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1. Sissejuhatus 
Antud uuring johtub eesmärgist tõsta Eesti biomajanduse sektorites loodavat lisandväärtust, rakendades 
selleks uusi innovaatilisi tehnoloogiaid ja väärtusahelapõhiseid ärimudeleid. Uued tehnoloogiad ja 
ärimudelid võimaldavad ettevõtetel liikuda väärtusahelas paremale positsioonile või saavutada kontroll 
kogu väärtusahela juhtimise üle. Uute tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamine võib seista nii 
ettevõtjate vähese teadlikkuse taga kui ka olla põhjustatud mitmesugustest turutõrgetest. 

Lähteülesandest tulenevalt on käesoleva uuringu fookusteemade valiku tegemisel tuginetud RITA projekti 
eelnevate tööpakettide raames läbi viidud mahukale hetkeolukorra kaardistamisele ning 
tulevikustsenaariumite analüüsile. Biomajanduse heterogeensusest tulenevalt on tööpakett jaotatud 
nelja alamvaldkonda: 

§ mere- ja veeressursid; 
§ biokütused ja bioenergia; 
§ toit ja sööt; 
§ biomaterjalid ja -kemikaalid. 

Nimetatud neljas alamvaldkonnas detailsemat käsitlust leidnud fookusteemad on välja valitud 
konsortsiumisiseste ekspertide ning tellijate vaheliste arutelude käigus, paralleelselt tööpaketi 1 ja 2 
analüüsidega. Siinne detailsema vaatluse alla jäänud väärtusahelate valik ei tähenda kaugeltki, et Eesti 
biomajanduse potentsiaal nendega piirduks. Paratamatult jäävad selles valikus kajastuma nii tellijate 
hetkevajadused kui ka konsortsiumis osalenud teadlaste endi kompetentsid. 

Biomajandus on suure rajasõltuvusega, pikkade traditsioonidega, kõrgete sisenemisbarjääridega, 
spetsiifilist oskusteavet nõudev ja suure investeeringuvajadusega valdkond. Loodava lisandväärtuse 
suurendamise võimalusi otsides lähtusime allolevatest sisenditest, mille alusel sai konsortsiumi ekspertide 
poolt ka tehtud valik konkreetseteks fookusteemadeks, mida väärtusahelapõhise ärimudeli prototüübina 
uurida: 

§ Eesti biomajanduse hetkeseis; 
§ Eestis olemasolevad oskusteave ja toimivad väärtusahelad; 
§ Eesti sisetarbimine ja väliskaubanduse struktuur; 
§ Eesti pikaajaline bioressursi potentsiaal; 
§ tehnoloogia teekaardid ja globaalsed trendid tarbimises. 

Hinnangute andmisel oleme teadvustanud, et me ei saagi eeldada, et Eesti ettevõtted juba täna 
rakendaksid neid tehnoloogiaid ja ärimudeleid, mida me teadlastena näeme, et nad võiksid rakendada ca 
5–10 aasta pärast. Ettevõtjad ei tea neist võimalustest piisavalt. Ja ka turg ei ole neiks kõigiks täna veel 
valmis. Kui turg ei ole valmis, siis ei olda valmis ka neid projekte rahastama. Loodame siiski, et siit leiab 
inspiratsiooni ja tuge uute biomajandustehnoloogiate ja väärtusahelapõhiste ärimudelite rakendamiseks. 
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2. Analüüsi kontseptuaalsed alused 

2.1 Väljakutsed biomajanduse alamvaldkondades 

Senine, tööpaketi 1 raames tehtud analüüs näitab, et Eesti biomajanduse üldist hetkeseisu iseloomustab 
mitmekülgse bioressursi looduslik olemasolu või pikaajaline ajalooline võimekus konkurentsivõimeliselt 
bioressurssi toota. Seda võimaldab viljaka põllumajandus- ja metsamaa ning mere ja ka siseveekogude 
olemasolu, samuti traditsioonilise põllumajanduse, metsakasvatuse ning kalanduse alane oskusteave. 
Eesti suudaks kriitilises olukorras oma rahvastiku toiduga ise ära varustada. Biomajanduse sektorite 
üleselt on Eesti ka hetkel neto-eksportija. Samas on seda soodsat lähtepositsiooni arvestades pea kõigis 
vaatluse all olnud biomajanduse alamvaldkondades bioressursi väärindamise oskused tagasihoidlikud 
ning sellest tulenevalt ka tervikuna biomajanduse loodav lisandväärtus madal, eriti kui tahame end 
võrrelda biomajanduse liider-riikidega. Nii näiteks eksporditakse suur osa piimatoodangust toorpiimana, 
sama saab öelda teravilja, puidu ja kala kohta. Igal alamvaldkonnal on aga oma spetsiifilised, ajalooliselt 
kujunenud väljakutsed, mis omakorda põrkuvad uute tehnoloogiliste ja turutrendidega. 

Mereressursid 

Eestil on geograafilisest asukohast tulenevalt olemas eeldused olla edukas mereressursside kasutaja ja 
eksportija. Traditsioonilise kalapüügi mahud on aga liikide säilimise tagamiseks piiratud ning püügikvoodid 
täituvad reeglina kiiresti. Vesiviljeluse oskusteave on laiemalt alles välja arenemas, niisamuti ka 
mereressursside töötlemine nende maksimaalseks väärindamiseks. Nii näiteks on väheväärtuslikumate 
kalaliikide baasil sööda tootmisega kogemust alles paar aastat. Probleemiks on veel lisaks ka kalatööstuse 
jäätmed, mille kasutamiseks hetkel head lahendust pole. Laiemalt, biomajanduse sektorite üleselt 
vaadates, on aga läbiv probleem intensiivse põllumajanduse praktikate tulemusena pinnavette ja sealt 
edasi veekogudesse jõudvad väetiste jäägid. Liigsete toitainete merest ja siseveekogudest eemaldamine 
ühes uuenduslike vesiviljeluse lahenduste kasutamisega (nt karpide, vetikate kasvatamine) ning saaduste 
väärindamisega võiks potentsiaalselt olla konkurentsivõimeline lahendus, millest oleks mitmeti kasu. 

Biokütused ja bioenergia 

Eesti energeetikas ajalooliselt domineerinud põlevkivi kõrval on bioenergia olnud arvestataval kohal just 
soojusenergia puhul, seda nii eramutes lokaalse kütteallikana (halgude ja briketina) kui ka väiksemates 
katlamajades, puiduhakke ja turba näol. Viimase kümnekonna aasta jooksul on jõuliselt lisandunud 
puidugraanulid, mis on kasutatavad nii väiksemates kui suuremates kateldes. Puitu (puidujäätmeid) on 
võetud paralleelselt kasutusele ka põlevkivijaamades, mis on võimaldanud näidata kiireid edusamme 
taastuvenergeetikale üleminekul. Pikaajaliste plaanide tegemisel tuleb arvestada, et puidu (sh 
puidujääkide) kasutamine energeetikas mõjutab hindu tooraineturul ja sealt edasi teiste olemasolevate 
puitu kasutavate tööstusharude rahvusvahelist konkurentsivõimet. Teise olulise aspektina tuleb arvestada 
terviklikku keskkonnamõju, mille rakendamisel (eeldatavasti ca 2035. aasta paiku) ei loeta biomassi 
põletamise käigus saadavat energiat enam süsinikuneutraalseks. Kombineerituna päikese- ja tuuleenergia 
valdkonna arenguga ning energia salvestamise lahenduste arendustega, mis võimaldaksid süsteemi 
operatiivselt vastavalt nõudluse muutumisele juhtida, võib eeldada, et pikemas vaates on bioenergia 
(seda nii tahke, vedela, gaasilise kui ka biopõhise vesinikuna) oma konkurentsieelist kaotamas. Samas on 
ka mitmeid spetsiifilisi terviklahendusi vajavaid valdkondi, nt laevandus või lennundus, kus 
bioressursipõhine energia võib jääda pikemaks ajaks parimaks alternatiiviks fossiilsele energiale. 

Biomaterjalid ja -kemikaalid 

Eeltoodud bioressursipõhise energeetika pikaajalise konkurentsivõime langustrendile vastandub aga 
biopõhise materjali- ja keemiatööstuse kiire areng. Eesti kontekstis võiks olla kõrge potentsiaaliga just 
puidukeemia. Maailmas on juba päris palju näiteid, kus biopõhise toorme baasil on suudetud arendada ja 
tööstusliku tootmiseni viia materjale, mis on turult välja tõrjumas naftapõhiseid konkurente. Tihti on siin 
oluline roll olnud ka regulatiivsetel otsustel, nt pakkematerjalide, joogikõrte jms puhul. Valdkonna 
arengutega kursis olevatele inimestele ei tule need regulatsioonid aga ootamatult, vaid pakuvad varastele 
turuletulijatele ka võimaluse (vähemalt lühiajalise) konkurentsieelise saavutamiseks. 
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Biopõhiste materjalide ja kemikaalide puhul tuleb arvestada meie koduturu väiksust – tootmisüksus, mis 
mahtudest tulenevalt suudaks saavutada rahvusvahelises konkurentsis vajaliku mastaabiefekti, kataks 
Eesti sisemaise vajaduse tõenäoliselt mitme(kümne)kordselt. Arvesse tuleb võtta ka seda, et esmasest 
biopõhisest toorainest lõpptarbijale vajaliku tooteni jõudmiseks võib olla vaja väärtusahelas läbida väga 
palju keemilisi jm protsesse, mida vaid suured globaalsed kontsernid tervikuna haldavad. Eestis võib olla 
realistlikum seada fookus mõnele konkreetsele vaheühendile ning püüda seejärel sealt edasi 
väärtusahelas laieneda. Lisaks koduturu väiksusele on suureks väljakutseks osutunud ka kohaliku 
kogukonna vastasseis uute biotoodete tootmiskomplekside rajamisele. 

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

 

2.2 Väärtusahelas loodav lisandväärtus 
Kuigi kogu väärtusahelas loodav lisandväärtus hõlmab klassikalise majandusteoreetilise käsitluse järgi ka 
teadus-arendustööd, tootedisaini ning otse lõppkliendile suunatud tegevusi, oli tulenevalt uuringu 
ülesandepüstitusest fookuses just tootmine ning selle aluseks olevad bioressursid ja tehnoloogia (joonis 
1). Tuleb arvestada, et tootmine ise koosneb ka mitmetest etappidest, mis võivad samuti toimuda 
erinevates ettevõtetes. 

