÕVT 

 Hindab, millisesse 
arenguetappi on 
tehnoloogiline 

lahendus jõudnud, sh 
võttes arvesse 
potentsiaalset 
rakendatavust 

 

Hindab ühiskondlikke 
vajadusi ja tegelikku 

valmisolekut 
tehnoloogiat rakendada, 

sh lahenduse 
väljatöötamiseks ja 

testimiseks asjakohaste 
sidusrühmade 

väljaselgitamine  

Hindab uuenduse 
kasutuselevõttu toetavaid 

organisatsioonilisi 
tegureid, nt 

infrastruktuuriga, 
võimekustega, rollide 
jaotusega, protsesside 

juhtimisega seotud 
eeldused 

Hindab tehnoloogia 
arengut toetavat 

õigusruumi ja poliitilis-
strateegilist keskkonda 

9 Tehnoloogia toimib 

töökeskkonnas (näiteks 

tehnoloogia on 

põhjalikult testitud 

töökeskkonnas ja 

täielikult integreeritud) 

Turule toodud lahendus 

on kasutuses ühiskonna 

poolt 

Organisatsiooni 

keskkonnas tõestatud 

lahendus: rollid, 

protsessid, funktsioonid ja 

infrastruktuurid on turule 

toodud lahenduse jaoks 

asjakohaselt kasutatud 

Turule toodud lahendus 

on kooskõlas üldiste 

poliitikakujundamise 

strateegiliste suundadega 

ning vastab kehtivatele 

juriidilistele nõuetele ja 

eetilistele normidele  

8 
Tehnoloogia on valmis 

ja kontrollitud (näiteks 

tehnoloogia 

arendamine on 

lõpetatud ja 

integreeritud muude 

seotud süsteemidega) 

Sihipärane lahendus ning 

samuti terviklik 

ühiskondliku kohanemise 

kava on valmis; ühiskond 

on valmis seda lahendust 

kasutama ja on turul 

sarnaseid lahendusi 

kasutanud 

Sihipärane lahendus ja 

terviklik organisatsiooni 

kaasamise plaan, sh rollid, 

protsessid, funktsioonid ja 

infrastruktuur, on paigas 

Sihipärane ja 

kvalifitseeritud lahendus 

on turule toomiseks 

valmis, samuti on 

läbiviidud juriidilis-eetilise 

vastavuse audit 

7 Tehnoloogia 

(prototüüp) on testitud 

ja demonstreeritud 

töökeskkonnas (näiteks 

tehnoloogia on 

töökeskkonnas 

peaaegu täielikult 

toimiv) 

Lahenduse täiustamine ja 

vajaduse korral reaalses 

keskkonnas asjakohaste 

sidusrühmadega uuesti 

testimine: ühiskond on 

lahenduse eelistest 

täielikult teadlik, osa 

ühiskonnast hakkab 

kasutama sarnaseid 

lahendusi 

Vajalike rollide, 

protsesside, funktsioonide 

ja infrastruktuuride 

täpsustamine ning 

lahenduse taas testimine 

asjakohases 

organisatsiooni 

keskkonnas 

Lahenduse enda 

täpsustamine 

olemasolevas juriidilis- 

eetilises süsteemis ning 

vajaduse korral 

ettepanekud mõne 

aspektiga seotud 

nõutavate või soovitatud 

muudatuste kohta 

6 Tehnoloogia on 

demonstreeritud 

asjakohases 

keskkonnas (näiteks 

tehnoloogia toimimine 

tõendatud asjakohases 

simuleeritud 

keskkonnas) 

Lahendust 

demonstreeritakse 

reaalses keskkonnas ja 

koostöös asjaomaste 

sidusrühmadega, et 

saada tagasisidet 

võimalike mõjude kohta: 

ühiskond on lahendusest 

või sarnastest algatustest 

teadlik ning teadlikkus 

nende eelistest suureneb 

Lahendust 

demonstreeritakse 

reaalses keskkonnas ja 

koostöös asjaomaste 

sidusrühmadega, et saada 

tagasisidet vajalike rollide, 

protsesside, funktsioonide 

ja infrastruktuuride 

parandamise alal 

Asjakohaste seaduste, 

määruste või 

organisatsiooniliste 

eeskirjade nõutavate või 

soovitatud muudatuste 

üksikasjalik kirjeldus, et 

tagada pakutud lahenduse 

täielik järgimine 

 
149 Koostatud baseerudes Bruno, I., et al. (2020) Technology Readiness revisited: A proposal for extending the scope 

of impact assessment of European public services. Paper presented at Electronic Governance (ICEGOV2020), Athens, 

Greece, March 11–13, 2020. 
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5 Tehnoloogia on 

kontrollitud 

asjakohases 

keskkonnas (näiteks 

testimine simuleeritud 

keskkonnas, 

valmis prototüüp) 

Lahendus on testitud 

reaalses keskkonnas ja 

koostöös asjaomaste 

sidusrühmadega, et 

saada tagasisidet 

võimalike mõjude kohta 

Kavandatav lahendus saab 

valideeritud pilootkatsete 

abil reaalses 

organisatsiooni 

keskkonnas: lahendust 

välja töötav 

organisatsioon saavutab 

vajalikud pädevused ja 

oskused, vajalikud füüsilise 

infrastruktuuri jne 

Kavandatud lahenduse 

juriidilis-eetilise vastavuse 

ja kooskõla poliitilis-

strateegiliste 

suundumustega 

määratlemine pärast 

pilootkatseid reaalses (sh 

organisatoorses) 

keskkonnas 

4 

Tehnoloogia 

komponentide töö on 

kontrollitud laboris 

(näiteks tehnoloogia 

komponentide 

projekteerimine, 

arendamine ja laboris 

testimine) 

Lahendus on pilootkatse 

raames testitud 

kontrollitud keskkonnas, 

et välja selgitada 

potentsiaalsed mõjud ja 

ühiskonna valmisolek: 

piiratud rühm 

ühiskonnast testib 

lahendust või sarnaseid 

algatusi 

Lahendus on testitud 

esilekutsutud 

simulatsiooni abil, et 

selgitada potentsiaalseid 

mõjusid ja 

organisatsioonilist 

valmisolekut. Lahendust 

arendav organisatsioon 

hakkab omandama 

vajalikke rolle, pädevusi ja 

oskusi, vajalikku füüsilist 

infrastruktuuri 

Lahenduse juriidilis- 

eetiline vastavus hinnatud 

kehtiva poliitilis-

õigusruumi kontekstis 

3 Oluliste näitajate ja 

kontseptsiooni 

katseline tõestus 

(näiteks analüütilised ja 

laboratoorsed 

uuringud) 

Kavandatud lahenduse 

esmane jagamine 

asjaomaste 

sidusrühmadega (nt 

visuaalsete makettide 

abil): piiratud grupp 

ühiskonnast on 

lahendusest või 

sarnastest algatustest 

teadlik 

Kavandatud lahenduse 

põhjalik mõjude kirjeldus 

organisatsioonisiseselt 

rollide, pädevuste ja 

oskuste, vajaliku füüsilise 

infrastruktuuri osas 

Kavandatud lahenduse 

juriidilis-eetilise vastavuse 

abstraktne kirjeldus 

2 Tehnoloogiline 

kontseptsioon on 

sõnastatud (näiteks 

sõnastatakse vajalikud 

analüütilised uuringud 

ja katsed või nende 

läbiviimise metoodika) 

Potentsiaalse 

lahenduskontseptsiooni 

väljapakkumine ja 

võimalike mõjude 

sõnastamine; 
ühiskondliku valmisoleku 

probleemide hindamine; 
lahenduse 

väljatöötamiseks 

asjakohaste 

sidusrühmade 

väljaselgitamine 

Potentsiaalse 

lahenduskontseptsiooni 

väljapakkumine ja 

võimalike mõjude 

sõnastamine; 
organisatsioonilise 

valmisoleku hindamine; 
lahendusega seotud 

asjakohaste rollide, 

protsesside, funktsioonide 

ja struktuuride 

kindlakstegemine 

Lahendusega seonduvate 

õigusnormide, seaduste, 

reeglite ja suuniste 

täiendamise vajaduse 

sõnastamine; juriidilistele 

ja eetilistele nõuetele 

vastavuse hindamine 

1 Uuritakse tehnoloogia 

põhiprintsiipe 

(näiteks alusuuringud ja 

kirjanduse ülevaated) 

Üldise ühiskondliku 

vajaduse ja sellega 

seotud valmisoleku 

aspektide 

kindlakstegemine 

Organisatsioonilise 

valmisoleku aspektide 

kindlakstegemine 

(infrastruktuur, 

võimekused, oskused)  

Täheldatakse poliitilistele 

suundumustele ning 

õiguslikele ja eetilistele 

nõuetele vastavuse üldist 

arvestamist, kuid 

lahenduse 

väljatöötamiseks pole veel 

midagi tehtud 
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Leiame, et selline mudel pakub kasulikku raamistikku ka biomajanduse arenguga seotud 
tehnoloogiate põhjalikumaks hindamiseks ja analüüsiks ning võimaldab poliitikakujundajatel 
kaardistada laiemaid tehnoloogiate levikuga seotud väljakutseid. 
 
Alljärgnevalt anname selle laiema raamistiku toel lühiülevaate rahvusvahelise teaduskirjanduse 
olulisematest debattidest, mis käsitlevad biomajanduse arendamisega seotud erinevaid 
tehnoloogilise ja mitte-tehnoloogilise valmidustasemega seonduvaid kriitilisemaid 

väljakutseid ja arenguvajadusi üldiselt ning konkreetsete biomajanduse valdkondade/ahelate 
lõikes. 
 

6.2.2.1 Tehnoloogiline valmidustase (TVT): strateegiliselt eelistatud ringbiomajandusega 
seonduva teadus- ja tehnoloogilise baasi arenguküpsus. 
 

Kui kliimaneutraalset ühiskonda toetava ringbiomajanduse arengu oluliseks eelduseks on 
teadmistepõhisus ja/või tehnoloogiapõhisus, siis biomajanduse arenguks vajalik teadmiste baas 
on veel piiratud, samuti on biomassi kestlikumaks ja kõrgema lisandväärtusega uudseks 
töötlemiseks vajalikud tulevikutehnoloogiad üldiselt veel ebaküpsed ja/või majanduslikult 
mitteotstarbekad (vt ka eelnevad teekaartide kirjeldused). Teadmistebaasiga seonduvad 
väljakutsed on seda keerukamad, kuivõrd biomajanduse puhul on tegemist interdistsiplinaarse 

valdkonnaga, kus uute tehnoloogiate väljatöötamine eeldab erialade (sh biotehnoloogia, 
loodusteadused, agronoomia, ökoloogia, keemia, informaatika, inseneeria ja ka 
juhtimisteadused) ja/või tavapäraste rakendusvaldkondade ülest koostööd. 150 
 
Lisaks on biomajandust toetavad TAI arendustsükli pikad ning ei ole nt võrreldavad IKT 
paradigma näitel mikroelektroonika omaga.151 Eriti markantseks on olnud siinjuures püüdlused 
biotehnoloogia alast teadmust üle kanda uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse ja 
rakendustesse, mis on olnud äärmiselt vaevaline, kulukas, aeganõudev ja riskiderohke protsess 

 
150 Golembiewski, B., et al. (2015) The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far and 

what is essential from a technology and innovation management perspective? Innovative Food Science & Emerging 
Technologies 29, 308–317; McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and 
Our Lives. McKinsey Global Institute; Gatto, F. & Re, I. (2021) Circular bioeconomy business models to overcome the 

valley of death. A systematic statistical analysis of studies and projects in emerging bio-based technologies and 

trends linked to the SME instrument support. Sustainability 13, 1–40; 
151 Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology 40, 11–19; 

Golembiewski, B., et al. (2015) The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far and 

what is essential from a technology and innovation management perspective? Innovative Food Science & Emerging 
Technologies 29, 308–317; vt ka Perez, C. (2009/1986) The new Technologies: An integrated view (English version of 

the original Spanish published in 1986). Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics 19. 
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ning seda vaatamata kõrgetele seonduvatele (sh poliitilistele) ootustele.152 Kuigi biomajanduse 
kontekstis on eriti tugevalt esile tõstetud biotehnoloogiaga seonduvate rakendusvaldkondade 
potentsiaali, 153  on mitmed olulisemad väljakutsed seotud endiselt pikaajaliste teadus- ja 

innovatsioonialaste tegevuste toetamise vajadusega biomajanduse arengu hüvanguks, 

ennekõike koostöö toetamine traditsiooniliste ja tehnoloogiliselt keerukamate/enamarenenud 
biomajandusvaldkondade vahel, biomajanduse valdkondade tehnoloogilise baasi edasiarendus 
läbi biotehnoloogia, andmetöötluse ja IT sünergia, biomajanduse arenguga seotud 
poliitikavaldkondade nagu TA-, haridus- ja tööstuspoliitika joondamine, ning (riiklikud) 
investeeringud biopõhiste toodete ja protsesside aluseks olevatesse 
tehnoloogiaarendusplatvormidesse ning üldiselt piloot- ja demonstratsioonifaasiga seonduvate 
riskide maandamisesse.154 
 
Senisest suurem rõhuasetus sünteetilise bioloogia tööstuslikele rakendustele ja hiljutised 
arengud genoomi toimetamise tehnoloogias CRISPR/Cas9 ja selle rakendamisel rohelise 
biotehnoloogia vallas seni prevaleerinud nn „punase“ (meditsiiniga seotud) biotehnoloogia 
kõrval võivad omada vajalikku tõukejõudu edasiste arengute survestamiseks.155 
 
Sama oluliseks on peetud toetusmeetmeid iduettevõtetele ja VKE-dele, kes seonduvaid 

innovatsiooniprotsesse veaksid läbi uusimal teadmisel baseeruvate nišivaldkondade arendamise 
ja riskialtimalt. Viimaste roll on eriti oluline, ületamaks seniseid sektoriaalseid rutiine ja 
rajasõltuvust biomajanduse traditsioonilistemas valdkondades, mis tihti on kinni masstootmise 
paradigmas ning vastavaid sektoreid valitsevate suurte ettevõtete pigem riske-vältivas 
innovatsioonikäitumises, sh tänu pikaajalise tootmisvõimekuse ülesehitamise ja vastavate tehtud 
investeeringute tõttu. 156  Biomajanduse struktuursete muutuste kontekstis on siinjuures 

 
152 Vt ennekõike Hopkins, M. M., et al. (2007) The myth of the biotech revolution: an assessment of technological, 

clinical and organisational change. Research Policy 36(4), 566–589; Pisano, G. P. (2006) Science Business: The 
Promise, the Reality, and the Future of Biotech, Harvard University Press, Boston, MA. 
153 McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and Our Lives. McKinsey 

Global Institute; vt ka Wohlgemuth, R., et al. (2021) Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. 

New Biotechnology 61(25 March), 22–28. 
154 Vt ennekõike BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was 

financed by the EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 36, 99; OECD (2019). Innovation 
Ecosystems in the Bioeconomy. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, lk. 6–7, 14–15, 46, 63; vt ka 

Bröring, S., et al. (2020) Innovation types in the bioeconomy. Journal of Cleaner Production 266. 
155 Vt ka Tylecote, A. (2019) Biotechnology as a new techno-economic paradigm that will help drive the world 

economy and mitigate climate change. Research Policy 48(4), 858–868; Saviotti, P. P. (2017) Structural change, 

knowledge and the bioeconomy In: Dabbert, S., et al. (Eds) Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy: 
Technological and Economic Perspectives. Springer, lk. 23 
156 Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology 40, 11–19; 

Pyka, A. (2017) Transformation of economic eystems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) Knowledge-
Driven Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. Springer, lk. 13; Gatto, F. & Re, 
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nimetatud nii koostöö vajadust vastava erineva profiiliga ettevõtete vahel, kui ka soovitatud 
alustada väiksematest pilootprojektidest, mis on vähem aja- ja kapitalimahukad, kuid pakuks 
uudsel teadmisel põhinevaid komplekslahendusi koos disainilahenduste ja 
turundusinnovatsioonidega.157 

Tehnoloogilise valmidustaseme (TVT) tõstmise võtmeteemad: 

 

• Biomajanduse areng eeldab interdistsiplinaarset teadmiste baasi ja tavapäraste 
rakendusvaldkondade ülest koostööd. 