 
Joonis 1. Väärtusahela klassikaline kontseptsioon (Afuah 2004:85; Porter 1985), väärtusahelas asuvate 
üksikute ettevõtete ärimudelid (Osterwalder ja Pigneur, 2010) ja väärtusahelas enamasti moodustuv 
naerukõver (U-curve, smile curve) (Mudambi, 2008). 
 
Ülalolevalt jooniselt nähtub, et kui ettevõte on juba sobiva tehnoloogia välja arendanud või kasutusõiguse 
omandanud ja omale vajamineva bioressursivoo taganud, oleks tema vaatest kasulik proovida 
väärtusahelas laieneda kas üles- (nt omandades bioressursi tarnija) või allapoole (omandades tuntud 
kaubamärgi, otsemüügi kanali vms). Riigi vaates on lisandväärtuse loomine tagatud ka siis, kui 
väärtusahela osalised on erinevad samas riigis asuvad ettevõtted. Samas ollakse ühe ettevõtte vaates 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised tõenäolisemalt kas vertikaalselt integreerituna või mingis vormis 
omavahel koostööd tehes. 
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Väärtuse ja mahu dilemma 

Mitmetes valdkondades, kuid biomajanduses just eriti teravalt, tekib ettevõtjal dilemma, kas teha vähem 
ja kvaliteetsemalt (kallimalt) või rohkem ja odavamalt (joonis 2). See oli uuringus mitmes vaates arutusel 
ning pea kõigis valdkondades jõudsime olemasolevat tootmis- ja kaubandusstatistikat ning pikaajalisi 
ressursiprognoose kõrvutades tõdemuseni, et vaatamata sellele, et mõnede bioressursside puhul tundub 
meile potentsiaalselt kasutada olev kohalik bioressursi maht suur, siis mujal maailmas juba olemasolevate 
tehaste mahtudega võrreldes suudaks me varustada kodumaise toormega vaid ühe suurema 
tootmisüksuse. Seega tuleb meil ärimudeli prototüüpide valikul Eesti kontekstis potentsiaalikamaks 
pidada väiksema mahu ja kõrgema väärtusega tooteid (kui just strateegiat ei ehitata üles import-
toormele). 

 
 
Joonis 2. Biomajanduse valdkonna toodete väärtuse-mahu püramiid. 

Ülaltoodud joonise põhimõte kehtib ka kaskaadkasutuse võimaluste otsimisele, ehk siis kui kõrge 
väärtusega komponendid on eraldatud, saab järelejäänud kõrvalsaadustele otsida kasutusvõimalusi 
püramiidi järgmistelt astmetelt, suunaga allapoole. 

Eelolevast on inspireeritud ka järgnev joonis (joonis 3), mis seostab omavahel sisendressursi ja väljund-
toote hinna/väärtuse. Meil ei ole kahjuks ühtki näidet, mis käsitleks biojäätmetest farmaatsiatoodete 
tegemist. Põhimõtteliselt võib see aga olla võimalik, kui biojäätmed on stabiilse kvaliteediga, nt mõne 
toiduainetööstuse puhul. Joonisel halliga märgitud võimalused ei ole eeldatavasti konkurentsivõimelised 
toorme suhteliselt kõrge omahinna tõttu. Kõigi ülejäänute ehk kollasega märgitud kombinatsioonide 
kohta aga leiab uuringust konkreetseid näiteid väärtusahelapõhiste ärimudeli prototüüpide näol. 
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Joonis 3. Sisendite ja väljundite maatriks (eesmärk võimalikult odavast toormest tehtavad võimalikult 
kallid lõpptooted). 

Mõju riigis potentsiaalselt loodavale lisandväärtusele ning riigi poolt võetud rahvusvaheliste 
keskkonnakohustuste täitmisele 

Majandusliku tulu ja keskkonnahoiu vaheliste dilemmade üle vaagimine ja otsustamine on käesoleval 
sajandil ilmselt üks suuremaid väljakutseid nii eraisiku, ettevõtte juhi kui ka riigivalitsemise vaates. 
Alloleval joonisel on proovitud paigutada need vaatluse all olnud alamvaldkondade lõikes maatriksisse, 
võttes arvesse potentsiaalselt loodavat lisandväärtust ja keskkonnamõju. 

 
Joonis 4. Kombineerituna lisandväärtuse tõstmise potentsiaali ja keskkonnamõju vaade. 

Kõige väiksem lisandväärtuse potentsiaal ja samal ajal suurem keskkonnamõju on biomassi kasutamisel 
energeetikas. See oleks mõttekas vaid lühiajaliselt kuni tõhusamate taastuvenergiaallikate ja -
tehnoloogiate turuküpseks saamiseni ja laialdaselt kasutusse võtmiseni. Biokeemia ja -materjalide 
valdkonnas on olemasoleva metsaressursi kõrgemalt väärindamiseks oluliselt paremad võimalused. 
Esimese etapina mahtkemikaalide tootmisel, kuid sealt edasi juba väärtusahelas laienedes mitmesuguste 
spetsiifiliste toodete ja kasutusvaldkondade suunas, plastidest toidu- ja farmaatsiavaldkonna sisenditeni. 
Puidukeemia seos riigi võetud kohustustega avaldub ühelt poolt läbi tõenäolise süsinikuringluse 
arvestuspõhimõtete muutumise tulevikus ning teisalt läbi tooraineringluse, sh pakendite taaskasutamise 
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jms aspektide. Laiemalt avaldub positiivne mõju aga naftapõhiste materjalide ja ainete turult 
väljatõrjumises. Kohalikule toormele orienteeritud puidukeemiatehaste planeerimisel tuleb aga arvestada 
Eesti metsanduse ja puidukasutuse pikaajalist perspektiivi. 

Üksikud toidu ja sööda valdkonna tooted oma sisendite ja tehnoloogiate paljususes võivad paigutuda 
maatriksis (joonis 3) tegelikult pea igasse kasti. On teada, et kõik, mis on seotud loomaliha ja piima 
tootmisega, on suure keskkonnamõjuga. Samas, kui see on valdkond, kus Eestis on olemas primaarressursi 
tootmises oskusteave ja kõrge tootlikkus, siis tuleks seda maksimaalselt ka kohapeal väärindada. Sama 
käib ka teravilja kohta, mida hetkel suures mahus väärindamata kujul eksporditakse. Toidu ja sööda 
valdkonnas on aga mitmeid uuenduslikke ja potentsiaalselt kõrge lisandväärtusega tootegruppe, millest 
mõnda sai uuringus ka lähemalt käsitletud, kuid kindlasti mitte kõiki võimalikke. Mitmete puhul ei ole veel 
ka kindlust, kui hästi need tarbijate hulgas vastu võetakse. 

Sööda osas on peamine väljakutse soja-põhisele importsöödale asendus(t)e leidmine. Kuigi mõned 
piloottootmised putukate ja vetikate baasil on töös, siis importsööda suurt mahtu arvestades me seda 
väljakutset selle uuringuga siiski lõpuni lahendada ei suuda. Sama väljakutse ees seisavad ka teised 
lähipiirkonna riigid. 

Mikrovetikad paigutuvad oma potentsiaalilt ja mõjult üldjuhul samasse piirkonda, kus muud 
tehistingimustes, nt bioreaktorites kasvatatavad bioressursid. Tootmise vastavalt optimeerimisel on 
nende kasvatusprotsessis võimalik kasutada sisendina teiste väärtusahelate jääke või kõrvalsaaduseid 
ning kuna protsess on otsast lõpuni kontrollitud, siis on suhteliselt lihtsam ka toota saadavast stabiilse 
kvaliteediga aastaringselt saadaolevast bioressursist kõrgelt hinnastatud komponente. 

Rannikumeres rannakarpide või makrovetikate kultiveerimise puhul oleks nende kasvatamisel 
algupäraselt ka keskkonnavaade sisse arvestatud, seda eriti juhul, kui need rajada sumpades kala 
kasvatamise keskkonnamõju vähendamiseks. Sellega ei suudeta siiski aga neutraliseerida 
põllumajandusest põhjaveega Läänemerre jõudvaid liigseid toitaineid. 

Hinnangud ärimudeli prototüüpide rakendamise ajastuse osas 

Kui bioressursid on meil ajalooliselt olemas ja ettevõtjad loomu poolest pidevalt suurema lisandväärtuse 
loomise võimalusi otsimas, tekib küsimus, et miks siinkirjeldatud võimalusi seni kasutatud ei ole. Osalt, nt 
biogaasi puhul, tegelikult on, aga väiksemas mahus kui võiks. Enamike fookusteemade puhul on aga tegu 
uuenduslike tehnoloogiatega, mille kohta puuduvad ettevõtjatel piisavad teadmised nii selle 
rakendamiseks kui ka selleks, et osata kindlustundega majanduslikku potentsiaali ja riske hinnata. 
Alljärgneval joonisel on konsortsiumi ekspertide hinnangud ligikaudse võimaliku rakendamise aja osas 
(joonis 5). 
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Joonis 5. Hinnangud ärimudeli prototüüpide rakendamise võimaliku aja kohta tööpakettide lõikes. 
Hinnangud varaseima rakendamise võimalikkuse kohta ei ole konsensuslikud, kuid konsortsiumis on olnud 
vähemalt üks ekspert, kelle hinnangul oleks see teostatav vähemalt piloot-lahendusena. 

Fookusteemad, mis algavad tänasega, märgivad neid, mille puhul võiks asuda rajama kas piloot- 
või tööstuslikku tootmisüksust. Teemad, mida võiks kaaluda viie aasta perspektiivis, on hetkel 
kiirelt arenevad ja on vähemalt laboriskaalal näidanud lootustandvaid tulemusi. 
Energeetikavaldkonnas on märgitud, et biomassi osa vesiniku tootmisel ei ole pikas perspektiivis 
ilmselt konkurentsivõimeline päikese ja tuule baasil toodetava vesinikuga. Biogaasi ja vedelate 
biopõhiste transpordikütuste turg jääb küll mingil määral ilmselt eksisteerima, kuid mitte teiste 
kütuste hulgas domineerima. 

2.3 Bioressurssi maht ja konkurents toormele 

Lisandväärtuse maksimeerimisel võivad piiravaks saada kõik tootmissisendid, kuid käesolevas uuringus on 
põhirõhk bioressursil. Aastate jooksul on välja kujunenud põllu- ja metsamaa suhe, primaarsektoris on 
kasutusel kaasaegsed tehnoloogiad ja saavutatud kõrge tootlikkus. Sarnaselt on aastased püügikvoodid 
määratud vastavalt hinnatud kalavarudele. Seega oleks primaarressurssi tootmine justkui juba 
maksimumilähedane. Samas tuleb lisandväärtuse tõstmise võimaluste otsimisel meeles pidada, et 
lähtealuseks olev bioressurss ei ole üheselt piiratud kasutatava maa pindalaga. Mitmesugust bioressurssi 
on juba täna võimalik toota kasvuhoonetes, bioreaktorites, vertikaalfarmides jms, mille puhul ei saa 
üksüheselt lähtuda ainult kasutada oleva haritava maa hulgast. Ka FAO on oma viimases prognoosis 
toonud välja selge trendi, mille kohaselt ületatakse peatselt näiteks kalasaaduste puhul kasvanduste nn 
vesiviljeluse saagikus1. Samuti on näiteks Madalmaade kõrge lisandväärtusega biomajanduse sektorite 
taga just suuresti katmikaladel ning uute tehnoloogiatega kasvavatud biomajandussaadused. Sellele 
lisandub ka võimalus bioressurssi importida, mis võimaldab omakorda suurendada Eestis arendatud 
biomassi väärindamise tehnoloogiate abil loodavat lisandväärtust. 

 
1 ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon. [http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture] 
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Antud uuringu ülesandepüstituses on suur rõhk kõrvalsaaduste ja jääkide väärindamisel ning eelduseks, 
et need on hetkel alaväärindatud. Samas on mitmed ettevõtted astunud viimaste aastate jooksul jõudsaid 
samme, et oma kõrvalsaadusi ja jääke kohapeal väärindada. Näiteks on biotooret kasutavad 
tootmisettevõtted rajanud oma kompleksi juurde biogaasijaamad (Estonian Cell, Estover), mis võimaldab 
neil liikuda ringse toimimismudeli suunas. Biopõhiste toodete väärtuspüramiidi kohaselt on jääkide ja 
kõrvalsaaduste kasutamine energeetikas küll kõige madalamal astmel. Vähem oleme seni leidnud näiteid 
kallimate biokomponentide tootmise kohta, kuid neid looduskosmeetika ja looduslike ravimite tootjate 
hulgas siiski leidub. Paraku on nende osakaal kogu biomajanduse mahtu arvestades väga väike. 

Sarnaselt esmase toormega on tehnoloogia arenedes ilmselt tekkimas konkurents ka kõrvalsaaduste osas. 
Lisaks nii esmase kui ka teisese toorme hinnale omab nende väärindamise võimaluste puhul tähtsust ka 
nende puhtuse aste, stabiilne kogus, füüsiline kaugus potentsiaalsest väärindajast jne. Kui ainsa 
kasutusvaldkonnana nähakse energeetikat, siis ei motiveeri kokkuveo kulud praeguse seisuga ettevõtjat 
näiteks raiejäätmetega2 tegelema. Uute tehnoloogiate (nt puidukeemia) kasutuselevõtmisel nõudlus ka 
vähem kvaliteetse puidu osas suureneb ning sellele ressursile hakkavad konkureerima samaaegselt 
mitmed väärtusahelad. 

Vaatluse all olnud fookusteemade hulgas on ka selliseid väärtusahelapõhise ärimudeli prototüüpe, millest 
mõned võivad olla üksteist välistavad, kui lähtuda mastaabisäästuks vajaliku mahuga tootmisüksuste 
loomisest. Lisaks sellele, et uuenduslikud tehnoloogiad ja neil põhinevad ärimudelid konkureerivad 
omavahel, konkureerivad nad loomulikult ka bioressursi praeguste kasutajatega. Kõige selgemaks näiteks 
on ilmselt puit kogu tema sortimenti arvestades. Puidust mööbli või moodulmajade tootja peaks olema 
võimeline oma ärimudelit arvestades sisendressursi eest maksma enam kui puidukeemiaettevõte, kes 
omakorda peaks olema võimeline maksma rohkem kui bioenergeetikaettevõte. Sel juhul turg reguleeriks, 
et iga puiduressursi kasutaja saaks endale sobiva, kuid mitte liiga kvaliteetse toorme (korralik palk ei 
läheks katlasse). Tegelikkuses on aga olukord loomulikult keerulisem puidu liikide, kvaliteedi, geograafilise 
paiknevuse ja metsaomandi jaotusest tulenevalt. 

 
Joonis 6. Bioressursi ristkasutus ja konkurents toormele. 

Jooniselt nähtub aga lisaks puidule ka muid ristkasutuskohti, teraviljale näiteks konkureerivad nii 
inimestele toitu tootvad ettevõtted kui ka loomasööda hulgimüüjad. Teraviljast saaks teha nii 

 
2 Raiejäätmete tulevikuprognoose erinevate metsamajandamise stsenaariumite puhul on kirjeldatud TP2.1 
raportis.	
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traditsioonilisi kui ka väga sihitud omadustega toidutooteid, kui need komponentideks eraldada ja seejärel 
soovitud moel uuesti kokku panna. Bioenergias on põhimõtteliselt võimalik ära kasutada kogu bioressurss, 
mis mujal kasutust ei leia. 

On ka ristuvaid huvisid, mis sellele joonisele otseselt ei mahugi. Alustades kasvõi kõige laiemas mõttes 
maakasutuse proportsioonidest, mis on ajas lühikeses vaates inertsed, kuni näiteks karbi- ja 
makrovetikakasvatusteni, mis võivad konkureerida nii rannakalurite kui ka rannapuhkuse veetjate 
huvidega. Mitmel juhul võib planeeritava tehase asukoha kogukonnas tunnetada „mitte minu tagaaias“ 
meelsuse ohtu. 

Joonisel on toodud ka peamised võimalused liigsete toitainete ja süsinikdioksiidi heitmete biomassi 
sidumiseks, mis on relevantsed eelkõige looduslikus merekeskkonnas kasva(tata)vate rannakarpide ja 
makrovetikate puhul ning ka kontrollitud tingimustes bioreaktorites kasvatatavate mikrovetikate, 
bakterite ja seente puhul. Traditsioonilisema põllumajanduse alla kuuluvatest valdkondadest on CO2-ga 
õhu rikastamine kasutusel ka kasvuhoonetes, kuid lisaks on see oluliseks sisendiks ka muudes 
valdkondades peale biomajanduse. 

Tulupotentsiaal ja riskitase 

Nagu kõiki majandusharusid, mõjutavad ka biomajanduse ettevõtteid mitmesugused riskid, mõned neist 
üldisemalt ja mõned spetsiifiliselt mõnda üksikut toodet. Kõiki uusi tehnoloogiaid ohustab tehnoloogiline 
risk, seetõttu piirdusime me selles uuringus nendega, mis on saavutanud vähemalt TVT 7. Kõrge 
kapitalikulu on samuti üks sagedasem probleem uute biomajandustehnoloogiate tootmisüksuste 
rajamisel – näiteks farmaatsia- ja toiduvaldkonnas on väga kõrged steriilsuse nõuded, puidukeemias ja 
materjalitööstuses on vaja konkurentsivõime tagamiseks kohe alustada suhteliselt suurte mahtudega jne. 
Biomajanduse valdkonda mõjutavad üldiselt mitmesugused regulatsioonid – mitte ainult metsa, 
põllumajanduse, toidu, mere ja muu otseselt biomajandusega seotud õiguslik raamistik, vaid ka nt 
naftapõhiseid tooteid reguleerivad aktid. 

Lisaks eelpooltoodule on väga oluline tururisk. Tarbijate harjumused on muutumas mitme erineva suure 
trendi koosmõjul ning nende tasakaalupunktid on alles välja kujunemas. Toorme hinna, kvaliteedi ja 
saadavusega seotud riskid on samuti biomajanduses olulised, kuid sarnaselt lisandväärtuse 
suurendamisele võiks toormega seotud riske saada samuti (vähemalt osaliselt) maandada läbi 
väärtusahelas vertikaalse integratsiooni võimaluste leidmise. 
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Tabel 1. Riskide liigid ja nende allikad biomajanduse projektides (de Assis et al., 2017: 561 põhjal). 

Riski liik Riski allikas Mõju mehhanism ja/või peamine 
mõjutatu 

1 – Tururisk 

1.1. Toormaterjali hinna 
määramatus; (ebakindlus, mis 
tuleneb tooraine hinna muutusest 
turul) 

mõjutab kõiki, kes pole vertikaalselt 
integreeritud 

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

1.3. Kõrge ensüümide hind ja 
muutlikkus 

mõjutab nt puiduhaket sisendina 
kasutatavaid protsesse 

1.4. Konkurents toormaterjalile mõjutab peaaegu kõiki 

2 – Tehnoloogiarisk 

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

2.2. Üldine tehnoloogiarisk mõjutab kõiki 
2.3. Geneetiliselt muundatud 
organismide (GMOde) kasutamine, 
nt fermenteerimiseks (samas ka 
poliitiline) 

mõju spetsiifiliselt teemaga seotud 
valdkondadele 

2.4. Lähteaine-spetsiifiliste 
ensüümide või mikroorganismide 
tehnoloogia kasutamine  

mõju spetsiifiliselt teemaga seotud 
valdkondadele 

2.5. Lähteainete paindlikkus mõjutab kõiki 
2.6. Seadme poolt nõutav 
steriilsustase 

mõjutab eelkõige farmaatsia ja 
toiduainete/sööda valdkonda 

2.7. Madalad või muutuvad 
reaktsioonitulemused mõjutab eelkõige puidukeemiat 

3 – Finantsrisk 
3.1. Kõrge kapitali kulukus  mõjutab kõiki 
3.2. Madal investeerimistulusus / 
pikk tasuvusaeg mõjutab kõiki 

4 – Regulaatoririsk 4.1. Poliitika, subsiidiumid 

enim mõjutatud energeetika, aga ka 
traditsiooniline põllumajandus ja 
metsandus 

5 – Pakkumisahela 
risk 

5.1. Lähteaine juurdekasv ja 
varieeruvus 

traditsiooniline põllumajandus ja 
töötlemine 

5.2. Tooraine jaotus. Biomassi 
tarneahelad on varases arengujärgus 

vertikaalselt integreeritud metsandus-
puidutöötlemise kontsernid 

5.3. Lõpptoodangu jaotamine 
supermarketid dikteerivad toidutootjatele 
tingimusi 

 
Riskide ja nende maandamise võimalustega me süvitsi siin uuringus ei tegelenud. Küll aga tasub 
fookusteemade analüüse lugedes meeles pidada, et vähegi mõistliku riskitaseme juures on ilmselt 
võimalik igale projektile investor leida, küll aga mõjutab see investori oodatavat tulunormi. Seda peaks 
siis ärimudeli prototüübi põhjal juba konkreetset äriplaani ette valmistades vastavalt kalkuleerima ning 
arvestama, et mõningatel juhtudel võib see viia lõppkokkuvõttes projekti kahjumlikuks hindamiseni. 