• Biomajanduses struktuursete muutuste eestvedamiseks on vaja uue põlvkonna 
ettevõtteid ehk n-ö innovatsiooniliidreid, kes ei ole kinni sügavalt juurdunud 
sektoriaalsetes rutiinides ja innovatsioonikäitumises. 

 

6.2.2.2 Sotsiaalse vastuvõtlikkuse tase (SVT): bio-põhiste toodete/teenuste turgude kujunemine 
ja küpsus. 
 
Biomajandusega seonduvad majandustegevused on alles juurdumas ehk tegelikult ei ole paljusid 
uuenduslikke tooteid ja tootmisprotsesse veel turule toodud. Nt paljudes segmentides nagu 
plastid, kütused või lõhna- ja maitseained on biopõhiste toodete turuosa alla 5% ning 
hinnatakse, et järgneva 10–15 aasta jooksul eeldatavalt ei jõutagi kahekohalise 
protsendivahemikuni.158  Seega tegelikult võivad ka teadusuuringud tarbijakäitumise osas (nt 
valmisolek hüpoteetilisi tooteid tarbida) sellistes olukordades olla pigem eeldusliku mõjuga.159 
 

Üheks bio-põhiste toodete tarbimisotsuste vastuvõtmisega seonduvaks eripäraks on 
subjektiivsete eelistuste ja (majandusliku) suhtelise eelise kõrval usalduse ja kaasatuse küsimus. 
Nii näiteks usaldus poliitiliste ja sotsiaalsete institutsioonide vastu on tõenäoliselt eriti oluline 
biotehnoloogia põhiselt toodetud toiduga seonduvate tarbimisotsuste tegemisel. 160 
Samamoodi on tarbijate hoiakud ja valmisolek tarbimaks jäätmetest valmistatud materjale 

 
I. (2021) Circular bioeconomy business models to overcome the valley of death. A systematic statistical analysis of 

studies and projects in emerging bio-based technologies and trends linked to the SME instrument support. 

Sustainability 13, 1–40. 
157 VTT (2018) Cellulose goes digital: VTT’s vision of digital cellulose-based industries. VTT Technical Research Centre 

of Finland Ltd; Bosman, R. & Rotmans, J. (2016) Transition Governance towards a Bioeconomy: A Comparison of 

Finland and the Netherlands. Sustainability 8(1017): 1–20; Nilsson, S. & Ingemarson, F. (2017). Global Foresight 2050 
– Six global scenarios and implications for the forest sector. Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). 
158 Wydra, S. et al. (2021) Transition to the bioeconomy – Analysis and scenarios for selected niches. Journal of 
Cleaner Production 294; McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and 
Our Lives. McKinsey Global Institute; Bröring, S., et al. (2020) Criteria for the success of the bioeconomy. In: Pietzch, 

J. et al. (2020) Bioeconomy for Beginners. Springer-Verlag. 
159 Bröring, S., et al. (2020) Criteria for the success of the bioeconomy. In: Pietzch, J. et al. (2020) Bioeconomy for 
Beginners. Springer-Verlag, lk. 169. 
160 Ibid. 
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võtmeteguriks ringbiomajanduse edendamisel, 161  mis aga eeldab, et on teada ka 
sekundaartoorainest toodetud tarbekaupade (nt toidupakendid, söögiriistad, mähkmed, 
kosmeetika jne) tegelik mõju tarbija tervisele.162 
 
Ühe väärtusliku ja praktilise panusena on Golembiewski et al. (2015) biomajanduse edendamise 
huvides soovitanud eristada valmisolekut aktsepteerimaks uuel toormel baseeruvaid tooteid, 
sh mille toore põhineb kaassaadustel, ümbertöödeldud allikatel jne, ning tooteid, mis põhinevad 

uute tehnoloogiate rakendamisel, nagu nt sünteetiline bioloogia, geneetiline modifikatsioon jne. 
Lisaks on nende analüüsi kohaselt erilist reserveeritust täheldatud enamiku 
biotehnoloogialastest protsessidest saadud või nende baasilt toodetud toodete osas.163 
 
Innovatsiooni vastuvõtlikkuse toetamiseks turuosaliste poolt on eelnevast tulenevalt eriti oluline 
teadlikkusega seonduvate probleemide tunnistamine, teadlikkuse tõstmine ja vastav 

kommunikatsioon, sh läbi standardite, sertifitseerimiste, moraalsete käitumisjuhiste (codes of 
conduct) jne kehtestamise, pakkumaks nii tarbijatele kui tootjatele vajalikku kindlustunnet nii 
materjalide/toodete funktsionaalsuse kui keskkonnaalaste väidete paikapidavuse osas. Sama 
kehtib ka alternatiivsete toitainete, nt putukavalkude, kasutamise kohta, mis ei seisa silmitsi vaid 
regulatiivsete probleemidega vaid tarbijate heakskiidu ootamise taga.164 Märkimata siinjuures, 
et tehnoloogise arengu aluseks võivad samuti olla just laiemad ühiskondlike ja poliitiliste eeliste 

muutused (nt kasvav nõudlus keskkonnahoidlikult toodetud toodete järele) 165  ning 
kodanikuvastutuse võtmine läbi muutuva tarbijakäitumise, sh ringbiomajanduse kontekstis 
valmisolek prügi sorteerimiseks, kogumispunkti viimiseks või toodete eluea pikendamise nimel 
restaureerimisse, remontimisele, rentimisele jms panustamine.166 Tarbijate käitumismudeleid ja 

 
161  Gottinger, A., et al. (2020) Studying the Transition towards a Circular Bioeconomy—A Systematic Literature 

Review on Transition Studies and Existing Barriers. Sustainability 12. 
162 Morone, P & Govoni, F. (2020) Introduction: Tackling uncertainty in the biobased economy through science. In: 

Morone, P. & Clark, J. H. (Eds) Transition Towards a Sustainable Biobased Economy. The Royal Society of Chemistry. 
163 Golembiewski, B., et al. (2015) The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far and 

what is essential from a technology and innovation management perspective? Innovative Food Science & Emerging 
Technologies 29, 308–317. 
164 Ibid; Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology 40, 11–

19; BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by 

the EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 71. Siinjuures vt ka bio-põhise toorme käitlemisega 

seonduvaid kaasuvaid võimalikke ohtlike/ebaeetiliste praktikate näiteid, Asveld, L., Ganzevles, J., Osseweijer, P. 

(2015) Trustwortiness and responsible research and innovation: The case of the bio-economy. Journal of Agric 
Environ Ethics 28, 571–588. 
165 Herrero, M. et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature Food 
1, 266–272; vt ka Gatto, F. & Re, I. (2021) Circular bioeconomy business models to overcome the valley of death. A 

systematic statistical analysis of studies and projects in emerging bio-based technologies and trends linked to the 

SME instrument support. Sustainability 13, 1–40. 
166 Kaufman, S., et al. (2020). What influences business uptake of circular economy approaches: A rapid evidence 
reviewof drivers, barriers and polices. Prepared for the BWA Waste and CE collaboration, BehaviourWorks Australia, 

Monash University. 
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väärtuste levikut võivad märkimisväärselt mõjutada erinevad (reaalsed ja virtuaalsed) 
sotsiaalsed võrgustikud, 167  mistap viitab Tylecote (2019) vajadusele teha vahet „avalikul 

arvamusel“ ja „informeeritud avalikul arvamusel“, kusjuures teisel juhul võib olla tegemist 
erinevate huvigruppide lobbyga (sh keskkonnakaitse), mida kiputakse usaldama nende 
tegutsemise vormist ja mitte sisust lähtuvalt.168 
 

 
6.2.2.3 Organisatsioonilise valmisoleku tase (OVT): tootmisprotsesside, ärimudelite ja uute 
väärtusahelate arengujärk, sektoriülene koostöö võimekus. 
 
Tehnoloogilis-majanduslikus mõttes on paljud biopõhised potentsiaalikad tootmisprotsessid 

endiselt tehniliste alusprobleemide lahendamise etapis, mistap on tootmiskulud endiselt 
suhteliselt kõrged ja enamikul juhtudel, eriti kui on olemas traditsioonilised ja kulu-efektiivsemad 
alternatiivid, ei ole biopõhised tooted ja ärimudelid veel konkurentsivõimelised (nt looduslikel 
mikroobidel põhinevate tootmisprotsesside tiitrid, saagis ja tootlikkus on liiga madal, et neid 
oleks võimalik skaleerida).169 Seni on vähem tähelepanu pööratud biopõhiste tootmisprotsesside 
võimalikele eelistele läbi tootmisprotsesside efektiivistamise. Nii näiteks peaks masstootmisel 
põhinevate kemikaalide konkurentsieelise ületamiseks enam rõhuma bioprotsesside tootmis-, 

materjali- ja energiasäästlikkusele: nt antibiootikumide tootmine 13-etapilise traditsioonilise 
keemilise protsessina vs 3-etapilise fermentatsioonil ja ensüümidel põhineva tootmisprotsessina, 

 
167 Perez, C. (2009/1986) The new Technologies: An integrated view (English version of the original Spanish published 

in 1986). Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics 19; Pyka, A. (2017) Transformation of 

economic systems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) Knowledge-Driven Developments in the 
Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. Springer. 
168 Tylecote, A. (2019) Biotechnology as a new techno-economic paradigm that will help drive the world economy 

and mitigate climate change. Research Policy 48(4), 858–868. 
169 Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology 40, 11–19. 

Sotsiaalse vastuvõtlikkuse taseme (SVT) tõstmise võtmeteemad: 

 

• Kriitiliseks eduteguriks on tarbijate teadlikkuse tase uuenduslike ja esilekerkivate 
biopõhiste tehnoloogiate ning uute ressursside osas. 

• Oluline on eristada tarbijate vastuvõtlikkust aktsepteerimaks uuel toormel 

baseeruvaid tooteid (sh mis baseeruvad kaassaadustel, ümbertöödeldud allikatel, 
alternatiivsetel toitainete allikatel jne) ning tooteid, mis põhinevad uute tehnoloogiate 

rakendamisel (nagu nt sünteetiline bioloogia, geneetiline modifikatsioon). 
• Sotsiaalse vastuvõtlikkuse laiem kandepind eeldab tarbijate/kodanikuvastutuse 

teadvustamist ja selle võtmist läbi muutuva tarbijakäitumise ja -hoiakute 
ühiskondlikke ja innovatsiooniprotssesside-alaseid muutusi survestada ja neisse 
panustada. 
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kusjuures viimase puhul on täheldatud energiakasutuse vähenemist 65% võrra ja toorainekulude 
vähenemist poole võrra.170 
 
Laiemalt on organisatsioonilise valmisoleku kiirendamiseks oluline ärimudelite ja võrgustike 

süsteemne ümbermõtestamine. Näiteks ühe alternatiivina ressursside säästlikule kasutamisele 
on nimetatud muutuvat tootmis- ja tarbimiskäitumist läbi jagamismajanduse põhimõtete 

rakendamise. 171  Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikide biomajanduse strateegilises arengus on 
oluliseks aluspõhimõtteks peetud ringbiomajanduse kontseptsiooni rakendamist (BioEast 
Foresight Exercise 2021). 172  Tööstusprotsesside ressursitõhususes, uute energiasüsteemide 

ehitamises ja ringmajanduse arendamises on nähtud olulist tulevikuarengut ka laiemalt, mis 
võib omakorda taastuva bioressursi varustatavuse kontekstis hõlmata kas muutuvat maakasutust 
puidupõhise biomassi või põllukultuuride kasvatamise tarbeks või mikroorganismidel põhinevaid 
tehnoloogiaid.173 Samas on vaja ka rõhutada, et kuivõrd biomassil ja ringprotsessidel baseeruvad 
tehnoloogiad ja lahendused on alles arenemas ning vastavate ärimudelite skaleerimisega 

seonduvad investeeringud äärmiselt kapitalimahukad, siis biopõhiste laheduste turuletoomisel 
seisavad ettevõtjad silmitsi oluliste riskidega, nagu erainvestorite usalduse puudumine, 
ebaselged nõudlustingimused, kuid ka regulatiivsed tingimused.174 
 
Lisaks ei piirdu ringbiomajandusele üleminek uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga konkreetses 
lõppkasutus- või tööstussektoris, vaid eeldab erinevate sektorite kompleksset 

ümberkujundamist ja uute väärtusahelate väljatöötamist. 175  Eelnevast tulenevalt kätkeb 
biomajanduse/ringbiomajanduse juurutamine olulist muutust organisatsioonilises toimimises, 
mis ühelt poolt eeldab nii toorme esmase töötlemise, selle väärindamise kuid ka kaassaaduste ja 
jääkide efektiivse ärakasutamise tasemel olulist ettevõtete/sektorite koostoimimisest 

tulenevat sünergiat, sh et oleks võimekusi nt ühes tehases kombineerida alternatiivseid 

 
170 Tylecote, A. (2019) Biotechnology as a new techno-economic paradigm that will help drive the world economy 

and mitigate climate change. Research Policy 48(4), lk. 862. 
171  Pyka, A. (2017) Transformation of economic eystems: The bio-economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) 

Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy: Technological and Economic Perspectives. Springer. 
172 BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the 

EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699. 
173 Finland Futures Research Centre (2019) Precursors to a ’good’ bioeconomy in 2015: Making sense of Bioeconomy 
& Justice Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project, University of Turku. 
174 Gatto, F. & Re, I. (2021) Circular bioeconomy business models to overcome the valley of death. A systematic 

statistical analysis of studies and projects in emerging bio-based technologies and trends linked to the SME 

instrument support. Sustainability 13, 1–40. 
175 OECD (2019). Innovation Ecosystems in the Bioeconomy. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 

76; Gottinger, A., et al. (2020) Studying the Transition towards a Circular Bioeconomy—A Systematic Literature 

Review on Transition Studies and Existing Barriers. Sustainability 12, lk. 2; BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: 
Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the EU Horizon 2020 project Grant Agreement 

no 862699, lk. 36. 
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biomassil põhinevaid toormeallikaid vastavalt hooajalistele võimalustele või leidmaks võimalusi 
tootmaks erinevaid vahesaadusi, materjale jne ühe tehase baasilt.176 
 
Võimekus n-ö „kastist välja mõelda“ on aga justnimelt suurimaks KIE riikide eesseisvaks 
probleemiks väärtusahela ülese koostöö viljelemiseks, kuivõrd tugevalt ollakse kinni senises 
traditsionaalses sektoriaalses vaates biomajandusele. Ilmekamaks näiteks siin strateegiliste 
kavade väljatöötamine eraldi põllumajanduse, toiduainete töötlemise või jäätmevoogude 
käitlemise jne tarbeks, 177  olles pigem mõjutatud valdkondlikest regulatiivsetest eripäradest, 
senistest arengutrajektooridest ja rajasõltuvusest kui biomajandusega seonduvatest 
(potentsiaalselt uutest) võimalustest lahendada tegelikult vanu sotsio-ökoloogilisi probleeme, sh 
biomassi tootmise ja tarbimisega seonduvalt.178 
 
Senises akadeemilises kirjanduses on täheldatud, et edukamaiks ja enim erinevatelt 
innovatsioonisüsteemi osapooltelt poolehoidu saanud biomajanduse edendamise mudeliks on 

ringmajanduse põhimõtetele ja klastritele rõhumine.179 Põhjamaade eduka klastrite kogemuse 
juures on oluline võtta arvesse nende pikaajalist koostöökogemust ja traditsioone kohalikul 
tasandil, mis on loonud ühelt poolt olulise toetava keskkonna õppimiseks ja uute ideedega 
eksperimenteerimiseks ning teisalt lähtunud väga tugevalt kõrgemast väärtuspõhisusest (ja 
mitte vaid ressursipõhisusest), ringbiomajanduse printsiipide rakendamisel väärtusahelate, 
ökosüsteemide ja ärimudelite kontekstis nii, et neil oleks positiivne mõju kohaliku elukeskkonna 
arengule, sh töökohtade loomes. Antud näite praktilisemaks väljenduseks on nn „tripple bottom 
line“ juhtimismeetodi juurutamine, hõlmates majandusnäitajate kõrval ka ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse panust ning keskkonnakestlikkusega seonduvate mõjude hindamist (vt ka joonis 
6.1).180 

Organisatsioonilise valmisoleku taseme (OVT) tõstmise võtmeteemad: 

 

• Kriitiliseks eduteguriks organisatsioonilise valmisoleku kiirendamisel on ärimudelite ja 

võrgustike süsteemne ümbermõtestamine, mis eeldab paradigmaatilist muutust 
senises ettevõtete/sektorite vahelises ja üleses koostöös. 