Kokkuvõttes võime nentida, et kindlasti jäid meie praegusest fookusteemade valikust välja mitmed 
tehnoloogiad, tooted või ärimudelid, millel on samuti potentsiaal tulevikus Eesti biomajanduses loodeva 
lisandväärtuse suurenemisse panustada. Praegune valik, mis on tehtud küll eelnevalt toodud objektiivsete 
kriteeriumite järgi, jääb mingil määral siiski peegeldama ka uuringu konsortsiumis osalevate teadlaste 
ekspertiisi antud ajahetkel. Kõigi valdkondade puhul sai tõdetud, et teadmisi oleks juurde vaja, seda kostus 
nii teadlaste kui ka ettevõtjate ja potentsiaalsete investorite suust. Uuringus aktiivselt osalenud 
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ekspertidele oli see usutavasti lisaks ka väga suure väärtusega kogemus, et läbi interdistsiplinaarsete 
arutelude oma valdkonda laiemas biomajanduse kontekstis näha. 

2.4 Väärtusahelapõhiste ärimudeli prototüüpide kirjeldamine 

Ärimudelit ja ka ärimudeli prototüüpi esitletakse enamasti visuaalselt, kasutades selleks ärimudeli 
tööriistu, millest Eestis tuntuim on nn lõuend (Osterwalder ja Pigneur, 2010) (joonis 7), kuid kasutusel on 
ka mitmeid teisi visualiseerimise viise. Nimetatud lõuendiformaat sobib kasutamiseks just eelkõige juba 
tegutseva ettevõtte puhul ja haakub paremini ettevõttega, kes tegutseb vaid ühes väärtusahela etapis. 

 
Joonis 7. Ärimudeli lõuend (Osterwalder & Pigneur, 2010) ja uuringuga peamiselt seotud dilemmad 
lõuendi komponentide lõikes. 

Uuringu laiem eesmärk on biomajanduse väärtusahelates lisandväärtuse tõstmine ja seetõttu tuleb 
lõuendivaade siduda väärtusahela vaatega, sealhulgas väärtusahelas laienemise või ümberpaiknemisega. 
Eelnevalt (joonis 1) oli visualiseeritud põhimõte, et kui väärtusahelas integratsiooni ei ole, siis 
põhimõtteliselt paikneb igas etapis eraldi ettevõte, kel on oma kindlale väärtusloome etapile 
fokusseeritud ärimudel. Seega moodustavad sel juhul väärtusahela hulk eraldiseisvaid ärimudeleid. 
Eraldiseisvatena on igaüks neist ettevõtetest küll huvitatud eelkõige oma kasumi maksimeerimisest teiste 
väärtusahelas osalevate ettevõtete arvelt, kuid tehes koostööd ahelapõhistes klastrites või 
ekspordisuunal, on põhimõtteliselt neil kõigil võimalus samaaegselt sellest võita. 

Kuna antud uuringus vaatame võimalikke arenguid kuni kümne aasta perspektiivis, siis on selge, et 
mitmete uute ning potentsiaalselt kõrget lisandväärtust võimaldavate ärimudelite aluseks olevad 
tehnoloogiad on alles arendusjärgus (TVT 6–7). Seetõttu on nende puhul otstarbekas keskenduda just 
lõuendi vasakule poolele ehk tehnoloogilise protsessi kirjeldamisele, kus defineeritakse võimalikud 
sisendite ja väljundite komplektid ning hinnangulised vahe- ja lõppsaagised (Joonis 8). Tehnoloogiliste 
protsesside kaardistamisest peaksid välja kooruma ka juba varem nimetatud komplementaarsused, seda 
nii kriitiliste lisasisendite kui ka kõrvalsaaduste ning potentsiaalselt keskkonnale koormaks olevate 
väljundite osas. 
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Joonis 8. Tehnoloogilise protsessi loogika, kirjeldamaks biomassi konverteerimist vahe- või 
lõpptooteks. 

Tehnoloogiate puhul, mis on juba jõudnud vähemalt töötava piloottehase faasi, on võimalik tehnoloogilisi 
protsesse kvantifitseerida (niivõrd, kuivõrd info on avalikult kättesaadav) ning lisaks anda analoogsete 
tootmisüksuste andmeid kasutades ligikaudseid hinnanguid tehase rajamis- ja opereerimiskuludele 
(CAPEX, OPEX) ning optimaalsele suurusele. 

Paratamatult said uuringus suurema tähelepanu osaliseks tehnoloogiad, mille arendamisega Eestis 
tegeletakse ja mida juba enne selle projekti algust paremini tunti. On loomulik, et paralleelselt 
arendatakse mitmeid erinevaid lahendusi, tihti ka selliselt, et arendustöö käigus arusaamine võimalikest 
kasutusaladest muutub. Kui eeldame, et lähteressursid ja tehnoloogiline töötlemisvõimekus on olemas, 
siis majandusliku lisandväärtuse loomise vaatest on oluline siit edasi detailsemalt mõista potentsiaalsete 
klientide ja lõpptarbijate vajadusi (nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt) ja maksevõimet ning neid 
suunavaid muutusi ärikeskkonnas (nt erinevate keskkonnakaitseliste reeglite karmistumine, mis 
suurendab turul vajadust biopõhiste toodete järele). 

Viidatud allikad 

1) Afuah,	A.	(2004).	Business	models:	a	strategic	management	approach.	Irwin:	McGraw	Hill. 
2) De Assis, C.A, Gonzalez, R., Kelley, S., Jameel, H., Bilek, T., Daystar, J., Handfield, R., Golden, J., 

Prestemon, J., Singh, D. (2017). Risk management consideration in the bioeconomy. Biofuels, 
bioproducts & biorefining (BIOFPR), 11(3), 549–566. 
Journal of Economic Geography, 8(5), 699–725. 

3) Mudambi,	R.	(2008).	Location,	control	and	innovation	in	knowledge-intensive	industries. 
4) Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, 

Game Changers, and Challengers, Wiley, 288 p. 
5) Porter, M.E. (1985). The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

NY: Free Press. 
  



15	
 

3. Väärtusahelapõhised võimalused lisandväärtuse tõstmiseks Eesti biomajanduse 
valdkondades 
3.1. Mere- ja veeressursid 

3.3.1 Söödavad rannakarbid 

Söödavate rannakarpide (Mytilus edulis) väärtusahel on valitud üheks fookusteemaks seetõttu, et Eestil 
kui pika merepiiriga riigil on võimalik oma vesiviljeluse potentsiaali senisest tulusamalt kasutada ning 
lisaks seetõttu, et karbikasvatus on üks lahendustest, millega saab sumpades kalakasvatuse 
keskkonnamõju vähendada, filtreerides mereveest välja taimset hõljumit ning selles sisalduvat fosforit ja 
lämmastikku. Vastavalt Läänemere tegevuskavale oleks vajalik aastane liigsete toitainete eemaldamise 
maht Läänemerest 99 000 tonni lämmastikku ja 11 000 tonni fosforit (HELCOM Nutrient Reduction 
Scheme). Kuigi ka praegu saab söödavaid rannakarpe kasutada loomasöödaks, siis järeltöötluse 
tehnoloogiate arenedes võiks olla potentsiaali ka kõrgema lisandväärtusega toodete loomiseks, mis 
omakorda võiks kujuneda tasuvaks majandustegevuseks ka ilma riigipoolsete toetusmeetmeteta. 

Praeguseks hetkeks on Redstorm OÜ paigaldanud Tagalahte tööndusliku karbifarmi. Euroopa Merendus- 
ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava 2014–2020 meetme 2.1 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ 
projekti „Karbikasvatuste lahenduste loomine kogu väärtusahela ulatuses“ toel uuriti sellise karbifarmi 
saagikust ja toitainete eemaldamise potentsiaali. Hinnati ka karbikasvatuse otsest mõju veesamba 
toitainete bilansile (Tartu Ülikool, 2021). Uuringu käigus näidati, et karpide positiivne keskkondlik mõju 
on oluliselt suurem, kui pelgalt karpidesse ladestatud toitainete hulk. Seega võib karbikasvatusi käsitleda 
kui biogeenseid filtriteid, mille positiivne keskkonnamõju avaldub ka siis, kui karpe kasvatusest ei 
eemaldata. Tagalahes tehtud mõõtmistulemused näitasid, et pelgalt 100 m pikkune karbifarm (traalvõrk) 
suudab filtreerimise kaudu veesambast aasta jooksul püsivalt eemaldada kokku 2,4 tonni lämmastikku ja 
0,1 tonni fosforit. Juhul kui toimub ka saagi koristamine (karpide korje), eemaldatakse aasta jooksul 
merekeskkonnast kokku 2,9 tonni lämmastikku ja 0,2 tonni fosforit. Ühel saagikorjel eemaldatakse 
sellisest karbifarmist 16,5 tonni karbimassi (aastane saagikus 8,25 tonni). 

Söödavad rannakarbid on olnud inimkonna toidulaual juba aastatuhandeid ning neid võib looduslikult 
kohata nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika rannikuvetes, peamiselt Atlandi ookeani põhjaosas. Suurimad 
karbikasvatajad on Prantsusmaa, Madalmaad, Suurbritannia, Taani ja Kanada. Teistes piirkondades 
kasvatatakse teisi karbiliike, mis kaudselt konkureerib ka söödavate rannakarpide kasvatamisega. 
Söödavate rannakarpide kohta pakub ülevaadet ka FAO oma kodulehel. Lisaks looduslikult kasvavatele 
karpidele on söödavate rannakarpide toodangu poolest esirinnas olevates riikides viimastel 
aastakümnetel rajatud hulgaliselt karbikasvatusi, mis kujutavad enesest merre paigaldatud substraate 
(köied, traalvõrgud jms), millele karpide veesambas ringiujuvad noorjärgud saavad kevadperioodil 
kinnituda. Sõltuvalt piirkondlikust omapärast tuleb köisi meres inkubeerida 1–2 aastat ning seejärel 
toimub saagi koristamine. 



16	
 

 

Joonis 1. Globaalne söödavate rannakarpide toodang 2000–2016 (tonnides) (FAO, 2019). 

Primaarressursina on antud uuringu kontekstis käsitletud karbikasvatuseks sobivate merealade 
olemasolu. Sobivus tuleneb muuhulgas nii bioloogilistest kui ka laiemalt looduskeskkonna tingimustest 
ning ka võimalikest mereala kasutuse ristuvatest huvidest, juriidilistest piirangutest, sadama lähedusest 
jms. Projekti Baltic Blue Growth (BBG) raames loodi kaardirakendus (ODSS: http://www.sea.ee/bbg-
odss/Map/MapMain), mis võimaldab tulevastel karbikasvatajatel leida selleks sobivaid piirkondi. 
Rakendus annab muuhulgas indikatsiooni ka karbikasvatuse saagikust määravate keskkonnatingimuste, 
karbikasvatuse poolt potentsiaalselt eemaldatava toitainete koguse ja teiste inimkasutuste kohta. 

Inimtoiduks tervete karpide müümiseks peaks karbi suurus ületama 4 cm, sellistel karpidel on 
müügihinnaks 0,7–2,5 EUR/kg. Kuna Läänemere regioonis kasvavad karbid ca 1–3 cm suuruseks, siis need 
sobivad kasutamiseks näiteks söödana või väetiseks ning teisalt veest liigsete toitainete eemaldamiseks 
(st keskkonnakaitse eesmärkidel). Väiksemate karpide puhul jääb potentsiaalset müügihinda lähiajal 
ilmselt dikteerima muudest allikatest pärit kalatoit. Arendamisjärgus on küll ka tehnoloogiaid uudsete 
materjalide saamiseks, mis eeldavad esmalt kestade eraldamist lihamassist või ensüümidega töötlemist. 

Praegu käimas olev projekt „Karbikasvatuste lahenduste loomine kogu väärtusahela ulatuses“ uurib 
karbimassi väärindamise võimalusi inimtoiduks. Selleks kasutakse rannakarbi toorme (toored, keedetud, 
külm- ja kuumkuivatatud karbid) peal erinevaid jahvatustehnikaid ning töötatakse välja erinevaid 
valgumassi lahustamise metoodikaid sh. rakendades ka toiduainetööstuses laialt kasutatavaid ensüüme. 
Esialgsed tulemused näitasid, et purustades ja setitades on võimalik saada märkimisväärne kogus kõrge 
valgusisaldusega kuivainet. Ilmnes ka, et saaduse filtreerimine ei ole otstarbekas, kuna nii läheb kaotsi 
suur osa saagisest. Lisaks teeb filtreerimine kuivaine eraldamise keerukamaks ja kulukamaks. Karbipulbri 
kuivatamisel on külmkuivatus tõhusam kuumkuivatusest, sest nii säilib valku proovis viiendiku võrra 
rohkem. Lisaks säilitab külmkuivatamine saaduse värvuse ja välimuse, samuti püsib komponentide 
bioaktiivsus. Külmkuivatuse miinus võib olla selle suhteliselt kõrge hind. Seepärast on vaja välja selgitada 
külmkuivatusega seonduv kulu. Kuivatamise tagajärjel jääb kõrvalsaadusena järele suur hulk karbipuru, 
milles leidub veidi valku ning mis peeneks jahvatatuna on valgusisalduse tõttu sobilik linnutoidu allikas. 

Tuues paralleele lähiriikidega, siis nt 2016. aasta seisuga oli kogu Rootsi merekarbi toodang ca 2000 tonni 
aastas, samas kui söödana võiks olla nõudlust kuni 66 000 tonni järgi (juhul kui asendada praegu kasutatav 
kalatoit) (Minnhagen et al., 2019). Teisalt, vaadates karbikasvatust kui liigsete toitainete eemaldamise 
meedet mereveest, siis juhul kui see oleks teistest fosfori sidumise lahendustest (ja toitainete merre 
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laskmise piiramisest) soodsam, võiks näiteks Rootsi idaranniku arhipelaagides kasvatada merekarpe 22 
000 tonni aastas. See tähendaks ca 550 St Anna sarnast karbikasvatust. Lisaboonusena seotaks seeläbi ka 
ca 220 tonni lämmastikku (Minnhagen et al., 2019). Varasemates analüüsides on leitud, et näiteks Rootsi 
idaranniku kontekstis on merekarbikasvatus potentsiaalseks alternatiiviks, kui muude toitainete 
eemaldamise võimaluste hind hakkab ületama 350–500 EUR/kg P (Dahlgren et al., 2015). Järgneval 
joonisel on üldistatult kujutatud söödavate rannakarpide väärtusahelat. Andmed pärinevad Baltic Blue 
Growth projekti raames tehtud katsetustel ja uuringutel, valdavalt Rootsi idarannikul asuva St Anna 
projekti näitel. Detailsemad kalkulatsioonid on toodud projekti raportis (vt. Minnhagen et al., 2019). 

Joonis 2. Söödavate rannakarpide kasvatamise protsessi üldskeem ja väärtusahel. 

Analüüsis näidatud alginvesteering näitab ainult investeeringut põhivarasse ning see ei kata kahe esimese 
aasta tööjõukulu ega kulu kütusele. Eeldatud on, et köiesüsteem, erilahendusega paat ja muu inventar 
amortiseerub 10 aastaga. Kuludes ei sisaldu hetkel investeeringud külmutamise (vajadusel), kuivatamise, 
jahvatamisega seotud põhivarasse ega ka nende protsesside jaoks vajalik kütus/energia ja töötunnid. 
Samuti ei kajastu siin hetkel pakendamis-, turundus-, müügi- ja logistikakulud ning kulutused kasvatuse 
rajamiseks vajalike lubade hankimiseks. Tasuvuskalkulatsioonides oli kasutatud 4,4% diskontomäära, mis 
Eesti kontekstis ei ole hetkel realistlik, arvestades et ka olemasolevad vesiviljelusettevõtted kaasavad oma 
põhitegevuse jaoks raha intressiga 6–7% aastas. Näidiskaasusena kasutatud St Anna piloot oli rahastatud 
osaliselt toetuste ja laenudega. 

Turg ja tulumudel 

Siin vaadeldavast lahendusest saadav kasu on kahepoolne. Keskkonnahoiu vaatest võimaldavad 
karbikasvatused siduda veest liigseid toitaineid ehk pakuvad ökosüsteemi hüve selle mõiste kitsamas 
tähenduses. Lämmastiku ja fosfori sisaldus merekarpides märgkaalus on ligikaudu 0,7–1% N ja 0,06–0,1% 
P, varieerudes muuhulgas sõltuvalt korjamise ajast (Minnhagen et al., 2019). Kui Läänemeres on 
suuremaks probleemiks fosfori eemaldamine, siis näiteks Rootsi läänerannikul on peamiseks 
eutrofeerumise põhjustajaks liigne lämmastik. Eelolevast tulenevalt on mõnedes riikides tehtud 
karbikasvatuste rajamine kalasumpade rajamiseks loa saamisel kohustuslikuks eeltingimuseks. Juhul, kui 
piirkonna veevahetus on väga väike, peab karbikasvatus paiknema sumpade lähedal. Kui aga merealale 
on iseloomulik suur veevahetus, siis karbi- ja kalakasvatused võivad olla ruumiliselt lahutatud (Tartu 
Ülikool, 2019). Sõltuvalt kalakasvatuse tüübist ja sööda iseloomust võib merekeskkonda jõudev toitainete 
hulk varieeruda suurtes piirides. Üldjuhul eraldub ühe tonni kala kasvatamisel merekeskkonda 
maksimaalselt 47,5 kg lämmastikku, kuid uute keskkonnasõbralikemate söötade puhul on see oluliselt 
väiksem (Dolmer et al., 2019). Antud numbrid on saadud kaudsete massibilansi arvutuste tagajärjel 
lähtudes peamiselt vaid toitainete kogusest söödas. Toitainete vooge arvestavate protsesside 
modelleerimisel on aga võimalik täpsemalt arvutada veesambasse jõudnud toitainete hulka (so. 
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vetikaõitsenguid põhjustavat fraktsiooni), oluline osa toitainetest seotakse aga põhjakooslustesse (Tartu 
Ülikool, 2021b). St Anna kaasuse puhul on 40 tonni karpide kasvatamise puhul olnud toitainete 
eemaldamise efektiivsus vastavalt 400 kg N ja 40 kg P, st 1% ja 0,1% ehk üks väiksem karbifarm suudab 
otseselt kompenseerida 10 tonni kalade tootmisel keskkonda vabanenud toitainete hulka (Minnhagen et 
al., 2019). Karbikasvatuste rajamine ei ole aga pelgalt kulu „puhastussüsteemile“, vaid karbid ise võiksid 
(ja peaksidki) olema tulu genereerivaks saaduseks. On aga väga oluline välja tuua, et karpide positiivne 
keskkondlik mõju on märkimisväärselt suurem, kui pelgalt karpidesse ladestatud toitainete hulk. 
Karbikasvatusi võib käsitleda kui biogeenseid filtriteid, mille positiivne keskkonnamõju avaldub ka siis, kui 
karpe kasvatusest ei eemaldata. Tagalahes tehtud mõõtmistulemused näitasid, et pelgalt 100m pikkune 
karbifarm (kaks traalvõrgu liini) suudab filtreerimise kaudu veesambast aasta jooksul püsivalt eemaldada 
kokku 2,4 tonni lämmastikku ja 0,1 tonni fosforit (toitained viiakse ringlusest välja sidudes need 
põhjaelustikku). Juhul kui toimub ka saagi koristamine (karpide korje), eemaldatakse aasta jooksul sellise 
karbifarmi abil merekeskkonnast kokku 2,9 tonni lämmastikku ja 0,2 tonni fosforit (Tartu Ülikool, 2021a). 