 
176 Vt ka Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology 40, 11–

19. 
177 BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the 

EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 83. 
178 Vogelpohl, T. & Töller, A. E. (2021) Perspectives on the bioeconomy as an emerging policy field. Journal of 
Environmental Policy & Planning 23(2), lk. 144, 146. 
179 Vt nt Vogelpohl, T. & Töller, A. E. (2021) Perspectives on the bioeconomy as an emerging policy field. Journal of 
Enviornmental Policy & Planning 23(2), lk. 147. 
180  Refsgaard, K., et al. (2021) Bioeconomy – A driver for regional development in the Nordic countries. New 
Biotechnology 60(25 January), 130–137; vt ka Sustainability management system: The Triple Bottom Line, 

https://www.era-environmental.com/blog/sustainability-management-triple-bottom-line. 
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• Oluliseks väljakutseks on konkurents traditsiooniliste tootjatega ja nende 
mastaabisäästust tuleneva konkurentsieelisega, samas kui vähem tähelepanu on 
pööratud bioprotsesside tootmis-, materjali- ja energiasäästlikkusest tulenevale 
potentsiaalsele suhtelisele eelisele. 

• Organisatoorsel tasemel muutustega seonduvad üleminekukulud ja 
innovatsioonikäitumine on tugevasti kinni teatavat stabiilsust pakkuvas poliitilis-

õiguslikus valmisoleku tasemes ja sotsiaalses vastuvõtlikkuse tasemes (sh füüsilise 
infrastruktuuri, investeeringute, standardite olemasolu ning ühiskonna vastuvõtlikkus 
tehnoloogilise arengu suhtes). 

 
 

6.2.2.4. Poliitilis-õigusliku valmisoleku tase (PÕVT): riikide rõhuasetus kas muutusega 
kohanemisel või muutuste eestvedamisel. 
 

Kuivõrd biomajanduse puhul me räägime täna olulisel määral looduslikule bioressursile 
baseerumisest, mille kättesaadavuse ja loodusliku taastootmisvõimega seonduvaid väljakutseid 
ei ole suudetud veel alternatiivsete tehniliste tootmislahendustega ületada, 181  siis kätkeb 
bioressursi kasutus olulisi strateegilis-eetilisi dilemmasid. Oluline on rõhutada, et vastavate 
dilemmade lahendamist ei saa jätta ainuüksi turupõhiste mehhanismide otsustada, vaid need 
eeldavad olulisi strateegilisi valikuid ja toetavaid institutsionaalseid muutuseid. Üheks selliseks 
näiteks on maakasutuse muutus (sh plantantsioonide ehk puupõldudega seonduvad võimalused 
ja riskid) rohtse biomassi energeetilise kasutamise kasvatamise otstarbeks (nn dedicated energy 
crops).182 Samuti üleskutsed mõtestamaks biomajandust mitte pelgalt kui alternatiivi fossiilsel 
toormel põhinevate sarnaste toodete tootmisele, vaid kui alustala uute toodete, tootmisviiside, 
koostöövormide, mõttelaadi jne ning vastavaid muudatusi toetavate uute standardite 

juurutamisele. 183  Institutsionaalsete muutuste olulisuse näiteid saab tuua ka muudest 
biomajandusega seotud valdkondades, nt nn regulatiivse valmidustasemete Regulative 
Readiness Level juhtumiuuringutest, kus farmaatsiatoodete turule toomise kiirendamiseks 

 
181 Vt optimistlikku vaadet McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and 
Our Lives. McKinsey Global Institute, lk 43 vs kriitilisem arutelu tehnoloogilis-eetilistest perspektiividest Finland 

Futures Research Centre (2019) Precursors to a ’good’ bioeconomy in 2015: Making sense of Bioeconomy & Justice 
Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project, University of Turku, lk. 15–18; Philp, J. (2018) The 

bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology 40, 16–17; samuti käesoleva raporti 

eelnevad peatükid. 
182 Vt ka OECD (2018) Meeting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy, OECD Publishing, Paris. 
183 Nt Morone, P. & Govoni, F. (2020) Introduction: Tackling Uncertainty in the Biobased Economy Through Science. 

In: Morone, P. & Clark, J.H Transition Towards a Sustainable Biobased Economy. The Royal Society of Chemistry, ch 

1.2.1; Falcone, P. M. & Imbert, E. (2019) Tackling Uncertainty in the bio-based economy. International Journal of 
Standarization Research 17(1), 1–12; Refsgaard, K., et al. (2021) Bioeconomy – A driver for regional development 

in the Nordic countries. New Biotechnology 60(25 January), 130–137. 
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vajalike rangete regulatiivsete nõuete mõistmise vajadust nähakse ette juba akadeemilises 
arendustegevuse faasis.184 
 
Biomajandusega seotud poliitikakujundamise käsitlustes on seetõttu saanud mõttelaadi 

muutuse vajalikkus väga tugevat tähelepanu, kusjuures keskseks eelduseks biomajanduse 
arengu toetamisel on rõhumine erinevate osapoolte, sh tarbijate/kodanike kaasatusele 

poliitikakujundamise protsessidesse. 185  Kollektiivselt alternatiivsete pikaajaliste 

arengusuundade kokkuleppimine ja vastavaid arengutrajektoore toetavate eksperimentaalse 

teadmise loomine on võtmeteema ka viimase aja akadeemilises debattides seonduvalt sotsio-
tehniliste süsteemide kestlikkusele üleminekuprotsessidega ja vastavate süsteemsete 
väljakutsete uurimisega.186 
 
Samas on poliitilis-institutsionaalse valmisoleku analüüsides oldud võrdlemisi kriitilised 
biomajanduse visioonides ja strateegiates sätestatu ning reaalselt praktiseeritavate erinevuste 
osas. Biomajandusest võib saada n-ö kõikehõlmav retooriline katustermin, mida tõlgendatakse 
vastavalt olukorrale ja vajadustele. Samuti võib käsitlus baseeruda riigi- ja TA-asutuste 
ülepingutatud eeldustel/ootustel, mis ei ole kooskõlas regionaalsete osapoolte huvidega ja 

valmisolekuga institutsionaalseteks muutusteks, nt jäätmete ja jääksaaduste väärindamise 
laiendamine kohalikul tasandil.187 
 

 
184 McGowran, E. & Harris, E. (2020) Regulatory readiness level: A tool to enhance early regulatory adoption in 

academic discovery. Level 3 (A Technological University Dublin journal of research and innovation), 15(2). 
185 Korhonen, J., et al. (2021) Develppment of a forest-based bioeconomy in Finland: Insights on three value networks 

through expert views. Journal of Cleaner Production; Golembiewski, B., et al. (2015) The emerging research 

landscape on bioeconomy: What has been done so far and what is essential from a technology and innovation 

management perspective? Innovative Food Science & Emerging Technologies 29, 308–317; Gottinger, A., et al. (2020) 

Studying the Transition towards a Circular Bioeconomy—A Systematic Literature Review on Transition Studies and 

Existing Barriers. Sustainability 12; Herrero, M., et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a 

sustainable food system. Nature Food 1, 266–272; Pyka, A. (2017) Transformation of economic systems: The bio-

economy case. In: Dabbert, S., et al. (Eds) Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy: Technological and 
Economic Perspectives. Springer; vt ka Finland Futures Research Centre (2019) Precursors to a ’good’ bioeconomy in 
2015: Making sense of Bioeconomy & Justice Horizons. First Foresight Report of the BioEcoJust Project, University of 

Turku, lk. 26. 
186 Wohlgemuth, R., et al. (2021) Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. New Biotechnology 

61(25 March), 22–28; Vt ka Geels, F.W. (2020) Transformative innovation and socio-technical transitions to address 

grand challenges. Working paper. R&I paper series. Directorate-General for Research and Innovation (European 

Commission); Schot, J. & Steinmuller, W. E. (2018) Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation 

and transformative change. Research Policy 47, 1554–1567; Hekkert, M. P., et al. (2007) Functions of innovation 

systems: A new approach for analysing technological change. Technological Forecasting & Social Change 74, 413–

432. 
187 Vt ülevaateartiklit Vogelpohl, T. & Töller, A. E. (2021) Perspectives on the bioeconomy as an emerging policy field. 

Journal of Environmental Policy & Planning 23(2), 143–151. 
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Kuigi pikaajaliste muutuste läbiviimiseks ja tänaste tehnoloogiliste, tootmis- ja 
tarbimisparadigmade inertsuse ületamiseks on eriti oluliseks tööstuspartnerite kaasatus ja 

pühendumus, siis paraku on siin mitmetes ringbiomajandusega seonduvates valdkondades 
täheldatud teatavat tendentsi pigem status-quo hoidmisele ja olemasolevate ärimudelite 

toimise ja tulevikukindluse tõendamisele, mis aga potentsiaalselt pärsib nii vastavate 
tööstusesindajate kui poliitikakujundajate ühise nägemuseni jõudmist, kuid ka potentsiaalselt 
takistab väärtusahelate ülest ettevõtjate vahelist koostööd.188 Nii näiteks on üle-euroopaliste 
paberi-, plasti- ja bioplasti tööstusliitude nägemused ringbiomajandusest ja sellele ülemineku 
viisidest oluliselt mõjutatud omavahelisest konkurentsist ja ressursitõhususe aspekte 
käsitletakse vastavalt oma valdkonnale sobilikul viisil, mis on toonud kaasa kriitilisi debatte nt 
selle üle, kuivõrd tõsiseltvõetav lahendus plastiprobleemidele on mittelagunev ja 
ümbertöödeldav bioplast või kas toidu plasti pakendamine kaalub üles toiduraiskamise?189 
 
Oluline on märkida, et kui biomajanduse arendamise EL-kesksus on seni tulnud piirkondlike 

eripärade arvestamise arvelt, 190  siis saab liikmesriikide kontekstis olema olulise mõjuga nii 
teatavate valdkondade EL poolne ülereguleerituse vs otsustamatuse tase, sh missugune saab 
olema geneetilise muundamise tehnoloogia rakendamist (sh GMOde kasutamine 
põllumajanduses ja toidutööstuses) puudutav regulatiivne raamistik,191 kuid samuti on oluline 
bioloogiliste andmete kasutamisega seonduvad eetilised küsimused meditsiinis.192 
 
KIE riigid on seejuures jäänud maha üldiste biomajandusega seonduvate strateegiliste sihtide 

seadmisest. Olukorra parandamine omakorda eeldab vajadust üle saada rajasõltuvusest ja 

„silo“-mentaliteedist poliitikakujundamisel. 193  Ilmselgelt on eelnevast võimendatud ka 
poliitikameetmetes selgete suundade mitteseadmine, mis aga võib olla oluliseks piduriks nii 
biomajandusega seonduvate uute tehnoloogiate levikule kui ka pärssivaks saada olemasolevates 

 
188  Ibid; Wohlgemuth, R., et al. (2021) Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. New 
Biotechnology 61(25 March), 22–28; Eckert, S. (2021) Varieties of framing the circular economy and the bioeconomy: 

unpacking business interests in European policymaking. Journal of Environmental Policy & Planning 23(2), 181–193. 
189 Eckert, S. (2021) Varieties of framing the circular economy and the bioeconomy: unpacking business interests in 

European policymaking. Journal of Environmental Policy & Planning 23(2), 181–193. 
190 Vogelpohl, T. & Töller, A. E. (2021) Perspectives on the bioeconomy as an emerging policy field. Journal of 
Environmental Policy & Planning 23(2), 143–151. 
191 Biomonitor (2019) WP 1–Scoping and designing the conceptual analysis framework for monitoring and measuring 
the EU bioeconomy. The Project fundind by EU Horizon 2020 grant agreement No 773297; VTT (2017) Synthetic 
Biology as an Enabler of Sustainable Bioeconomy – A Roadmap for Finland, 

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/julkaisut/muut/2017/syntheticbiologyroadmap_eng.pdf. 
192  Vt ka McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and Our Lives. 

McKinsey Global Institute. 
193 BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the 

EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk 23, 101. 
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valdkondades süsteemsete muutuste läbiviimisele, sh teatavate tehnoloogiate destabiliseerimise 
vajadus.194 
 
Eraldi küsimus on, kas biomajanduse arendamisel on vaja paindlikumat lähenemist nii seatavate 
alternatiivsete arenguteede kui ka vastavaid pikaajalisi eesmärke sõnastatavate protsesside osas. 
Vastav mõningane paindlikkus võib olla oluline valdkondades, kus tehnoloogiad on alles arengu 
algusjärgus ja on oht tänaste mittetäielike teadmiste pealt tehtud valikutega pikaajalisemad 
võimalikud arenguteed „lukustada“. Nii näiteks on Soome võimaldanud seatud visioonide osas 
paindlikkust läbi abstraktsemalt seatud eesmärkide avatuma tõlgendamisruumi ja nende 
realiseerimise.195 Austria seevastu on biomajandust edendamas enam tsentraalsemalt juhitud 
mudeli järgi (n-ö planned transition), kus riigil on biomajandusalaste arengute eestvedamisel 
peamise eeskuju andja roll, sh toetamaks Austria laiemat missiooni saavutada rahvusvaheliselt 
arvestatava valdkondliku kompetentsikeskuse roll, kuid toetamaks samuti kohalikul tasandil 
biomajandusalase teadlikkuse tõstmist, tarbimisharjumuste muutmist, ettevõtete toetamist 
jne.196 

Poliitilis-õigusliku valmisoleku taseme (PÕVT) tõstmise võtmeteemad: 

 
• Biomajanduse areng eeldab pikaajaliste arengusuundade kokkuleppimist ja poliitilist 

pühendumist, mis on kooskõlas kohalike/regionaalsete osapoolte huvidega ja toetatud 
nende valmisolekuga muutusteks (nn omanikutunnetus) 

• Keskseks eelduseks biomajanduse arengu toetamisel on rõhumine erinevate osapoolte, 
sh tarbijate/kodanike ja ettevõtete kaasatusele poliitikakujundamise protsessidesse 
ja seeläbi tulevikuplaanide legitimiseerimisse.  