Nagu sissejuhatuses toodud, siis Eesti rannikuvetes kasvatades võiks ca 1–3 cm suuruseks kasvav 
eeltöötlemata karp sobida eelkõige loomasöödaks/söödalisandiks (kaladele, kanadele, sigadele, 
putukatele). Läänemere piirkonnas on kättesaadavate andmete põhjal söödakvaliteediga karbi hind 
vahemikus 0–58 senti/kg, st esimesel juhul on tegu üksnes keskkonnamõju vähendamise eesmärgil 
rajatud kasvatusega, kus karbid antakse tasuta ära ja tulu tuleb üksnes kõrvalasuvast kalakasvatusest. 
Esimeste Eesti pilootide jaoks tehtud kalkulatsioonide põhjal võiks karbisööda eest saadav tulu olla 
ligikaudu 40–50 senti/kg. Loomasööda turg on rahvusvaheline ning põhikonkurentideks on eelkõige 
teistest toormetest (sh väheväärtuslikust kalast, kõrvalsaadustest, põllumajandussaadustest) loomasööda 
tootjad, teised siin regioonis olemasolevad karbikasvatused söödaturgu tervikuna ei mõjuta. Teisi 
karbikasvatusi võiks pidada otseseks konkurendiks siis, kui siin kasvatavatest karpidest teha mõnda 
väikese turumahu kuid kallima hinnaga nišitoodet (nt. proteiinipulbrit sportlastele). Küll on aga juba 
arendamise lõppfaasi jõudnud tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad meie karpidest odavalt 
saada märkimisväärne kogus kõrge valgusisaldusega kuivainet, mida on võimalik toiduainetööstuses 
kasutada (Tartu Ülikool, 2021a). 

Rajamise tehnilised aspektid ja investeeringuvajadus 

Karbikasvatustes kasutatav tehnoloogia on töönduslikult kasutusel mitmel pool maailmas, kuid 
Läänemere piirkonnas alles pilootprojektidena testimisel. Tehnoloogia on põhimõtteliselt kõikjal sarnane. 
Karpide kasvatamiseks pakuvad seadmeid ja tarvikuid mitmed ettevõtted, kuid tehnoloogia litsentsi 
otseselt eraldi juurde osta ei ole vaja. Küll tuleb arvestada karpide korjel nende väikese suurusega, 
mistõttu mujal kasutatud tehnoloogilisi lahendusi tuleb Läänemere jaoks kohandada. Litsenseerimise 
küsimus võib tulla päevakorda karpide töötlemiseks sobivate meetodite otsingul. 

Tabel 1. Teadaolevad juba eksisteerivad piloodid ja tööstuslikud lahendused. 

Piloot või 
tööstuslik 
lahendus 

Asukoht, omanik, 
rajamise aasta, 
hinnanguline 
investeeringu 
maksumus 

Maht (Sisendite osas ja väljundite osas. 
Heal juhul mõlemad, kuid vähemalt üks 
võiks olla.) 

Veebilink tehasele 
või seda 
kirjeldavale 
(teadus)artiklile 

Sankt Anna 
arhipelaag 
(Rootsi 
idakallas), 
N16.836, 
E58.384 
piloot 

Esmainvesteeringud 
materiaalsetesse 
varadesse on 
hinnanguliselt 160 
000 eurot ning 
aastased 

Saagikus 40 t aastas (79 t kaheaastase 
tsükli jooksul 2017–2018), 3,3 kg köie 
meetri kohta. „Long line“, 24 000 m köit 
kokku. 
Tegevuskulud on selle näite põhjal ca 0,3 
EUR/kg ning investeeringukulu arvestades 

Minnhagen et al., 
2019 
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opereerimiskulud ca 
16 700 eurot. 
 

kujuneb karpide omahinnaks 0,7–1,1 
EUR/kg. 
Ilma toetusteta oleks selle 40 t 
merekarpide toodangu müügist 
loomasöödaks hinnaga 0,069 EUR/kg 
võimalik teenida ca 2740 EUR. 
Tasuvusanalüüsi põhjal vajaks projekt 
toitainete sidumise eest toetust 500 
EUR/kg P ja 50 EUR/kg N. Neid numbreid 
oleks võimalik vähendada suunates 
toetusi osaliselt toitainete sidumiselt 
investeeringutele või karbi 
kokkuostuhinnale. 

Kiel 
(Saksamaa) 
väike tööstus 

Kieler Meeresfarm 
GmbH, esimene 
saagikoristus 2012. 
a. 

Algne maht kuni 5 tonni aastas, hetkeks 
maht suurenenud 3–4 korda. Toodang 
läheb inimtoiduks, on ELi „organic“-
sertifikaadiga, tootja ise turustab. Tugev 
bränd, nõudlus on suurem kui hetke 
tootmisvõimsus. 
Farmi plaanis arendada sümbioosis 
karpide, makrovetikate ja kalade 
kasvatamiseks. 

Staufenberger, 
2019 

Mariager 
Fjord (Taani) 
plaanitav 

Riigi/kohaliku 
omavalitsuse poolt 
initsieeritud 
peamise eesmärgiga 
liigsete toitainete 
veest 
eemaldamiseks. 
Investeeringuvajadu
s ca 4,2 mln eurot 
10 aasta jooksul. 

5 farmi × 18,8 ha (250 × 750 m) = 94 ha 
vajalik pindala kokku, SmartFarm 
tehnoloogia. 
Saagikus 2000–2500 tonni aastas farmi 
kohta ehk 10 000–12 500 t aastas. 
Toitainete sidumise modelleerimisel oli 
lähtutud 72 t N ja 4,7 t P. 
Tasuvusanalüüsi põhjal on projekt ilma 
riigipoolse toetuseta lämmastiku 
eemaldamise eest kahjumlik. Et ots-otsaga 
kokku tulla oleks vajalik toetus 
hinnanguliselt 0,16 EUR/kg (N), ehk ca 240 
000 eurot aastas (17 DKK/kg ja 1.9 M DKK). 

Dolmer et al., 2019 

Musholm V 
(West) Fish 
Farm (Taani), 
55° 29.110 N 
11° 06.503 E 
Tegutsev, 
kuid 
karbikasvatus
e ainus 
eesmärk on 
vikerforelli 
kasvatuse 
laiendamiseks 
keskkonnanõ
uete täitmine. 

Erasektori poolt 
initsieeritud projekt. 
Põhitoodang on 
vikerforell, 5000 t 
aastas. Omavad 
emissiooni luba max 
115 t N ja 13,2 t P 
aastas. 

Projekteeritud 400 t Mytilus edulis 
kasvatus köiesüsteemil. Tegelikult 
saavutatud 360 t (2017). Tsükkel 7 kuud 
ehk sisuliselt 1 aasta. Sellega seotakse N 
3,6 t, mis võimaldab forellikasvatusel 
püsida keskkonnaloaga maksimaalselt 
lubatud 90 t N emissiooni piires. 
Söödaks kasutatava karbi hind oli Taanis 
2017. aastal 4,58 DKK/kg ehk ca 0,58 
EUR/kg ning turumaht oli 2414 tonni. 
Seega forellikasvatusest eraldi vaadates, 
400 tonni karpide tootmine, mille 
maksumus on ca 168 000 eurot ning 
müügitulu ca 54 000 eurot tooks kaasa 
aastase kahjumi 114 000 eurot. 

Dolmer et al., 2019  
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InProFeed 
projekt 
töötlemine 

Hedeselskabet, 
Denmark 
(investeeringulaen 
Taani Green 
Investment Fundilt) 

Projekti eesmärk on vähendada 
tootmiskulusid < 0,11 EUR/kg ja tõsta 
tootlikkust 25 tonnini tunnis. See maht 
võimaldaks müüa Taanis kasvatatud 
söödavaid rannakarpe hinnaga 0,067 
EUR/kg (InProFeed project, 2018), mis on 
lähedane Rootsi uuringus pakutud 
söödakvaliteediga merekarpide hinnale 
0,071 EUR/kg (Pilotprojekt för produktion 
av musselmjöl, 2013). 

InProFeed projekt, 
2018, viidatud 
Minnhagen et al., 
2019 kaudu 
Pilotprojekt för 
produktion av 
musselmjöl, 2013 
https://www.hede
selskabet.dk/blaa-
biomasse 

Selle tehnoloogia rakendamiseks on olemas kompetents Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis, kelle abil 
võiks St Anna kogemusele tuginedes Eestis ka karbikasvatusega algust teha. OÜ Redstorm poolt on tehtud 
esimesed karbikasvatuse katsetused Saaremaal Tagalahes. Tegemist on kompenseeriva meetmega, mis 
on seotud sumbakala kasvatamisest pärinevate toitainete eemaldamisega (Eesti kalamajandus, 2019). 

Rootsi vetes asuvate pilootide puhul on leitud, et üks töönduslikus mahus karbikasvatus võiks pakkuda 
tööd ca 8 inimesele, kuid töömahu ja tööjõu osas on võimalik sünergia ka olemasolevate kalurite muude 
tegevustega. 

Karbikasvatuse piloteerimiseks/tööstuslikuks rakendamiseks vajalik esmane investeering sõltub suuresti 
rajatava kasvanduse suurusest, mõningaid indikatsioone saab ülalolevast tabelist. Karbikasvatuse tasuvus 
sõltub valdavalt sellest, et kuidas neid peale korjamist edasi töödeldakse/väärindatakse ja mis otstarbel 
saadud biomaterjali või -massi on võimalik kasutada. Olemasolevate näidete põhjal on selge, et karpide 
kasvatamine ainult sööda tootmist silmas pidades ei ole väga tasuv. Põhimõtteliselt on kaks võimalikku 
lahendust karbikasvatuse arendamiseks. Esiteks on mõistlik karpidest toota kõrgema lisandväärtusega 
tooteid, esimesed katsetused selles suunas on tehtud (Tartu Ülikool, 2021a), kuid tegevus eeldab veel 
töötlemistehnoloogiate arendamist ja spetsiifiliste turgude tundmist. Teine võimalus on, et 
karbikasvatuse põhifookuseks jääb karpide abil mereveest toitaineid siduda ning kalakasvatuste 
negatiivsete keskkonnamõjude kompenseerimine. Sellele kujuneb välja turuhind, mis siis sisuliselt 
hakkaks lõpptarbija vaatest kajastuma sumbas kasvatatud kala hinnas. 

Allikad: 

BBG. [https://www.submariner-network.eu/balticbluegrowth] 

BBG Operational Decision Support System (ODSS) – Plan your own mussel farm in the Baltic Sea 
[http://www.sea.ee/bbg-odss] 

Dahlgren S, Källström N, Lind F, Morin M, Mrozowski T, Seppä T, Wallin M. (2015). Restoring Waters in 
the Baltic Sea Region. Boston consulting group. 