 

6.2.2.5 Tehnoloogilise ja sotsiaalse valmisoleku tasemete väärtusahelate põhised peamised 
väljakutsed 
 

Järgnevalt oleme rahvusvahelise kirjanduse baasilt sünteesinud kokku olulisemad 

innovatsiooni väljakutsed biomajanduse peamiste valdkondade / ahelate kaupa. 

 
194 Kirs, M., Karo, E. & Ukrainski, K. (2018) Poliitikad ja valitsemissüsteemid biomajanduse toetamiseks. RITA ADDVAL-

BIOEC uuringu TP 4.1 raport; vt ka Kivimaa, P. & Kern, F. (2016) Creative destruction or mere niche support? 

Innovation policy mixes for sustainability transitions. Research Policy 45, 205–217; Scordato, L., et al. (2018) Policy 

Mixes for the Sustainability Transition of the Pulp and Paper Industry in Sweden. Journal of Cleaner Production 183: 

1216–1227. 
195 Vt nt Christiansen, K. L. & Carton., W. (2021) What ’climate positive future’? Emerging sociotechnical imaginaries 

of negative emissions in Sweden. Energy Research & Social Science 76, 1–10. 
196 Hausknost, D., E. Schriefl, C. Lauk, and G. Kalt. 2017. “A Transition to Which Bioeconomy? An Exploration of 

Diverging Techno-Political Choices.” Sustainability 9 (4): 1−22; vt ka The Website of the Ministry of Education, 
Science and Research in Austria: Bioeconomy – A Strategy for Austria. 
https://www.bmbwf.gv.at/en/Topics/Research/Research-in-Austria/Strategic-focus-and-advisory-
bodies/Strategies/Bioeconomy-Strategy.html.	
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• Puidupõhise biomajanduse valdkondlike arengute puhul (alustades pakkematerjalidest, 
biorafineerimisest kuni puitmajadeni) on rõhutatud, et tarbijad-kodanikud peaksid 

olema oluliselt enam kaasatud keskkonnamuutuste protsessidesse (SVT arendamine), 
rõhudes siinjuures individuaalse vastutuse võtmisele ja luues seeläbi laiapõhjalisemat 
pinda vajalike poliitiliste muutuste survestamiseks. 197  Viimane on eriti oluline, et 
valdkonnaga seonduvad pikaajalised visioonid ei jääks kitsa sotsiaalse eliidi ja 

võimuorganite pärusmaaks (PÕVT arendamine), nagu on olnud senine prevaleeriv 
praktika. 198  Lisaks ei kätke tarbimise kultuuriline muutus ainuüksi muutuvaid 
tarbimisvalikuid, vaid samuti tarbijate muutuvaid rolle ja suhteid ettevõtetega (OVT 
arendamine), näiteks osalemine innovatsiooni-protsessides, mis omakorda eeldab 
teadlikkuse kasvu, sh väärtustamaks tooteid vastavalt süsinikujälje alasele 
informatsioonile.199 
 
Puidupõhiste ehitusmaterjalide puhul on oluliseks väljakutseks konkurents 

traditsiooniliste tootjatega ja nende mastaabisäästust tuleneva konkurentsieelisega 
(OVT arendamine). Keerukust lisab mahupõhisus, tootmisprotsesside jõudlus, efektiivsus 
ja -kulud, samuti vastavus klientide eelistustele ja spetsiifilistele rakendusnõuetele (sh 
stabiilsuse, vastupidavuse, biolagunemisega seonduv). Samas võib materjalide 
päritoluallikad ja kestlikkus kogu nende elutsükli vältel hakata pälvima suuremat 
tähelepanu, eriti kuivõrd biopõhine sektor võib süsinikku siduda ka selle pikaajalise 
säilitamise kaudu. 200  Oluliseks eelduseks on siin puidupõhise biomassi kasutamise 

aktsepteerimine tarbijate poolt (SVT arendamine), mis omakorda eeldab vähemalt KIE 
riikide kontekstis ka elanikkonna paremat teadlikkust säästvast metsamajandusest.201 
 
Lisaks ressursi kättesaadavuse ja konkurentsieelise teemale ehitusvaldkonnas, on eraldi 
teemaks korraga nii ülereguleeritus kui ka regulatiivne otsustamatus nii EL kui 
siseriiklikul tasandil (sh ehitiste renoveerimise strateegia kavandamisel; PÕVT 
arendamine). Näiteks on Euroopa Komisjonile tehtud uuringu kohaselt puidupõhiseid 
väärtusahelaid mõjutamas 245 regulatsiooni, omades otsesemat majanduslikku mõju 

 
197  Korhonen, J.,. et al. (2021) Development of a forest-based bioeconomy in Finland: Insights on three value 

networks through expert views. Journal of Cleaner Production. 
198 Vt Christiansen, K. L. & Carton., W. (2021) What ’climate positive future’? Emerging sociotechnical imaginaries of 

negative emissions in Sweden. Energy Research & Social Science 76, 1–10; Finland Futures Research Centre (2019) 

Precursors to a ’good’ bioeconomy in 2015: Making sense of Bioeconomy & Justice Horizons. First Foresight Report 

of the BioEcoJust Project, University of Turku, lk. 26. 
199  Korhonen, J.,. et al. (2021) Development of a forest-based bioeconomy in Finland: Insights on three value 

networks through expert views. Journal of Cleaner Production. 
200 Wohlgemuth, R., et al. (2021) Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. New Biotechnology 

61(25 March), 22–28. 
201 BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the 

EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 70. 
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täiendavate kulude mõttes ennekõike puidutöötlemise grupis (eriti puidust mahutid ja 
pakendid) ja VKE-dele ning vähem paberi- ja paberimassitööstusele.202 
 

• Eelpool nimetatud väljakutsed on leidnud kinnitust ka bioenergeetika-alaste arengute 

analüüsimisel, sh Rootsis, mis on eriti ilmekas näide, kuivõrd seal kliima-alased küsimused 
ja pühendumus bioenergeetikale on olnud üks osa n-ö rahvuslikust identiteedist. Kuigi 
suuresti puidujäätmetel põhinev bioenergeetika ja kavandatavad BECCS (süsiniku 
sidumise ja säilitamise) süsteemid on leidnud üleüldise toetuse süsinikuneutraalsuse 
saavutamisel, siis arvamused kaasnevate ja täiendavate LULUCF meetmete 
rakendamisega on äärmiselt vastuolulised, eriti mis puudutab puidupõhise biomassiga 

varustatuse taseme säilitamist/kasvatamist. Viimane puudutab eelkõige metsadele 
omistatud rolli süsiniku sidumisel ja/või ökosüsteemiga seonduvate heaoluteenuste 
pakkumisel, kuid samuti survet maakasutuse muutusteks, nt läbi (taas)metsastamise 
vajaduse.203 
 
Samas on bioenergeetika valdkonnas märgitud ka biotehnoloogiast tulenevat 

potentsiaali, sh ennekõike baseerumine erinevatele mittesöödavatele taastuvatele 
ressurssidele või (põllumajandus)jäätmetele, mida erinevate ensüümide, 
mikroorganismide jne abil konverteerida biokütusteks.204 Samas eeldab eelpoolnimetatu, 
et ka kohalikud kogukonnad nõustuvad biogaasijaamade ja rafineerimistehaste 

olemasoluga (SVT arendamine), eriti biojäätmete biomassi 
kasutamisega/töötlemisega.205  Üldiselt on aga biomassi kasutamine energeetilisel (sh 
biokütuste) otstarbel oma atraktiivsust kaotamas tänu suure potentsiaaliga muude 
võimaluste (päike, tuul) jõudsale arengule.206 
 

• Toidusüsteemiga seonduvate arengute juhtimisel on nähtud võtmerolli valitsustel 
teadlikkuse ja tulevikuplaanide legitimiseerimisel (SVT ja PÕVT arendamine), mille 
oluliseks alustalaks on ühiskondlik kokkulepe erinevate osapoolte vahel tuleviku 
arengusuundade, uute toodete, ärimudelite, poliitikainstrumentide osas, sh kuidas on 
lahti mõtestatud toiduainete tootmise ja tarbimisega seonduvad keskkondlikud 

probleemid ja eetilised dilemmad. Samas on seni nt toidusüsteemiga seonduvaid 

 
202 Technopolis (2016) An Assessment of the Cumulative Cost Impact of Specified EU Legislation and Policies on the 
EU Forest-based Industries. Final Report, lk 31, 110, 221; vt ka Puustusmaa, R. (2021). Sustainability Transitions in 
Building Renovation Sector – Diffusion of Wood as a Safeguard Mechanism against High Environmental Impact. MA 

Thesis, lk. 27. 
203 Christiansen, K. L. & Carton., W. (2021) What ’climate positive future’? Emerging sociotechnical imaginaries of 

negative emissions in Sweden. Energy Research & Social Science 76, 1–10. 
204  Vt ka Wohlgemuth, R., et al. (2021) Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. New 
Biotechnology 61(25 March), 22–28. 
205 BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the 

EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 70. 
206 Vt ka Ibid, lk. 90. 
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võimalusi kestlikkuseks läbi muutuvate dieetide, jäätmete vähendamise ja 
põllumajandusliku produktiivsuse uuritud ennekõike läbi tehnoloogiliste võimaluste 
prisma, arvestamata, et inimestel on toiduga seonduvalt sügavalt juurdunud 
bioloogilised, kultuurilised ja psühholoogilised suhted (eriti mis klassifitseerub 
„looduslikkuse/naturaalsuse“ alla), mistap sotsiaalset aktsepteeritust ei määra pelgalt 

sellised tegurid nagu hind, ohutus ega ka tõhusus tehnoloogia kasutamisest. 207  Nii 
näiteks on Euroopas vastuvõtlikkus uutele materjalidele ja tehnoloogiatele 
toiduvaldkonnas eriti piiratud,208 samas kui just toidusüsteemist tulenevalt on Euroopal 
oluline probleem mullaviljakuse hoidmisega.209 Üldisemalt on uuringud aga näidanud, et 
pelgalt olemasolevate põllumajandustehnoloogiate laialdane kasutuselevõtt, paindlike 
dieetide täielik rakendamine ja toidujäätmete vähendamine poole võrra ei suuda toita 
kasvavat maailma elanikkonda (eriti muutuvates ilmastikuoludes), tagades samal ajal 
planeedi heaolu.210 
 

• Kuigi tervishoiu valdkond on (rahvusvahelisest) õiguskeskkonnast enim mõjutatud 

biomajanduse valdkond, on COVID-19 kriisi kontekstis diagnostiliste ja ravimeetodite 
osas viidatud enamale vajadusele tasakaalustamaks teaduse, globaalsete 

institutsioonide ning lühiajalistel turukaalutlustel põhinevaid huvisid (OVT ja PÕVT 
arendamine). Siinjuures sotsiaalse dialoogi rolli olulisust on hinnatud äärmiselt 
ebaühtlaseks sõltuvalt kohalikust kontekstist.211 

  

 
207 Herrero, M., et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature 
Food 1, 266–272. 
208 Golembiewski, B., et al. (2015) The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far and 

what is essential from a technology and innovation management perspective? Innovative Food Science & Emerging 
Technologies 29, 308–317. 
209 BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the 

EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 76. 
210 Herrero, M., et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature 
Food 1, 266–272; vt ka Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New 
Biotechnology 40, 11–19; Tylecote, A. (2019) Biotechnology as a new techno-economic paradigm that will help drive 

the world economy and mitigate climate change. Research Policy 48(4), 858–868. 
211 Wohlgemuth, R., et al. (2021) Bioeconomy moving forward step by step – A global journey. New Biotechnology 

61(25 March), 22–28. 
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6.3 Eesti biomajanduse valdkondlike võtmeväljakutsete ja võimaluste kaardistus 
Alljärgnevalt oleme koostanud ülevaate Eesti biomajanduse valdkondlikest/sektoriaalsetest 
võtmeväljakutsest RITA ADDVAL-BIOEC biomajanduse projekti 1. tööpaketi kokkuvõtvate 
analüüside, käesoleva raporti tehnoloogia teekaartide ning stsenaariumite väljatöötamise 
tööpaketi 2.3 raames läbiviidud fookusgruppide raames kogutud informatsiooni baasilt. Antud 
raporti aluseks on võetud ajavahemikus 22.01.2021 kuni 25.05.2021 toimunud kuus 
fookusgruppi, kusjuures esimeste kohtumiste rõhuasetused olid suunatud pigem üldisematele 
pikaajalistele biomajanduse arengusuundade aruteludele erinevate oluliste ministeeriumide ja 
tuleviku-uuringutega seotud valdkonnaekspertidega ning järgnevad arutelud biomajanduse 
spetsiifilistele sektoriaalsetele väljakutsetele toit/sööt/kalandus, puidupõhine biomajandus ja 
bioinformaatika alal (vt ka viidatud kirjanduse loetelu). 
 
 

6.3.1 Eesti biomajanduse peamised väljakutsed erinevate ahelate tehnoloogilise arengu 
ja innovatsioonivõimekuste lõikes 
 
Kui biomajanduse väärindamisega seonduvad väljakutsed uute toodete ja protsesside 
väljatöötamisel on rahvusvaheliselt väga tugevalt seotud teadmusmahukusega, siis Eesti 

peamine väljakutse biomajanduse erinevates allharudes on struktuurse olemusega ja 

võimendatud vajalike TA kompetentside ja innovatsioonivõimekuse piiratusega (vt tabel 6.3). 
 
Tabel 6.3. Eesti biomajanduse arengu peamised väljakutsed erinevate ahelate lõikes 

 Biomassi 
tootmine 

Puidu keemiline/ 
biotehnoloogiline 

väärindamine 

Puidu 
mehhaamilise 

töötlemise 
põhised 

väärtus-ahelad 

Põllumaj. 
põhised 
väärtus-
ahelad 

Jäätmete 
põhised 
väärtus-
ahelad 

Biokütus Asendus-
tooted (sh 
bioplast) 

Nn raku-
vabrikute 
arendus 

PÕVT Puit – 
määramatus 
keskkonna-
nõuete osas 

Puudub selge poliitiline visioon 
ja pühendumus pikaajalise 

stabiilsuse loomiseks 

Seni toetustele 
baseerumine vs 

puidu 
mehhaanilise 
väärindamise 
visiooni osas 
otsustamatus 

Talust 
taldrikule, 

maakasutus- ja 
mahenõuded 

tugevalt 
mõjutatud EL 

nõuetest 
 

Puudub 
visioon; 
eeldab 
piisavas 
koguses 
biomassi 
lokaalselt 

Toetustele 
baseerumine; 

konkurents 
biomassile 

(puit), sj küsitav 
energiakultuuri
de kasvatamise 

toetamine 
OVT 

 
 
 
 
 

Tootmis-
võimekuste 

lagi läbi 
tehnoloogia-
siirde käes 

Hinna ja 
mastaabisääst 

kui oluline 
konkurentsi-

barjäär 

Eeldab olulisi 
investeeringui

d 
tehnoloogiass

e, 
interdistsipli-

naarsete 
kompetentsid
e tõstmist ja 

sektorite/ 

  Eeldab 
lokaalset 

integratsiooni 
energia ja 
soojuse 

koostootmise
ks; samuti 

olulisi 
investeeringui

d 

Protsesside 
kõrge 

maksumus 
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väärtusahelat
e üleseid 

innovatsiooni-
võrgustikke 

tasuvusajaga 
kuni 25 a. 