Per Dolmer, Anna Schriver, Maren Lyngsgaard (2019). Examples of two Danish business plans for 
production of environmental mussels. [www.balticbluegrowth.eu] 

HELCOM. Baltic Sea Action Plan [https://www.envir.ee/et/laanemere-tegevuskava-helcom-baltic-sea-
action-plan] 

HELCOM Nutrient Reduction Scheme [https://helcom.fi/baltic-sea-action-plan/nutrient-reduction-
scheme/] 

FAO. 
[http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/aquaculture/CulturedSpecies/file/en/en_bluemussel.htm] 

Kotta, J.; Futter, M.; Kaasik, A.; Liversage, K.; Rätsep, M.; Barboza, F.R.; Bergström, L.; Bergström, P.; 
Bobsien, I.; Díaz, E.; Herkül, K.; Jonsson, P.R.; Korpinen, S.; Kraufvelin, P.; Krost, P.; Lindahl, O.; Lindegarth, 
M.; Lyngsgaard, M.M.; Mühl, M.; Sandman, A.N.; Orav-Kotta, H.; Orlova, M.; Skov, H.; Rissanen, J.; Šiaulys, 
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A.; Vidakovic, A.; Virtanen, E. (2020). Cleaning up seas using blue growth initiatives: mussel farming for 
eutrophication control in the Baltic Sea. STOTEN, 709, 136144. 

Kotta, J., Martin, G., Eschbaum, R., Aps, R., Lees, L., Kalda, R. (2020). Vesiviljelus Eesti merealal. 
Alusandmed ja uuringud. 

Susanna Minnhagen, Zaiga Ozolina, Mats Emilsson, Jason Bailey (2019). Business situation analysis for a 
mussel farm located in east-coast Sweden. [www.balticbluegrowth.eu] 

Zaiga Ozolina (2017). Feed market potential – Overview of feed market. [www.balticbluegrowth.eu] 

Zaiga Ozolina ja Ligita Kokaine (2018). Mussel Farming Costs in the Baltic Sea. [www.balticbluegrowth.eu] 

Zaiga Ozolina (2019). Cost Benefit Analysis of Mussel Processing. [www.balticbluegrowth.eu] 

Ola Palm, Cecilia Lalander ja Aleksandar Vidakovic (2019). Processing and storage of mussels: mussels to 
feed through fly larvae. [www.balticbluegrowth.eu] 

Tim Staufenberger (2019). Kiel Marine Farm Business Plan. [www.balticbluegrowth.eu] 

Tartu Ülikool (2019). Kalakasvatuste kaudu merre suunatud lämmastiku- ja fosforikoormust 
kompenseerivate meetmete väljatöötamine. Lõpparuanne. 

Tartu Ülikool (2021a). Karbikasvatuse lahenduse loomine kogu väärtusahela ulatuses. Euroopa Merendus- 
ja Kalandusfondi (EMKF) rakenduskava 2014–2020 meede 2.1 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus”. 
Tegevusaruanne 1. Projekti viitenumber 821020790007. 

Tartu Ülikool (2021b). Töönduslikust kalapüügist ja kalakasvatusest tulenevad toitainete vood 
Läänemeres. Lõpparuanne.  
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3.1.2 Makrovetikad 

Makrovetikate kasvatamine ja kasutamine (sh ökosüsteemi teenuste pakkujana) 

See väärtusahel on valitud üheks fookuseks seetõttu, et tänapäeval on meres leiduvad makrovetikad kui 
looduslikult uuenev bioressurss alakasutatud. Makrovetikate töönduslik kasutamine omab pikka ajalugu 
kogu maailmas (Periera, 2016). Peamiselt toiduallikana kasutatavad söödavad merevetikad pakuvad 
inimeste tarbimisel head valkude, lipiidide ja kiudainete allikat (Dawczynski jt, 2007; Macartain jt, 2007). 

Eesti merealal leidub kuni 80 liiki erinevaid makrovetikaid ja vees kasvavaid kõrgemaid taimi, aga 
töönduslikku kasutust leiab nendest vaid kaks (punavetikas Furcellaria lumbricalis – agarik ja pilliroog). 
Nende mõlema liigi tänane kasutus on piiratud ressursi kättesaadavuse tõttu (iga-aastane püügi kvoot on 
püsinud 2000 t märgkaalus, reaalselt on püügid olnud 2019 – 60 t ja 2020 – 200 t). Loodusliku 
makrovetikavaru (ka seni kasutamata liikide puhul) kasutusse võtt toob endaga kaasa ulatusliku 
keskkonnamõju, mis kaasaegsete regulatsioonide tõttu ei ole enamasti vastuvõetav (vetikate kogumine 
merepõhjast põhjustab olulist merepõhja häirimist). Varasemalt on uuritud ja osaliselt ka tänapäeval on 
Eestis kasutuses rannaheidiste kogumine. Nii hinnati juba enne teist maailmasõda Eestis üheks 
perspektiivseks tooraineks randa uhutud adru, millest toota nii põllumajanduse jaoks mineraalväetist kui 
ka joodi. Samas on rannaheidiste töönduslik kasutamine seotud väga mitmete probleemidega alates 
rannaheidiste esinemise ebaregulaarsusest, koostise varieeruvusest kuni tehniliste probleemideni nagu 
rannale ligipääsetavus jne. Hoopis perspektiivsem on makrovetikate vesiviljeluse lahendused, kus 
minimaalse keskkonnamõju juures või isegi vähendades traditsioonilise vesiviljeluse keskkonnamõju on 
võimalik toota vetika biomassi tööstuslikus mastaabis. 

Käesoleval hetkel on tööstuslikke makrovetikate vesiviljeluse lahendusi olemas üle maailma. 
Makrovetikate meres kasvatamisel on maismaal asuva biomassi tootmise ees palju eeliseid. Makrovetikad 
kasvavad kiiremini kui maismaataimed ja on seetõttu tõhusamad süsinikdioksiidi sidujad. Lisaks ei nõua 
meres kasvatamine väetisi, pestitsiide ega niisutamist ega hõiva väärtuslikku põllumaad. Selle asemel 
kasutatakse ära rannikuvee toitaineid ning kasutades makrovetikaid toiduks ja väetiseks, saab luua seose 
põllumajandusega. Viimase 50 aasta jooksul on vesiviljeluses katsetatud ligikaudu 100 vetikataksonit, kuid 
tänapäeval kasvatatakse neist kaubanduslikult vaid tosinat. Neist ainult viis perekonda (Laminaria, 
Undaria, Porphyra, Eucheuma/Kappaphycus ja Gracilaria) moodustavad umbes 98% maailma vetikate 
toodangust (Yarish and Pereira, 2008). FAO andmetel on maailmas aastane makrovetikate vesiviljeluse 
maht üle 32 miljoni tonni (2018. aasta andmed, tabel 1) ja see on viimastel kümnenditel pidevalt 
kasvanud. 

Läänemeres ei ole hetkel toimivat vetikakasvatuse tööstust. Selle põhjuseks on eelkõige traditsioonide 
puudumine, aga ka looduslikud keskkonnatingimused, mis välistavad mujal maailmas populaarsete liikide 
kasvatamise. Erinevates Läänemere äärsetes riikides on käimas arendusprojektid nii Läänemere enda kui 
mujalt sisse toodud makrovetikate kultiveerimise tehnoloogiate väljatöötamiseks nii sise- kui 
välistingimustes maismaal või Läänemere tingimuste jaoks kohandamiseks. On ka loodud startup 
ettevõtteid, mis arendavad näiteks tehnoloogiat tootmaks teatud vetikaliikidel (Asparagopsis) põhinevaid 
söödalisandeid veisekasvatuse metaaniemissiooni vähendamiseks (näiteks Volta Greentech AB Rootsis). 
Seni on kõige paremaid tulemusi näidanud Läänemeres leiduvate vetikaliikide puhul just Ulva perekonda 
kuuluvate liikide kultiveerimiskatsed. Ka Eestis on edukalt katsetatud Ulva kultiveerimist eeskätt 
vahendina eemaldamaks kalakasvatusest pärinevast heitveest keskkonnaohtlikke toitaineid (TÜ Eesti 
mereinstituut, 2021). Makrovetikatel põhinevaid kalakasvatuse jääkvee puhastamise süsteeme on 
maailmas rakendatud mitmel pool (näiteks Baloo et al., 2014). Hiljutised uuringud näitavad üsna häid 
toitainete eemaldamise tulemusi ja on isegi saadaval kommertsplatvormil põhinevaid lahendusi, mida 
kalakasvatuse jaoks sisse osta. Samas kõik need lahendused põhinevad ookeanivees elavatel 
organismidel, kes Läänemere tingimustes ellu ei jää (Felaco 2014). Laialt kasutatakse makrovetikaid ka 
asula reovee puhastamisel (Mehta & Gaur 2005). Eestis läbiviidud katsetes on saavutatud kuni 60% 
lämmastiku ja 30% fosforiühendite kontsentratsiooni vähenemine vetikainkubaatorist läbipumbatavas 
kalakasvatuse heitvees saavutades maksimaalse vetikabiomassi juurdekasvu kuni 4% toorkaalust/päevas 
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(Hall & Martin, 2021). Käesoleval hetkel, 2021 aastal, on käimas projektid nii Ulva kultiveerimise 
tehnoloogia täiustamiseks (PRIA rahastatud projekt „Rohevetika Ulva intestinalis kasvatamise tehnoloogia 
mahutites mere- ja magevees“) kui ka teiste liikide kultiveerimiseks (EMKF rahastatud projekt „Kõrgpuhta 
punase pigmendi fükoerütriini eraldamiseks perspektiivse vetikaliigi Ceramium tenuicorne 
kasvatamistehnoloogia väljatöötamine“). 

Tabel 1. Makrovetikate vesiviljeluse maht maailmas 2000–2018. Allikas FAO. 

 

2021. aastal koostatud uuringus „Feasibility Study of West Estonia. Aquaculture potential and circular 
economy 2020–30“ modelleeriti Ulva intestinalis kasvatamise potentsiaali kalakasvatuse ja 
karbikasvatusega kombineeritult. Selle tulemusel oleks kinniste sumpade kasutamisel aastas võimalik 
kasvatada ühes sumbas mahuga 6154 m3 Ulva intestinalist kuni 162 t kuivkaalus. See tähendaks kokku 4,8 
t lämmastiku ja 0,23 t fosfori sidumist aastas (Senstad et al., 2021). 

 

Joonis 1. Makrovetikate kasvatamise ja kasutamise väärtusahela üldskeem (põhineb Senstad et al., 
2021 uuringul). 
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Kultiveeritud või rannalt kogutud vetika biomassi kasutus saab olla ühes järgmistest valdkondadest: 

● kompost ja põllumajandusväetis; 
● põletamine energia saamiseks; 
● biogaasi, biodiisli või bioetanooli tootmine; 
● tooraine erinevate kasulike bioloogiliste ühendite saamiseks; 
● tselluloosi ja nanotselluloosi saamiseks; 
● kalasööda komponentide tootmine; 
● loomasööda komponentide tootmine; 
● toiduained inimtarbimiseks. 