SVT 
 
 
 

Metsade 
ökosüsteemi-
teenused vs 
rafineerimis-

tehastega 
kaasnev 
võimalik 

nõudluse kasv 

Ebakindlus 
toote funkt- 

sionaalsuse & 
ümber-

töötlemise 
võimalikkuse 

osas 

 Oluline roll 
erinevatel nn 

teadmiste 
vahendajate 
(knowledge 
broker) laadi 
tegutsejatel 

Eeldab 
tarbimise 

vähendamist & 
tervisliku & 
keskkonna-

kestlike 
väärtuste 

aktsepteeri-mist 

Kogukonna 
aktsepteeritus 

Väljaehitatud 
infra kui n-ö 
lock-in ning 
alternatiivid 

elektriautode 
näol 

TVT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eriotstarbelise 
tehnoloogia 

välja 
töötamise 

vajadus, eriti 
kuivõrd 
laborid 

hakkavad 
ajast maha 

jääma 

   Lähtematerjali 
heterogeensus 
ja hooajalisus, 

samas kui 
tehnoloogiline 
baas vajab veel 

arendamist 

Allikas: autorite koostatud RITA erinevate tööpakettide ja fookusgruppide baasilt kogutud informatsiooni baasilt. 

 
Nii RITA erinevate tööpakettide raportite kui läbiviidud fookusgruppide kohaselt võib väita, et 
üheks oluliseks biomajanduse valdkondade senise innovatsioonikäitumise probleemiks on olnud 
baseerumine vähem koostööl kodumaise TA asutustega ning pigem välispartneritele 

toetumine kiirete valmislahenduste ja tehnoloogiate importimiseks. 212  Välispartneritele 
toetumine, ilma kodumaise innovatsioonikoostöö ja klasterdumise toetamiseta, ei too aga 
üldjuhul kaasa kodumaise TA ja innovatsioonivõimekuse kasvu ning suurendab sõltuvust 
välismaistest lahendustest ning piirab ka väärtusahelates ülesse liikumise võimekusi. Senised 
investeeringud nii põllumajanduse kui saetööstuste näitel on tehtud biomassi tootmisesse, mille 
puhul aga väärtusahela mõttes me räägime alles esimese etapi efektiivistamisest. Lisaks on siin 
hinnanguliselt täiendava agro- ja tööstustehnoloogia kasutuselevõtu lagi järgmise kümnendi 
perspektiivis saavutatud, eriti väiksemate tootjate poolt.213 Ka tootmisvaldkondade puhul (toidu- 
ja joogitööstus; mehhaaniline puidutööstus) on rõhutatud Eesti kui eduka kopeerija ja 

tehnoloogia kasutuselevõtja rolli, 214  mida on võimestanud kohapealsed rakendusoskused 

tehnoloogia efektiivsuse tõstmise osas – nt puidu mehhaanilise töötlemise puhul kuni 20–30% 
enam kui tootja seda ette näinud.215 
 
Eraldi väljakutsena vajab märkimist järkjärguline vastavate tööstusvaldkondade tehnoloogilise 
absorbeerimisvõimekuse kahanemine, mille ilminguks võib pidada protsessiinnovatsiooni 

 
212 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 51. 
213 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 36. 
214 FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021. 
215 FG puidupõhine biomajandus II 05.04.2021. 
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ületähtsustamise kõrval TA-le suunatud ametikohtade ja töötajate täistööaja ekvivalendi 
vähenemist perioodi 2007 ja 2017 võrdluses (eriti seni edukamas toiduainetööstuses, kuid ka 
puidukeemia valdkonnas, kus viimane lend TTÜs lõpetas 25 aastat tagasi).216 Ehk ka siin võib 
tootearendusega seonduv platoo olla saavutatud. 217  Seega Eesti olulisemate biomajanduse 
valdkondadega (toit/sööt & puit, kuid ka tulevikuvaates biomaterjalid) seonduvate tehnoloogiate 
väljatöötamist, edasiarendamisest ja laiemat kasutuselevõttu saab oluliselt mõjutama 
tuumikkompetentside olemasolu nii tööstuse, TA kui haritud oskustööjõu tasemel (sh keda 
kaasata biorafineerimistehastesse). Seega on tõsine risk inimressursi puuduse tekkimiseks mitte 
vaid kõrghariduse tasemel teadmusloomes (mis omakorda eeldab olemasolevate laborite ja 
õppekavade arendust), vaid ka reaalsete rakendusprobleemide kogemuse baasilt (nt heaks 
kasvulavaks on siin nimetatud TAK-sid).218 
 
Paraku ei ole ka üldiselt Eesti ettevõtlussektori TA-kulutused võrreldavad ei Skandinaavia riikide 
ega ka nt Sloveenia vastavate näitajatega, jäädes viimasele pikaajaliselt alla umbes kaks korda.219 
Seda on võimendanud ka Eesti biomajanduse valdkondlik struktuur, kus sarnaselt KIE riikidele 
on prevaleeriv roll biomassi tootvatel või biopõhistel valdkondadel ning keemia ja 
farmaatsiasektori kui TA intensiivsemate valdkondade piiratum esindatus. 220  Seega 
tehnoloogiliste lahenduste levikul peab arvestama Eesti biomajanduses prevaleerivate 
traditsiooniliste valdkondade madalama riskitaseme ja konservatiivse mõttemalliga, kusjuures 
ka toiduainetööstuses kui seni TA osas eesrindlikumas biomajanduse valdkonnas on uute 
teadmiste loomisesse ja innovaatilistesse tehnoloogiatesse valmis investeerima suhteliselt 
vähesed ettevõtted (vt käesoleva raporti alapeatükki 5.4). Oluline on, et käesolevad barjäärid ei 
jääks sama oluliseks ka tulevikuvaates uute tehnoloogiate ja ärimudelite arendamisel, eriti kui 
räägime soodsa keskkonnaloomise vajadusest rohemajandusega seonduva iduettevõtluse 

edendamiseks ning et neil oleks ka oluline mõju seniste tööstusharude ja majandusstruktuuri 
muutmiseks ning majandusarengus tervikuna. 
 
Eesti mõttes olulisemate biomajandusega seonduvate valdkondade piiratud soodumust uute 
tehnoloogiliste lahenduste rakendamise alal mõjutab ka senine oluline sõltuvus 
väliskeskkonnast tulenevatest nõudlustingimustest (alustades toorme maailmaturu hindadest, 
sõltuvus (puidu) impordimahtudest ja -kvaliteedist kuni teiste riikide põllumajandus- ja 
taastuvenergiatoetusteni, rahvusvaheliste keskkonnakokkulepeteni ja volatiilsete 

 
216 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 17–28, 48. 
217 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 28. 
218 FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021; FG puidupõhine biomajandus I & II 25.03.2021 & 

05.04.2021; FG bioinformaatika valdkonnas 25.05.2021. 
219 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 26. 
220 Vt ka BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed 

by the EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 66. 
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ilmastikumuutusteni välja). 221  Toiduainetööstuses on tootjate haavatavust suurendanud 
sõltuvus hulgi- ja jaekettide poolt seatud nõudlustingimustest (mahupõhisus, tarnekindlus) 
vähese siseriikliku ühistulise tegevuse kontekstis. Siinjuures ühe võimalusena biomajanduse 
arengu tagamiseks nimetati fookusgrupi arutelul senise rajasõltuvuse ületamise vajadust, sh kas 
ja kuidas läbi erinevate kvaliteeditasemete ja usaldusmäärade kehtestamise nn commodity 

toodete hinnad maailmaturu hindadest lahti siduda ja hinnasõltuvuse asemel toodete 

tootmise/transportimisega seonduvat C02-jalajälge arvestada. Sellise muutuse saavutamine ja 
realiseerumine on aga selgelt võimalik rahvusvahelise ja ennekõike EL-ülese koostöö toel.222 
Puidu valdkonnas on nõudlustingimustest tulenevalt eelisarendatud puidu mehhaanilist 
töötlemist energeetiliseks otstarbeks, jättes keemilise/biotehnoloogilise väärindamise 
kõrvaliseks (kusjuures puidu töötleva tööstuse arendustöö toimub suuresti väljaspool Eestit 
suurtes korporatsioonides). 223  Puidu keemiline ja biotehnoloogiline väärindamine eeldab 
paradigmaatilist mõttelaadi muutust innovatsioonikäitumises, sh toimivate koostöövõrgustike 

ülesehitamist, eriti kuivõrd tegemist on äärmiselt kapitalimahukate investeeringutega.224 
 

Kuigi alusteaduslik kompetents nii keemilise kui biotehnoloogilise väärindamise osas on Eesti 

ülikoolides olemas (ja potentsiaalselt biomassi väärindamise osas tehnoloogiliselt teineteist 
täiendav ja mitte välistav, kuid mõlemas osas pigem hääbuv), on valdkondlike arengute oluliseks 
piiranguks vastavate tööstusharude hääbumine Eestis ehk olemasoleva teadmise ja selle 

edasiarendamise potentsiaal sõltub keemia-, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuse 

taaselustamisest225 (selline arusaam tõstatus ka antud projekti raames läbiviidud fookusgrupi 
aruteludes). Seda enam, et TA intensiivsel keemia- ja farmaatsiatööstusel on seni biomajanduse 
edendamisel olnud väike roll, 226  kuid vastavad täiendused kõrg- ja madalatehnoloogiliste 
sektorite vahel paljuski mitmete riikide edusaladus (nt Iirimaa). 227  Ekspertide hinnangul 
meditsiiniga seonduvad biomajanduse rakendused on eeldatavalt ka kõige suurema turumahuga 
ja kõige revolutsioonilisema ühiskondliku mõjuga. 228  Kuivõrd biomassiga seonduvaid 
ressursimuutusi on hinnatud piiravaks teguriks (nt puidupõhist biomassi piiratult, mistap 
saematerjali hind kasvav), siis eriti oluliseks peetakse kõrge hinnaga ja laia profiiliga 

tooteportfelli väljatöötamisele panustamist,229 sh toetada nt eriotstarbeliste ja/või kallimate 

 
221 Rõhutatud ka eriti FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021; FG puidupõhine biomajandus I & 

II 25.03.2021 & 05.04.2021. 
222 FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021. 
223 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 48. 
224 FG puidupõhine biomajandus I & II 25.03.2021 & 05.04.2021. 
225 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 54. 
226 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 27. 
227 FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021. 
228 FG biomajanduse pikaajalised arengusuunad arutelu valdkondlike ekspertidega 09.03.2021. 
229 FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021; samuti FG biomajanduse pikaajalised arengusuunad 

arutelu ministeeriumide esindajatega 22.01.2021; FG puidupõhine biomajandus I 25.03.2021. 
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kemikaalide tootmist ning kriitiliselt hinnata piiratud biomassi konverteerimist odavateks 
mahtkemikaalideks (vt eespool käesoleva raporti alapeatükki 3.3.2). Samas on oluline märkida, 
et kuigi keemiatööstust peetakse ühe suurima keskkonnamõjuga tööstuseks, ei ole Eesti 
kontekstis üldiselt piisavalt tähelepanu pööratud sünteetilise bioloogiaga seonduva potentsiaali 
rakendamisele ei mahtkemikaalide ega peenkemikaalide tootmisel – arengud seisvad siin 

tootmistehnoloogia kasutuselevõtu ja seonduvate investeeringute taga (vt ka eespool 
käesoleva raporti alapeatükke 3.3 ja 3.3.2). 
 

Tulenevalt erinevate tehnoloogiliste võimekuste arendamise koondumisest erinevatesse 
teadusgruppidesse Eesti ülikoolides on mõneti erinevad ekspertide arvamused selles osas, kuidas 

vastavat arenguhüpet saavutada:230 
• Üksmeel on tooraine ehk puidu ja muu sarnase biomassi eeltöötlemise tehnoloogiatele 

suunatud biorafineerimistehase vajalikkuses; iseasi kas panustada puidu 
fraktsioneerimisel looduslike polümeeride või algosakesteks lahtivõetud komponentide 
väärindamisprotsessidele või üritada teha mõlemat. Senini on levinud arusaam, et 
igasugune puidu esimese astme väärindamine peaks olema bioressursi lähedal ning 
samuti selle maht piisav. 

• Keerulisem on seada ühtset pikaajalist visiooni tehnoloogiate ja teadmiste platvormide 
loome osas, millega puidu jms biomassi väärindamise esimese astme vaheprodukte, kas 
biotehnoloogiliselt või materjalitööstuse tarbeks (sh nanotööstuses), edasi väärindada, 
kuid mis tegelikult saab biomajanduse kontekstis võtmekohaks. Teisisõnu peetakse 
selgete ülalt-alla valikute ja prioriteetide seadmise asemel mõistlikumaks 
eksperimenteerimist ja ettevõtlikku avastamist soodustava keskkonna loomist, mh 
teadlaste suutlikkus kaardistada ja tutvustada erinevaid maailmas ja Eestis arendatavaid 
tehnoloogiaid, ettevõtete arendustegevust soodustavad finantskeskkond (toetused, 
laenud jms) ja regulatsioonid. 
 

Ka tervikuna on biomajanduse kontekstis oluliseks edasiseks probleemiks sektoritevahelise 
koostöö kogemus, samas kui biomajanduse areng eeldab tugevalt sektoriteüleseid 

kompleksseid terviklahendusi – ehk kuidas nii põllumajanduslikku kui puidust pärinevat ressurssi 
väärindada väljaspool tavapäraseid väärtusahelaid (väljaspool toidu ja energia sektorit). Näiteks, 
kuidas puit, plast ja keemiatööstus kokku tuua, sh tagamaks tselluloosipõhise plastiga teatud 
pakkematerjalide vajadus siseriiklikult, 231  ning kuidas erinevate tööstuste vahel soodustada 
ressursi ristkasutust, sh kõrval/kaassaaduste ning jääkide väärindamise osas. Näiteks, kuidas 
sõnnikuhoidlad muuta biogaasijaamadeks ja väärindatud gaasist saadav soojus ära kasutada 

 
230 FG puidupõhine biomajandus I 25.03.2021 vs FG puidupõhine biomajandus II 05.04.2021; samuti vt käesoleva 

raporti alapeatükk 3.3.2, lk 24. 
231 FG puidupõhine biomajandus II 05.04.2021. 
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katmikköögiviljanduses.232 Eraldi küsimus on siin see, kas Eesti väiksus võiks avada eripärase 
võimaluse jätksuutliku materjalide ringluse ja pilootkasutuse testimiseks rahvusvahelises 
kontekstis. 233  Riigile on biomajanduse arengus nähtud olulist eestvedavat rolli valitsemise 
erinevatel tasanditel ja küsimustes, alustades nii regulatiivse ja poliitilise kindluse tagamisest 
kuni piirkondlike arenguvõimaluste kaardistamiseni.234 
 
Viimane oluline väljakutse on seotud tarbijakäitumisega. Fookusgruppides toodi välja kõige 
olulisema määramatusena toiduga seonduv tarbijakäitumine ehk kas reaalselt ollakse valmis 
väiksema CO2 jalajälje nimel menüü mitmekesisust vähendama ehk kas ja kuivõrd suudetakse 

toidukultuuriga seonduvat inertsust muuta järgneva 30 aasta jooksul. 235  Samamoodi jäädi 
eriarvamustele kui lokaalne või globaalne saab toidutootmine olema? Ühelt poolt 
toiduraiskamise vähendamine ja põllupõhine toidutoomine kui Eesti rikkus toetab pigem 
lokaalsust, samas teisalt on mullavaba ja biotehnoloogiline toidutootmine pigem globaalse 
tasandi äri universaalsete komponentide osas, nn duaalse majanduse võimalus (säästad loodust 
ja toodad mass-sisendit mujal).236 Ääremärkusena tasub siin ära markeerida, et funktsionaalsele 
toidule (nutraceuticals) prognoositakse USA näitel umbes 9%-list turukasvu aastaks 2027. Üldiselt 
peetakse KIE riikides biomajanduse edendamise kontekstis toidusüsteemi ümbermõtestamist 
koostöö edendamisest väärtusahelates kuni toitumisharjumuste muutmiseni kvaliteetse, toitva 
ja tervisliku toidu tähtsustamise suunal oluliseks teemaks, seda eriti toidusüsteemidega 
seonduvate negatiivsete keskkonnamõjude maandamise (mullaviljakusest toiduraiskamiseni) ja 
kestlikkuse parendamise vajaduse kontekstis. 237  Tervisliku toitumise väärtustamise puhul on 
Eestis eraldi teemaks kodumaiste tootjate võimekus vastata kodumaisele nõudlusele, eriti 
arvestades, et suur osa Eesti mahesaadustest eksporditakse töötlemata kujul.238 Samuti ei ole 
mahetoit täna omamas märkimisväärset eelist eestlaste ostukorvis, lisaks ei olda valmis kliima 
huvides liha vähemaks tarbimiseks ning vähem püüdlikud ollakse toidukaupade äraviskamise ja 
majapidamisjäätmete sorteerimise osas.239 

 
232 RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti analüüs, lk. 34–36. 
233 FG puidupõhine biomajandus II 05.04.2021. 
234 FG biomajanduse pikaajalised arengusuunad arutelud valdkondlike ekspertidega 09.03.2021 ja ministeeriumide 

esindajatega 22.01.2021; vt ka RITA ADDVAL-BIOEC uuringu TP 1.3 raport (2020): Eesti biomajanduse konteksti 
analüüs, lk. 35. 
235 FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021; FG biomajanduse pikaajalised arengusuunad arutelu 

valdkondlike ekspertidega 09.03.2021. 
236 FG biomajanduse pikaajalised arengusuunad arutelud valdkondlike ekspertidega 09.03.2021 vs FG biomajandus 

toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021. 
237 Nt BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by 

the EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 82–87. 
238  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030, 

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/poka-2030/poka-2030-taistekst.pdf, lk. 46. 
239  ORKLA (2021) Jätkusuutlikkuse baromeeter. Kättesaadav: 

https://www.dropbox.com/s/t8r91il2haic5b2/OSLB_uuringutulemused_2021.pdf?dl=0. 
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Vastupidist võiks aga väita puidu mehhaanilise väärindamise ning puidu-põhiste kõrgmajade ja 

-soojustusmaterjalide kontekstis. 240  Kuigi puitu kui võimalikku alternatiivi fossiilsel toormel 
baseeruvate ehitusmaterjalide eelistamisel pärsib lisaks kõrgemale hinnatasemele tarbijate 

teadlikkuse madal tase (materjalide olemasolu, funktsionaalsus, hinnakonkurents), siis 
süsteemsete muutuste läbiviimise kontekstis on eriti oluline roll omistatud mitte lõpptarbijatele 
vaid erinevatele nn teadmiste vahendajatele (knowledge broker), nt tehnilised konsultandid 
riigihangete korraldamisel, finantsasutused laenutingimuste seadmisel (kas rohevaldkond on 
eraldi väärtustatud või mitte) ning ruumilise arengu planeerijad elukeskkonna kujundamisel.241 
Lisaks teadlikkuse tõstmisele, on fookusgruppides osalenud ekspertide poolt viidatud ennekõike 
tarbijakäitumise mõjutamisele kaudselt läbi vastava regulatiivse-institutsionaalse keskkonna 

muutmise (puidu kui materjali konkurentsivõime toetamine läbi selle, kas süsiniku jalajälge 
arvestatakse ehitamisel/renoveerimisel, kas materjale CO2 maksuga maksustatakse, kuidas 
hinnatakse ehitise elutsüklit tervikuna, sh tootmisprotsesside efektiivsus ja energiatõhusus ning 
puidu kui ehitusmaterjali taaskasutatavus jne). 242  Metsandusega seotud teemade jõudmine 
avalikku debatti on lisaks tekitanud polariseerumuse nende huvigruppide vahel, mis rõhuvad kas 
metsade majandamise olulisusele või metsadele kui ökosüsteemi teenuste ja elurikkuse 
tagajatele, mis on pärssinud etteennustatavate raiemahtude kokkuleppimist ning kestlikemate 
raieviiside ning metsade majandamise praktikate levikut.243  
 
Eelpool nimetatud suundumusi toetab hiljuti läbiviidud uuring ORKLA poolt kaardistamaks Eesti 
tarbimishoiakuid ja -käitumist keskkonnaküsimustega seonduvalt, mille kohaselt Eesti 
tarbijakäitumine keskkonnakestlikkuse osas jääb oluliselt maha naaberriikide omast (Läti, Leedu, 
Norra, Rootsi, Taani, Soome). Kuigi Eesti puhul on tegemist antud grupis suurima 
kliimaskeptikuga, joonistuvad Eestile eriomased jooned välja kahes olulisemas küsimuses: 1) 
Eesti inimestele teeb enim muret metsa mahavõtmine ning vähem läheb korda eluslooduse 
kaitse, tuleviku toiduallikad ja -varud ja joogivesi, sh Eestis iga kolmas inimene usub, et kliimakriisi 
ei eksisteeri; 2) ollakse enam huvitatud toidu päritolu alasest informatsioonist (ehk sisu), mida 
ei toeta keskkonnakestlikuma tarbijakäitumise viljelemine, sh hoidutakse harvem plastist 
pakenditest; samuti täheldati vähest keskkonnasõbralike majapidamisvahendite kasutamist, 
täitepakendite kasutamist ja riiete taaskasutamist. Küll aga on uuringu kohaselt tuvastatav 

 
240 FG puidupõhine biomajandus I 25.03.2021. 
241 Puustusmaa, R. (2021). Sustainability Transitions in Building Renovation Sector – Diffusion of Wood as a Safeguard 
Mechanism against High Environmental Impact. MA Thesis, lk. 39–40. 
242  FG puidupõhine biomajandus I 25.03. 2021; Puustusmaa, R. (2021). Sustainability Transitions in Building 
Renovation Sector – Diffusion of Wood as a Safeguard Mechanism against High Environmental Impact. MA Thesis; 

Kuittinen, M., Ludvig, A., Weiss, G. (Eds) (2013) Wood in Carbon Efficient Construction: Tools, Methods and 
Applications. Book Chapter. Hämeen Kirjapaino Oy, Finland. 
243  Samuti FG biomajanduse pikaajaliste arengusuundade arutelud valdkondlike ekspertidega 09.03.2021 ja 

ministeeriumide esindajatega 22.01.2021 ning FG puidupõhine biomajandus II 05.04.2021. 
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kestlikuma mõtteviisi olulisem kandepind noorte inimeste seas.244 Ka KIE riikide kontekstis on 
Eesti (samuti Läti, Tsehhi, Sloveenia) ühiskonna keskkonnateadlikkust hinnatud madalamaks.245 
 
Kolmas suurem valdkond on fossiilsel toormel energiaallikate ja materjalide asendamine, mida 
käesoleva regulatiivses keskkonna kontekstis on peetud eriti keerukaks ning mis materjalide 
toorme allika ja tootmisprotsesside majandusliku efektiivsuse kõrval peaks endas eraldi 
väärtusena kätkema üldisemat (energia)tarbimise vähendamise fookust.246  Sestap on eraldi 
küsimuseks, mil määral biomajandus suudab erinevaid energeetilisi väljakutseid lahendada ja 
fossiilsel toormel põhinevaid materjale asendada? Nii nt ei ole eespool tutvustatud biokütuste 
tehnoloogia teekaardi kohaselt (vt käesoleva raporti peatükki 4.4.2) hetkel olemasolevate või 
arendatavate tehnoloogiatega tehniliselt ega majanduslikult võimalik biotranspordikütusega 
katta kogu Eesti transpordikütuste vajadust, isegi kui selleks kasutatakse kogu olemasolev 
biomassi ressurss (arvestades sealjuures 55% konversiooniga). Sama on tõstatatud plasti kui 

pakendmaterjali asendamise alternatiivi tõsiseltvõetavuse osas, eriti liha- ja piimatoodete 
säilitamisel ja bioplasti ümbertöötlemise ja taaskasutamise problemaatikaga seonduvalt. 247 
Samaaegselt on aga väidetud, et oluliseks arengusuunaks võiks olla mittetaastuval toormel 
põhinevate pakkematerjalide (ligi 40% plastinõudlusest), tekstiilimaterjalide ja erirakenduseks 
mõeldud materjalide asendamine tselluloosipõhistega, eriti kuivõrd hinnanguliselt kataks Eesti 
aastase plastitööstuse vajaduse 2,8% puidu biomassist (fookus lühikese elueaga, kuid suure 
jalajäljega plastil). 248  Puidu nii keemilise kui biotehnoloogilise väärindamise aluseks on 
tselluloositehas ehk lisaks on vaja siinjuures üle saada ühiskondlikust vastupanust.249 
  

 
244  ORKLA (2021) Jätkusuutlikkuse baromeeter. Kättesaadav: 

https://www.dropbox.com/s/t8r91il2haic5b2/OSLB_uuringutulemused_2021.pdf?dl=0. 
245 Paşnicu, Daniela; Ghenţa, Mihaela; Matei, Aniela (2019) : Transition to bioeconomy: Perceptions and behaviors 

in Central and Eastern Europe. Amfiteatru Economic Journal (The Bucharest University of Economic Studies) 21(50), 

9–23, http://dx.doi.org/10.24818/EA/2019/50/9. 
246 FG biomajanduse pikaajalised arengusuunad arutelud valdkondlike ekspertidega 09.03.2021 ja ministeeriumide 

esindajatega 22.01.2021. 
247 FG biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021; FG puidupõhine biomajandus I 25.03.2021; vt ka 

käesoleva raporti alapeatükk 3.3.1. 
248 FG puidupõhine biomajandus II 05.04.2021. 
249 Ibid. 
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6.4 Biomajandusega seonduv tehnoloogiline ja innovatsioonipotentsiaal Eestis 
 
Alljärgnevalt on hinnangute andmiseks tehnoloogia leviku ja kasutuselevõtu osas eristatud 
ettevõtete tasandit (tehnoloogia kasutusele võtt ja levik) ja lõppkasutaja/tarbija (tehnoloogia 
omaksvõtt) tasandit, kuivõrd nii akadeemilise debati kui olemasoleva Eesti konteksti-alase 
teadmise baasilt väljajoonistuvad valdkondlikud väljakutsed biomajanduse erinevates niššides 
saavad olema erinevate rõhuasetustega, sest innovatsiooniprotsessides võidakse seada 
erinevaid fookuseid ning ärimudelite kujunemist võivad mõjutada erinevad potentsiaalsed 
sihtturud (B2B, B2G, B2C) (vt joonis 6.4). Eelnevalt markeeritud olukorra kirjelduse ja 
biomajanduse potentsiaali kontekstis saab omakorda teha üldisemaid hinnanguid ja seada 
hüpoteese terviklikumate süsteemsete muutuste alustalade kohta Eesti biomajanduses. 

 
Joonis 6.4. Olulisim biomajandusega seonduv potentsiaal Eesti kontekstis 

Allikas: Autorid RITA ADDVAL-BIOEC projekti erinevate tööpakettide ja fookusgruppide baasilt kogutud 

informatsiooni baasilt. 
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6.4.1 Tehnoloogia kasutuselevõtu ja levitamisega seonduvad võimalused ettevõtete 
tasemel 
 
Mastaabiintensiivsete ja juba pigem küpsusfaasi kuuluvate majandustegevuste puhul võib Eesti 
kui väikeriigi panustamine pigem mõistlik olla küpses faasis olevate tehnoloogiate 
kaardistamisele, vastavale tehnoloogisiirdele ning kohapealsele tehnoloogia kohandamisele. 
Kuigi seonduvad tehnoloogiad võivad järgnevates segmentides olla kergemini ülekantavad, 
sõltub nende rakendamine bioressursi olemasolust ja piirkondlikust kättesaadavusest, 

organisatoorsetest ümberkohandumise võimekustest, toetavast riiklikust poliitilis-

regulatiivsest keskkonnast ja investeeringute olemasolust. Mõeldes Eesti biomajandusega 
seonduvale majandusstruktuurile, kus prevaleerivad suuresti traditsioonilised majandusharud ja 
tarnijapõhisus, mida ilmestab ka konservatiivsus ja väga selgelt protsessipõhisele innovatsioonile 
panustamine, siis oluliseks võtmeteguriks võib pidada ka innovatsiooniliidri(te) rolli ja nende 

olemasolu tehnoloogilise siirde, vastava teadlikkuse ja võimekuste arendamise vedamise osas 
(eriti et biomassi tootmise efektiivistamiselt väärtusahela edasistesse etappidesse liikuda). 
 

• Võttes näideteks puidu mehhaanilise väärindamise ehitustööstuse tarbeks ja toiduaine 
tööstuse, siis tehnoloogilise võimekuse kõrval on suurem väljakutse seotud Bröring et al. 
(2020) I ja II innovatsioonitüüpi silmas pidades pigem integreerumisega uutesse 

väärtusahelatesse ja/või olemasolevate asendamisega ning organisatsioonilise 

innovatsiooni ja ärimudelite ümberkujundamise võimekusega. Puidupõhise 
ehituse/renoveerimise puhul võib siinjuures oluliseks pidada siseturgu pilootkatsetuste 

ja referentside kogumiseks, et uutesse väärtusahelatesse ja turgudele siseneda ja 
organisatoorseid innovatsioonivõimekusi üles ehitada (nt riigi nügimine 
konkurentsitingimuste ühtlustumise osas fossiilsel toormel põhinevate 
ehitusmaterjalidega või Põhja-Euroopa puitmajade inseneeria, disaini, elustiili ja 
ehitamise kompetentsikeskuse rajamine Eesisse). 250  Samas toidu- ja joogitööstuses 
tundub oluliseks väljakutseks olema seni tugeva siseturu fookuse oluliselt tugevam 

täiendamine välisturu omaga ning vastavate konkurentsieeliste leidmisega spetsiifilistes 
niššides näiteks „tervislikkusele“ rõhuvates kategooriates (sh toidulisandid, toitainete-
põhised dieedid). Siinjuures vajab eraldi märkimist, et toiduainetööstuse 
innovatsiooniliidrite (TAKid) tehnoloogilise arendusega seonduv võimekus on erinevate 

näidete baasilt juba täna paljuski suunatav rahvusvaheliste suurkorporatsioonide 

nõudluse poolt.251 
 

 
250 FG puidupõhine biomajandus I 25.03.2021. 
251 Kirs, M., Karo, E., Lember, V. (2021). Technology transfer in economic periphery: Emerging patterns and policy 

challenges. Review of Policy Research, forthcoming. 
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• Kui Bröring et al. 2020 kohaselt seisab biopõhistele asendustoodetele üleminek (nt 
keemiatööstuse baasilt) silmitsi peamiselt fossiilsel toormel toodetud toodete hinna- ja 

kuluefektiivsuse ehk ebasoodsamate turutingimustega, siis Eesti kontekstis on 
biopõhiste mahtkemikaalide ja peenkemikaalide potentsiaalne asendusefekt täna siiski 

kinni sobivate TA lahenduste ja vastavate (kohapealsete) arendusvõimekuste 

realiseerimises (nt bioplasti osas). Ka siin on oluliseks peetud spetsialiseerumist 
mastaabipõhisuse asemel kõrge hinnaga toodete portfelli suunal (ehk diferentseeritust). 
 

• Bröring et al. 2020 esimeste innovatsioonitüüpide alla võiks liigitada ka jäätmetööstuse 

ümbersuunamise ja reformimise, eriti kui nt olme- kui ka puidujäätmeid kasutada 
pürolüüsiks ja saadud süngaasi kasutada gaasfermentatsioonil. Bioenergeetika eeldab 
aga erinevalt muudest nimetatud valdkondadest äärmiselt komplekssete võrgustike 

loomist ja nende haldamisega seonduvaid võimekusi, kuivõrd koosneb erinevatest 
sidusrühmadest, kes vahendavad juurdepääsu bioressurssidele, tehnoloogiatele ja 
teadmusressurssidele, võrkudele ja muule infrastruktuurile, investeeringutele, sh 
kohalike omavalitsuste ja elanikkonna valmisolekut.252 
 

• Omaette küsimuseks on fookusgruppide olulise soovitusena väljatoodud bioressursi 

esmasele väärindamisele suunatud biorafineerimistehas(t)e tehnoloogiline baas. 
Kuivõrd tegemist on kapitaliintensiivse etapiga, siis lisaks rahasüstile saab määravaks ka 
vastava investori tehnoloogiline eelistus, mis võib omakorda kaasa tuua tehnoloogilise 
„lukustumise“, sh eelmise põlvkonna tehnoloogilistesse lahendustesse. Teisalt on 
omaette küsimuseks vastavale biorafineerimistehasele omistatav roll teenindavate 
turgude (sh lähiturgude) osas ning Eesti bioressursi varude piisavus nendele ootustele 
vastata. Ära märkimist vajab, et BioEast aruteludes on biorafineerimistehase olemasolu 
ja nende edasine arendus kõrgema lisandväärtuse loomiseks ja ringmajanduse poole 
liikumiseks oluliseks biomajanduse arengu eelduseks KIE riikides.253 
 
 

Kohapealset tehnoloogiaarendust võiks pidada potentsiaalikaks teatavates alles tehnoloogilise 

arengu algusfaasi kuuluvates niššides. Kui vaadata, kuidas Bröring et al. 2020 on lahti 
mõtestanud n-ö „uusi tooteid biomajanduse vallas“ (III innovatsioonitüüp), siis tegemist on 
tavapärasest arusaamisest uutest toodetest väga eripärase lähenemisega. Uued tooted 

biomajanduse kontekstis on paljuski muutusi vedavad uued tehnoloogilised lahendused, mida 

 
252 Vt ka INTERREG (2021) Report on Good Practice Business Models and Example Small and Medium Scale Pilot 
Business Projects for Sustainable Bioenergy and Side Bio-products Production in the BSR. Project of the Interreg Baltic 

Sea Region Programme 2014‒2020 BalticBiomass4ValueProjectNumber:#R095. 
253 BioEast (2021) BioEast Foresight Exercise: Sustainable Bioeconomy towards 2050. The report was financed by the 

EU Horizon 2020 project Grant Agreement no 862699, lk. 91. 
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rakendada muude tööstussektorite lisandväärtuse tõstmisega (nn upgrade) seonduva 

transformatsiooni tarbeks (sh uued tehnoloogilised lahendused nn rakuvabrikute alal; 
arendused geenitehnoloogia vallas; CO2 ja CO-põhine väärindamine, sh CO2 fikseerimine 
bakteritega; biomass kui energiasalvesti; andmepõhine bioinseneeria). Antud segment on 
äärmiselt TA intensiivne, mis nõuab koostööd TA asutustega, kuid samuti osalemist 
rahvusvahelistes TA ja innovatsioonikoostöövõrgustikes nii spetsialiseerumiste lukustumise 
vältimiseks kui ka võimekuste potentsiaalseks skaleerimiseks. Immateriaalse teadmuskapitali ja 

võrgustikuliste koostöösuhetele baseerumise tõttu ei ole vastavasse gruppi kuuluvad 

tehnoloogilised nišid ka mujalt kergesti kohalikku keskkonda ülekantavad.254 

 
• Olulise näitena on fookusgruppides nimetatud teadmisi, millega puidu väärindamise 

esimese astme vaheprodukte biotehnoloogias või materjalitööstuses (nanotööstus) edasi 
väärindada. Potentsiaalse sotsiaal-majandusliku mõju mõttes siin rõhuasetus mitte 
üksiku tehnoloogia vaid tehnoloogiate ja teadmiste platvormide suunal aitaks olulist 

sisendit luua erinevate eeltöötlusest tulevate materjalide väärindamisel baseeruvate 

väärtusahelate ülesehitamiseks. Bröring et al. 2020 kontekstis on tegemist III 
innovatsioonitüübiga, mille oluliseks väljakutseks Eesti kontekstis võiks pidada teatava 

innovatsioonivõimekuse strateegilisele arendamisele panustamise, mis on 

garanteeritud pikaajaliste ja sihipäraste TA investeeringutega. Kuigi maailmatasemel 
teadmus on Eestis olemas, siis reaalsete muutuste tekitamiseks on vaja võimekuste 

kasvu toetada nii interdistsiplinaarsete TA laborite kui seonduvate 

innovatsioonivõrgustike loomisega, sh eeldab uute tehnoloogiate turule toomise osas ka 
vastavate (start-up) ettevõtete olemasolu ja toetamist. 
 

• Vastavate nišilahenduste arendus võib omakorda kätkeda olulist potentsiaali 

traditsiooniliste valdkondade kaasajastamiseks/elluäratamiseks, nt Eesti kontekstis 
rõiva- ja tekstiilitööstus, farmaatsiatööstus, keemiatööstus, eriti võttes arvesse vastavate 
valdkondade pikaajalisi õppimiskõveraid traditsiooniliste tehnoloogiate/teadmiste 
baasilt. Nii on oluliseks peetud potentsiaalse konkurentsieelise loomist alles tärkavate 
biotehnoloogiliste võimekuste baasilt, sh et jõuda biomajanduse arengu kontekstis järgi 
seni pikkade traditsioonidega keemiapõhiste teadmiste poolt veetud valdkondade 
arengule. 
 

• Samuti on biomajanduse kontekstis mitmeid valdkondi (nt jäätmemajanduse korraldus, 
personaliseeritud tervishoid ja andmed), mis on suunatud siseriikliku/kohaliku turuga 

 
254 Vt ka INTERREG (2021) Report on Good Practice Business Models and Example Small and Medium Scale Pilot 
Business Projects for Sustainable Bioenergy and Side Bio-products Production in the BSR. Project of the Interreg Baltic 

Sea Region Programme 2014‒2020 BalticBiomass4ValueProjectNumber:#R095. 
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seonduvate probleemide lahendamisele ning mille ekspordipotentsiaal ei seisne 

toodete/teenuste pakkumises, vaid pigem tehnoloogiliste lahenduste pakkumises. Nii 
näiteks tervishoiusüsteemis personaliseeritud meditsiini lahendustes ei nähta väga 
tugevat ekspordivõimet, eriti kuivõrd andmepõhisus ja tervishoiusüsteemidega seonduva 
puhul on tegemist äärmiselt konteksti-spetsiifilise õigusruumi, rutiinide ja tavadega, sh 
andmete jagamise ja seonduva infrastruktuuri osas, mis kõik kokku omab olulisi 
sisenemisbarjääre eksportturgude hõivamiseks. 255  Samas laiemalt farmaatsiatööstuse 
puhul on tegemist äärmiselt rahvusvaheliselt reguleeritud valdkonnaga (sh Euroopa 
Meditsiiniameti poolt), mistap kohalikke turge võib pidada liiga väikesteks, et 
investeeringud end ära tasuks (näiteks võib siia alla liigitada ravimitööstusega seonduvad 
arendused ja meditsiinitehnoloogia).256 
 

• Eraldi IV kategooriana on Bröring et al. 2020 välja toonud mõttelaadi uuendustele 
suunatud kategooria, mida ettevõtete vaatest võiks käsitleda võimalike nišitegevustena 

biomajanduse teenuste pakkumisega seonduvalt (sh konsultatsioonid kaskaadkasutuse 
ja ringmajanduse rakendamise alal) ning uut laadi koosloomel põhinevat 

väärtuspakkumise ärimudelit. 
 

6.4.2 Tarbija vastuvõtlikkus uute tehnoloogiate osas 
 

Ilmselt on üldisest poliitilis-majanduslikest rõhuasetustest, tähelepanu pälvivatest teemadest 

ja/või ebakindlusest mõjutatud ka Eesti tarbijate keskkonnasõbralikud tarbimishoiakud ja -

käitumine. Seni on Eesti kontekstis joonistunud tarbimishoiakutes- ja käitumises välja 
konservatiivsus tugevamalt toidu tarbimise (sh toorme päritolu, toitained), metsade hoidmisega 
ja nn MMN-sündroomiga (mitte-minu-naabrusse-sündroom, inglise keeles NIMBY ehk Not-In-
My-Back-Yard-syndrome) seonduvalt. Teadlikkuse tõstmine ja vastav kommunikatsioon eeldab 
selgete poliitiliste prioriteetide olemasolu ning süsteemi erinevate osapoolte vahelist 
koordinatsiooni (sh avaliku sektori, erasektori ja finantssektori vahel), toetamaks süsteemset 
strateegiliselt suundumust kestlikkuse poole liikumisel. Nii näiteks aga täna rohepöörde ja 
kestlike poliitikate koordineerimist ja vastavate investeerimisprioriteetide seadmist riigi ja 
finantssektori koostöös on iseloomustatud kui „agressiivset ootamist“, kus erinevad osapooled 
ootavad n-ö esimese otsustava sammu tegijat. Antud olukord kandub üle ka üldisematesse 

 
255 FG bioinformaatika valdkonnas 25.05.2021. 
256 Vt Kirs, M., Karo, E., Lember, V. (2021). Technology transfer in economic periphery: Emerging patterns and policy 

challenges. Review of Policy Research, forthcoming. 
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ebamäärastesse signaalidesse nii ettevõtjate arendusprojektide realiseerimise kui ka 
ühiskondliku arvamuse kujundamise suunal.257 
 
Rahvusvahelise kogemuse baasilt võib biomajanduse erinevate valdkondade potentsiaalset 

tehnoloogilist sisendit arvesse võttes eeldada, et kõige problemaatilisemaks/reserveeritumaks 

saab tarbijate vastuvõtlikkus olema biotehnoloogilistest protsessidest saadud või nende 

baasilt toodetud toodete osas (sh geneetiliste modifikatsioonide jms rakendamisel). 258  Nii 
näiteks ka McKinsey (2020) kohaselt saab 70% biorevolutsiooniga seonduvate tehnoloogiate ja 

innovatsioonide levik olema mõjutatud sotsiaalsest vastuvõtlikkusest, sõltudes nii 
regulatiivsest keskkonnast kui ka sotsiaalsetest normidest ja eetilistest väärtushinnangutest.259 
Kuivõrd keskkonnateadlikuma mõtteviisi evimist on täheldatud enam noorte tarbimishoiakute- 
ja käitumise puhul, siis samamoodi võib „naturaalsusele“ rõhuva mõttelaadi sügavas 
juurdumises ja oma eelistuste eest häälekamalt seisvate noorte puhul näha ka kõige 
potentsiaalsemat ohtu tehnoloogilisele arengule biomajanduse vallas üldiselt.260 
 
Seega on küsitav, kui suur on Eesti tarbija valmisolek liikuda täna mastaabiintensiivsuse 

põhimõttest lähtuvas toidusüsteemis (taskukohane hind, valik jne) ja IT-lahendustest 

tulenevast tarbimismugavusest toiduaine tööstuse erinevatesse niššidesse, mis eeldavad 

olulist nii tarbijate endi psühholoogiliselt kui ka ühiskonnas kultuuriliselt-traditsiooniliselt 

sügavalt juurdunud toitumisharjumuste muutust, 261  nagu nt liha tarbimise vähendamine, 
laboritoidu eelistamine, personaliseeritud toit ja dieet jne. Sealjuures vajab eraldi märkimist, et 
kui toidu- ja joogitööstuse üheks oluliseks strateegiaks on turundusinnovatsioon läbi pakendite, 
siis biopõhiste pakkematerjalide kasutamine võimaliku konkurentsieelisena täna tarbijat eraldi ei 
kõneta. Lähiperspektiivis realistlikumaks võib pidada enamat digitaalsete lahenduste kasutust ja 

aktsepteeritust toidusüsteemi ümbermõtestamisel ja toimimisel. 

 

Sama puudutab osaliselt ka personaliseeritud meditsiiniga seonduvaid lahendusi, mis aga 
niivõrd ei sõltu lõpptarbija käitumisest, vaid tervishoiusüsteemi vastuvõtlikkusest ja suutlikkusest 
tagada infrastruktuur andmepõhiseks lähenemiseks kuni personaalmeditsiini lahenduste reaalse 

 
257 Vt ka Lepik, L. (2021) Riigi ja finantssektori koostöö jätkusuutlike poliitikate elluviimisel Eestis. Taltech kaitstud 

magistritöö. 
258 Golembiewski, B., et al. (2015) The emerging research landscape on bioeconomy: What has been done so far and 

what is essential from a technology and innovation management perspective? Innovative Food Science & Emerging 
Technologies 29, 308–317. 
259 McKinsey (2020) The Bio Revolution: Innovations Transforming Economies, Societies, and Our Lives. McKinsey 

Global Institute. 
260 Selline arusaam tõstatus ka antud projekti raames läbiviidud fookusgrupi aruteludes. 
261 Vt eespool ka Herrero, M., et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food 

system. Nature Food 1, 266–272. 
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integreerituseni ravijuhtumite käsitlemisel (vt ka farmaatsiatööstuse eripära toodete/teenuste 
nõudluse struktuuris, mis üldjuhul ei ole suunatud lõppkasutajale).262 
 

Kui materjalide toormest lähtuvalt ei ole seni täheldatud olulisi tarbimiseelistuste muutusi, siis 
ühe potentsiaalselt vastuolulisema valdkonnana, eriti eestlaste metsade alalhoidmise 
mentaliteedi kontekstis, tasub mainida, et ka puidupõhiste ehitusmaterjalide piiratud kasutus ja 
teadlikkus on kinni senises ehitusvaldkonna, ja eriti renoveerimise, organisatoorses-
institutsionaalses toimimises ning erinevates nn teadmiste vahendajate (knowledge broker) 
laadi tegutsejatel. Seega ka ootused riigi võimalikule sekkumisele läbi keskkonnakestlikkuse 
reguleerimise omaks potentsiaalset otsesemat mõju vastava niši tootjates läbi kindluse 
tekitamise ning kaudsemat mõju muudele osapooltele, sh riigihangete läbiviimise tingimuste kui 
ka finantsmeetmete fookuste ülevaatamise kaudu ka lõpptarbijale. 263  Tarbija teadlikkuse 
tõstmine eeldab ilmselt oluliselt fundamentaalsemat kommunikatsiooni metsamajandamise ja 
keskkonnakestlikkuse vaatepunktidest lähtuvalt. 
 

6.5 Kokkuvõte 
 

Antud peatükis anti ülevaade tehnoloogiate sotsiaal-majandusliku leviku mõistmist toetavatest 
raamistikest (innovatsionitüübid ning erinevat tüüpi valmiduse tasemed) ning rakendati neid 
raamistikke Eesti biomajanduse tänaste tehnoloogiliste võimekuste ja arenguväljakutsete 
kaardistamiseks. Kokkuvõtvalt on tehnoloogiate sotsiaal-majanduslike mõjude 
lahtimõtestamiseks oluline:264 

1) arusaam tehnoloogiatest ja nende mõjust; 
2) arusaam seonduvatest teaduse suundumustest; 
3) arusaam kaasnevatest üleminekukuludest (sh investeeringud infrastruktuuri ja 

teadmiste-oskuste edendamisse kui ka vastavate võimalike nn lock-in olukordade 
ületamine); 

4) ülevaade seotud erinevate osapoolte võimekustest ja võimalustest sotsio-tehniliste 
süsteemidega seonduvaid muutusi edendada (nt start-up-ide roll) või pidurdada (status 
quo hoidmise soov), sh muutustega seotud võitjate ja kaotajate kindlakstegemine; 

5) muutustega kaasnevate võimalike kahjulike mõjude kaardistamine (sotsiaalselt, 
majanduslikult ja keskkondlikult) ja nende minimeerimine. 

 
262  Miozzo, M. & Walsh, V. (2006) Sectoral patterns of technological change. In: Miozzo, M. & Walsh, V. (Eds) 

International Competitiveness and Technological Change. Oxford University Press. 
263 Puustusmaa, R. (2021). Sustainability Transitions in Building Renovation Sector – Diffusion of Wood as a Safeguard 
Mechanism against High Environmental Impact. MA Thesis defended at Taltech. 
264 Vt ka Herrero, M., et al. (2020) Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature 
Food 1, 266–272. 
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Analüüsides Eesti biomajanduse TA ja tehnoloogilise arenguga seotud prioriteetsete 
arengusuundade, so toit ja sööt, uudsed biotoormel põhinevad materjalid/ vaheproduktid ja 
bioenergeetika tänast olukorda ja arenguväljakutseid, saab järeldada, et olulisemad väljakutsed 
nimetatud valdkondade sotsiaal-majandusliku leviku osas on pigem keerukama ja süsteemse 
iseloomuga, kus ei ole kiireid lahendusi. Lisaks majanduslikule vaatele on üha olulisem toidu- ja 

energiaturvalisusega seonduvad küsimused. Seega toob biomajandus lauale ka nn kohapealsete 
suurte poliitikaprobleemide lahendamise, kusjuures kõik lahendused ei pruugi omada 
ekspordipotentsiaali, vaid on vajalikud ennekõike kestlikuks arenguks. Siinjuures võib nimetada 
tervishoiusüsteemi koormavatele elustiilihaigustele reageerimist ja haiguste ennetamisele 
panustamist läbi personaalmeditsiini ja personaliseeritud toidu/dieediplaanide koostamise aga 
ka kliimapoliitiliste eesmärkide täitmist läbi kohapealse toiduraiskamise vähendamise ja 
(orgaanilise) jäätmemajanduse ümberkorraldamise. 265  Nii on ka OECD (2020) soovitanud 
rohepöörde kontekstis eraldi rõhuasetuse omistada väärtuspõhisusele seonduvalt tervise ja 

keskkonna temaatikaga, kus kasvavad tehnoloogilised nišid võivad majanduslikus mõttes 
läbimurde kaasa tuua alles pikemas perspektiivis, sh sotsio-tehnilise süsteemi üldiste 
ülalpidamiskulude mõttes.266 
 

 
265 FG biomajanduse pikaajalised arengusuunad arutelu ministeeriumide esindajatega 22.01.2021; samuti FG 

biomajandus toit/sööt/kalandus valdkonnas 29.03.2021; FG bioinformaatika valdkonnas 25.05.2021. 
266 OECD (2020) OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19): Making the green recovery work for jobs, income 
and growth. Policy Brief. 
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Joonis 6.5. Strateegilised võtmeväljakutsed biomajanduse arenguks Eestis 

 

Eelneva baasil saab sõnastada Eesti biomajanduse süsteemsete muutuste toetamiseks 

järgmised olulisemad soovitused ja pidepunktid: 

 

1. Kohapealse tehnoloogia arenduse puhul on võtmetingimuseks pikaajalise strateegilise 

visiooni, seda toetava regulatiivse keskkonna (eelkõige geneetilisel modifikatsioonil 
baseeruvate tehnoloogiate puhul) ja investeerimisvõimekuse olemasolu, mis aitaks meid 
järgi (interdistsiplinaarse) TA-teadmuste loome ning sobivatesse 
innovatsioonivõrgustikesse sisenemise, olemasolevate võimendamise, või uute loomise 
osas. 

2. Seejuures tuleks silmas pidada, et vaja on erinevaid, kuid teineteist täiendavaid visioone 

ja strateegiaid biomassi eeltöötlemise võimekuste arendamiseks (biorafineerimine jms) 
ning teadmiste ja tehnoloogia platvormide loomiseks, millega on võimalik väärindada 
biomassi esmase astme produkte, kuid mis võivad ka iseseivate tehnoloogiliste 
lahendustena osutuda konkurentsivõimelisteks toodeteks. 

3. Uudsete kõrgtehnoloogiliste arenduste valdkonnas peetakse seejuures selgete ülalt-alla 
valikute ja prioriteetide seadmise asemel mõistlikumaks eksperimenteerimist ja 

ettevõtlikku avastamist soodustava keskkonna loomist, mh teadlaste suutlikkus 
kaardistada ja tutvustada erinevaid maailmas ja Eestis arendatavaid tehnoloogiaid, 
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ettevõtete arendustegevust soodustavad finantskeskkond (toetused, laenud jms) ja 
regulatsioonid. 

4. Kuna biomajanduse arenguks on olulised nii erinevate valdkondade baasilt 
kombineeritud teadmus (nt bioinformaatika) kui ka võrgustumise ja klasterdumisega 

seonduvaid positiivsed mõjud (et tehtavad ponnistused ei jääks üksikute 
ettevõtjate/valdkondade/piirkondade kanda ja hüvanguks), on oluline, et areneks 
senisest rohkem ka valdkondade vaheline ja ülene koostöö nii teaduses kui ettevõtluses. 

5. Sama oluliseks on Eesti ülikoolides olemasoleva alusteadliku kompetentsi, sh nii 
keemilise kui biotehnoloogilise väärindamise osas, edasiarendamine ja selle 

rakendamine ennekõike kodumaise töötleva tööstuse arengu toetamise hüvanguks, sh 
liikumaks kõrgemat lisandväärtust loovatesse tootegruppidesse ja valdkondadesse. 

6. Samaaegselt peab arvestama, et just viimati mainitud tehnoloogiliste niššide arendus ja 

tasuvusperiood on pikaajaline ning teatavates niššides võib olla kantud pigem mitte 
otseselt majanduslikust väärtuspõhisusest (nt tervislikkus, elurikkus, kestlikkus). 

7. Radikaalsemate muutuste läbiviimise oluliseks eelduseks on regulatiivsete stiimulite, 

standardite ja selgitus/teavitustöö pakkumine, samas kui muutuste elluviimine on kinni 
ennekõike bioressursi olemasolus ja organisatoorsetes ümberkohandumise 

võimekustes nii väärtusahelate sees kui üleselt. 
8. Võttes arvesse biomajandusega seotud tehnoloogiliste lahenduste ja tehnoloogia 

platvormide baasilt tulenevate rakendamisvõimaluste rohkust nii erinevate 
(vahe)toodete kui valdkondade arendamise hüvanguks peaks aga siin kindlasti 
soodustatud olema ka kohapealse tehnoloogilise arenduse piloteerimine, mis saab 
olema eriti oluline toetamaks transformatsiooni ja liikumist mastaabisäästult ja 
kuluefektiivsuselt kui paljuski prevaleerivast konkurentsieeliselt majandustegevuste 
diferentseerumise suunas (kõrgem hind ja piiratum maht). Siia kuuluvad näited juba 
küpsusfaasi ja/või traditsioonilisemate tööstusharude kaasajastamisest, nt tekstiili-, 
pakkematerjalide-, toiduainetööstuse ning puidu mehhaanilisel väärindamisel liikumine 
eriotstarbeliste lahenduste suunal, aga ka näiteks mahtkemikaalide tootmisel mitte vaid 
kestliku (orgaanilise) toorme, vaid kestlike tootmisprotsesside kasutuselevõtt. 

9. Tehnoloogia laiema aktsepteerituse osas on määrava tähtsusega see, kes/mis on 
muutuste vedajad. Kui peamiseks eestvedajaks jääb ELi „ülalt-alla“ lähenemine, siis 
kohalikul tasandil võib vajaka jääda piisavast omanikutunnetusest, et reaalset mõju 
omavaid muutusi nii tootmis- kui tarbimishoiakutes teostada. Seda enam, et ELi-kesksus 
on väidetavalt biomajanduse arendamise kontekstis pigem pärssivalt mõjunud 
piirkondlike eripärade arvestamisele. Lõpptarbijate tasemel võib küsitavaks pidada 
vastuvõtlikkust personaliseeritud lahenduste osas, eriti toiduga seonduvate 
tarbimishoiakute osas. Tarbijakäitumine võib olla ka oluliselt mõjutatav üldisest poliitilis-
majanduslikest rõhuasetustest, tähelepanu pälvivatest teemadest ja/või vastavast 
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ebakindlusest ehk ühiskonnas prevaleerivatest sotsiaalsetest normidest, mis läbi 
„looduslikkusele“/„naturaalsusele“ rõhumise ja vastavate liikumiste kontekstis võib 
teatavates niššides tehnoloogilisi arenguid kas oluliselt suunata või pärssida. Seega võib 
traditsioonilistes ja pigem mastaabiintensiivsusega valdkondades probleemiks olla 
bioressursi (ennekõike puidupõhise biomassi) kasutus ning alles tärkavates 
nišivaldkondades geneetikal/sünteetilisel bioloogial põhinevate toodete ühiskondlik 
aktsepteeritus. 
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Lisa 6.1. Erinevate innovatsioonitüüpide eristamine biomajanduses 
 

Biomajanduse 
innovatsioonitüüp 
 

Võtmekarakteristik & näited Ökoloogilised eelised Peamised väljakutsed  

Asendustooted 

Fossiilse toorme 

asendamine 

biopõhisega 

olemasolevate 

väärtusahelate 

baasilt 

Vana funktsioon, uus ressurss 
Mahtkemikaalid, nt etanool, 

bioplast; energia tootmine 

biomassist; lignotselluloosil 

põhinevad biokütused 

Ø Vähendatud 

süsiniku jalajälg 

Ø Vähendatud 

fossiilsete 

ressursside 

kasutamine 

Ø Konkurents fossiilsel 

toormel põhineva 

tööstusega 

Ø Uute toodete 

integreerimine 

olemasolevasse 

väärtusahelasse 

Ø Juurdepääs 

tarneahelatele / 

tehnoloogiatele 

Ø Teadmiste taseme 

vahe arendajate ja 

lõppkasutajate vahel 

Ø Valmisolek maksta 

Ø Biomassi 

kättesaadavus 

Ø Kommunikatsioon 

väärtusahela 

partneritega 

Ø Konkurents 

toiduainetööstusega 

Uued protsessid 

Kõik biopõhise 

tootmise ja 

väärtusahelate 

uuendused, mis 

parandavad 

väljakujunenud 

tootmisprotsesside 

toimimist või mille 

tulemuseks on uute 

väärtusahelate 

väljakujunemine ja 

uued 

töötlemisvõimalused 

 

Biomassi eraldamine 
Fermentatsioon ja mikroobide 

muundamine; keemiliste 

ühendite asemel 

mikroorganismide või 

ensüümide kasutamine; 

biomassi tootmise efektiivsuse 

tõstmine; sordiaretus ja 

taimekasvatus läbi 

geenitehnoloogia; täppisviljelus; 

põllukultuuride 

lignotselluloossetest jäätmetest 

bioetanooli tootmine uues 

biorafineerimistehastes, 

vaktsiinide, materjalide jne 

tootmine ensüümide või 

bakterite abil 

Ø Ressursitõhusus 

Ø Väetise kasutamise 

vähendamine 

Ø Maakasutuse 

vähenemine 

Ø Vähendatud 

kasvuhoonegaaside 

heitkogused ja 

reostus 

Ø Täiendava rahalise 

väärtuse loomise 

võimekus 

Ø Tootmisefektiivsus 

Ø Kuluefektiivsus 

Ø Kõrged riskid 

tööstusele 

Ø Konkurentsivõime 

Ø Konkurents fossiilsel 

toormel põhineva 

tööstusega 

Ø Madal tehnoloogilise 

valmiduse tase 

Ø Kommunikatsioon 

väärtusahela 

partneritega 

Ø Protsesside sotsiaalne 

kestlikkus (tarbimise 

vähendamine) ja 

biomassi päritolu 

 

Uued tooted Uued muutusi vedavad 
sisendid/tooted, mida 

• Toodete 

ringlussevõetavus 

• Turule 

sisenemisbarjäärid 
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täiesti uued ja 

muutunud 

funktsionaalsusega 

biopõhised tooted 

 

rakendatakse paljudes 
tööstussektorites 
Genoomi redigeerimise 

tehnoloogiad; 

ensüümtehnoloogiad; biomassi 

uued väljundid / uued 

funktsioonid (nt andmete 

salvestamisvõimekus); 

biofarmatseutilised ravimid; 

uudsed ravimid taimedest või 

vetikatest; n-ö speciality 
chemicals; nanotehnoloogilised 

andurid; taastuv ehitusmaterjal 

• Kulu- ja ökotõhusad 

ravimid 

• Vähendatud reostus 

plasti või 

kemikaalide tõttu 

• Konkurentsivõime 

• Täiendava rahalise 

väärtuse loomise 

võimekus 

• Uute toodete 

integreerimine 

olemasolevasse 

väärtusahelasse 

• Uute mikroobitüvede 

ja -organismide 

kasutamise eeskirjad 

• Pikaajaline 

arendusprotsess 

• Kõrged TA 

investeeringud 

• Intellektuaalomand 

• Tehnoloogiasiire 

• Tarbija vastuvõtlikkus 

• Tehnoloogia 

aktsepteerimine 

• Kõrged riskid 

tööstusele 

Uus käitumine 

Uuendused, mis 

seotud 

kliendipoolsete 

muudatustega, 

samuti uued 

ärimudelid, mis 

põhinevad 

ringmajandusel, 

rakendavad 

kaskaadkasutamise 

kontseptsioone, või 

uus sidusrühmade 

koostöö. 

 

Põhifookus ei ole protsessil või 
väärtusahelal, vaid mõttemalli 
muutmisel tootmisel/tarbimisel 
Juba ekspluateeritud biomassi 

taaskasutamine; 

väärtuslike ühendite 

ekstraheerimisel põhinevad 

uued väärtusahelad; 

pärast väärtuslikumate ühendite 

ekstraheerimist biomass 

energeetiliseks otstarbeks; 

tselluloosi jääkide muundamine 

bioplastiks; jäätmetest energia 

ja väetis uued väärtusahelate 

kombinatsioonid / ühendamine 

(kaskaadkasutus); uut tüüpi 

sidemed olemasolevate 

väärtusahelate vahel; nõudluse 

kasv kestlikkuse kaubamärgiga 

toodete järele 

• Ressursitõhusus 

• Jäätmete 

vähendamine 

• Toidu ja kütuse 

konflikt lahendatud 

• Tahe muutuda 

• Avalik 

kommunikatsioon 

• Teadmiste taseme 

vahe arendajate ja 

lõppkasutajate vahel 

• Jäätmete kasutamise 

eeskirjad 

• Valmisolek maksta 

• Protsesside sotsiaalne 

kestlikkus (tarbimise 

vähendamine) ja 

biomassi päritolu 

• Täiendava altruistliku 

väärtuse loomine 

• Tarbija vastuvõtlikkus 

• Biomassi 

kättesaadavus 

Allikas: Bröring et al. 2020: 6; vt ka Gottinger et al. 2020: 3. 