Makrovetikate kasutamine on tõusvas trendis kogu maailmas ning leiab biomassina rakendust üha uute 
toodete näol. Alates 2000. aastatest on kogu maailmas hakatud üha enam hindama makrovetikaid nii 
toiduainena, tööstusliku toorainena kui ökosüsteemi teenuste seisukohast. Seda isegi väljaspool Hiinat, 
Jaapanit, Koread ja Lõuna-Ameerika piirkondi, kus merevetikaid on tarbitud toiduks juba sajandeid. 
Veetaimede ja vetikate ülemaailmne tootmine on kolmekordistunud 10 miljonilt tonnilt 2000. aastal üle 
32 miljoni tonnini 2018. aastal, kusjuures vesiviljelus moodustab rohkem kui 97% praegusest mahust. 32 
Mt kultiveeritud vetikatest – millest 99% toodetakse Aasias – tarbitakse 31–38% otse toiduna. Enamikku 
kasutab toiduainetööstus sektoris polüsahhariidide lisanditena ja funktsionaalsete toiduainete 
koostisosadena ning toiduks mittekasutatavas sektoris hüdrokolloidtoodetena toiduainetes, ravimites ja 
kosmeetikas ning vähemal määral väetiste, sööda koostisosade, biokütuste, bioplastide ja muu tööstusliku 
väljundina. 

2021. aasta uuringu põhjal võiks Eestisse mahtuda ca 4–5 suuremat multitroofset vesiviljeluse ettevõtet, 
kus oleks kaasatud nii karbi- kui vetikakasvatus. Eestis, eriti Lääne-Eesti piirkonnas on olemas looduslikud 
võimalused selliste ettevõtete loomiseks. Hetkel on olemas ka arendajate huvi selliste vesiviljelusrajatiste 
loomiseks, kuid seni on reaalsed arendused jäänud pidama keskkonnalubade taha (traditsiooniline 
vesiviljelus on siiani toitaineid emiteeriv tööstusharu, samas on Eesti võtnud endale kohustuse vähendada 
toitainete emissioone). Rakendades multitroofset vesiviljelust on võimalik keskkonnariskid minimeerida. 
Stenstad et al. (2021) uuringus on välja toodud ka Eesti eelised multitroofse vesiviljeluse rajamiseks – 
sobiv rannajoone morfoloogia, sobivad muud keskkonnatingimused, turgude lähedus, spetsiifilise teabe 
olemasolu jne. 

Tööstuslikus skaalas rakendamisel võiks see pakkuda tööd ca 100–400 inimesele (Stenstad et al., 2021). 
Selle piloteerimiseks/tööstuslikuks rakendamiseks vajalik esmane investeering oleks ca 10 mln eurot ja 
hinnanguline tasuvusaeg, mis sõltub lõpptoodete valikust, ca 5–10 aastat. 

Selle tehnoloogia (või kogu selle põhise väärtusahela) keskkonnamõju on oluliselt väiksem kui 
traditsioonilise vesiviljeluse ettevõtete puhul (kalakasvatused avatud sumpades). Eelkõige 
minimeeritakse keskkonnamõju läbi orgaanilise heljumi (karbikasvatus) ja vees lahustunud toitainete 
(vetikakasvatus) sidumise ja merekeskkonnast eemaldamise. 

See tehnoloogia ei ole veel täpselt samal kujul tööstuslikult kasutusel, kuid analoogid on kasutusel mitmel 
pool maailmas. Teadaolevad juba eksisteerivad piloodid ja tööstuslikud lahendused on toodud järgnevas 
tabelis. 
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Tabel. 2. Ulva kultiveerimise näited mujalt riikidest (Gao, 2016). 

 

Piloot või tööstuslik lahendus Asukoht, omanik Viide tehasele või seda 
kirjeldavale (teadus)artiklile 

Maapealne Ulva kultiveerimine 
mahutites 
Piloot/uuring 

Hamburg, Saksamaa Sebök et al., 2019 

Ulva kultiveerimine mahutites 
Piloot/uuring 

Marine Biotechnology 
Laboratory of the University of 
Connecticut in Stamford, USA 

Mendoza et al., 2018 

Ulva kultiveerimine vesiviljeluse 
heitvee puhastamiseks 
Piloot/uuring 

Marine Shrimp Laboratory 
(LCM), which is part of the 
Department of Aquaculture of 
the Federal University of Santa 
Catarina (UFSC). 

Martins et al., 2020 
 

Selle tehnoloogia (Ulva kasvatamine kinnistes sumpades koos kala- ja karbikasvatusega) rakendamiseks 
on Eestis olemas kompetents nii vesiviljeluse ettevõtete (näiteks Ösel Aquafarms AS, Red Storm OÜ jt) kui 
teaduskollektiivide näol (TÜ Eesti Mereinstituut Prof. Georg Martin ja kaasprofessor Tiina Paalme). Vastav 
kompetents on välja arenemas ka naaberriikides ja ka laiemalt Euroopas – näiteks COST võrgustik 
CA20106 – „Tomorrow’s ’wheat of the sea’: Ulva, a model for an innovative mariculture“ (kus osalevad ka 
Eesti teadlased). 

Käesolevas raportis ei ole käsitletud kõiki võimalikke vetikaliike ega looduslike ja kasvatatud 
makrovetikate kasutusvõimalusi. Valdkond äärmiselt kiiresti arenev ja uusi võimalusi avaneb vastavate 
uuringute läbiviimisega (nii Eesti sees kui ka mujal Läänemere piirkonnas). Eestis on käesoleva raporti 
valmimise hetkeks käimas uuringud näiteks punavetikas Ceramium tenuicorne kasvatamise tehnoloogia 
arendamiseks eesmärgiga kõrgpuhta pigmendi saamiseks. Samuti otsitakse võimalusi väärindada näiteks 
väljapüütud ja rannaheidistest kogutud agarikku ja tema agari tootmise jääke. Samuti on teada võimalus 
toota nanotselluloosi rohevetikatest. Samas kõik need tehnoloogiad on hetkel veel üsna arendamise 
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algses staadiumis ja vajavad kasutuskõlblikke tehnoloogia prototüüpide loomiseni veel arendamist. 
Paralleelselt omab suurvetikate kultiveerimine potentsiaali efektiivse süsiniku sidujana ja tekitab uusi 
ärivõimalusi sinimajanduse vaatenurgast. 
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3.1.3 Mikrovetikad 

Mikrovetikate kasvatamine ja kasutamine (sh. ökosüsteemi teenuste pakkujana) 

Mikrovetikad on üldtermin, mis hõlmab mitmeid erinevaid, evolutsiooniliselt eraldiseisvaid 
elusorganisme, sh tsüanobakterid ja eukarüootseid fotosünteetilisi organisme. Mikrovetikad on 
üherakulised, paari kuni paarikümne mikromeetri suurused. Mõned vetikaliigid on toodud joonisel 1. 
Hinnanguliselt on maailmas üle poole miljoni mikrovetika liigi. 

 

Joonis 1. Mikrovetikate mitmekesisus: a) Scenedesmus quadricauda; b) Pedisatrum boryanum; c) 
Cyclotella bodanica; d) Scenedesmus dimorphus; e) Cosmarium quadrifarium; f) Chlorella vulgaris; 
g) Centric diatom; h) Pinnate diatom; i) Scenedesmus obliquus; j) Oedogonium; k) Nageliella; l) Cosmarium 
depressum. 

Looduslikult leidub vetikaid nii mage- kui merevees, lisaks mullas ja muudes niisketes paikades maismaal. 
Temperatuuri taluvuselt on samuti varieeruvus suur – mikrovetikaid leidub nii igijääl kui 
kuumaveeallikates. Toitumistüübi alusel võib vetikad jagada autotroofideks, heterotroofideks ja 
miksotroofideks. Vetikatele on kõige iseloomulikum fotoautotroofne toitumine, mille puhul toodetakse 
elutegevuseks vajalikke aineid kasutades anorgaanilisi aineid ja päikeseenergiat. Klorofüll a on vetikate 
põhipigmendiks ning teostab oksügeenset fotosünteesi, mille käigus vabaneb hapnik. 

See väärtusahel on valitud üheks fookusteemaks mitmel põhjusel. Tulenevalt mikrovetikate kõrgest 
väärtuslike komponentide (nt. oomega-rasvhapped, mitmesugused antioksüdatiivsed ained, pigmendid, 
vitamiinid, mikroelemendid, jne) sisaldusest on nende põhjal viimasel aastakümnel arendatud 
mitmesuguseid farmaatsia- ja kosmeetikatööstuse aktiivseid komponente. Samas on tänu oma suurele 
valgu- ja rasvasisaldusele mikrovetikad väärtustatud ka toidu ja söödana (või toidu- ja söödalisanditena), 
nt võiksid osaliselt asendada hetkel kolmandatest riikidest imporditavat soja-põhist sööta. Arendusjärgus 
on ka mitmeid meetodeid mikrovetikate baasil biopõhiste polümeermaterjalide tootmiseks (Cinar et al., 
2020), nt polyhydroxyalkanoate (PHA) põhised pakkematerjalid (RWDC Industries). Väärtusahel on 
võimalik disainida selliselt, et ei teki jääke, sest kõik ülejääv on võimalik ära kasutada biogaasi tootmise 
käigus. 

Nõudlus mikrovetikate biomassi ja toodete järgi on viimasel aastakümnel kiiresti kasvanud. Globaalse turu 
mahuks hinnati 2020. aastal 50 miljonit eurot, ning prognoositakse selle kasvu 70 miljoni euroni aastaks 
2025 (aastane kasvumäär 7%). Sõltuvalt vetikaliigist ja biomassi puhtusest võib biomassi hind varieeruda 
5–500 EUR/kg. Suuremad turud USA ja Hiina katavad ca poole globaalsest tarbimisest. Tootmismahtu 
vaadates katab Hiina tootmismaht ligikaudu poole globaalsest mahust (ca 25 000 tonnist), Euroopa hetke 
aastane tootmismaht on vaid ligikaudu 500 tonni, kuid lähiaastatel on oodata selle kasvu. Suurima 
turuosaga vetikaliigid on Spirulina ja Chlorella, mis on vastavalt uuendtoidu direktiivile lubatud 
toidulisandina müügiks ka Euroopa Liidu turul. 
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Mikrovetikate kasvatamine ja kasutamine on kõrge potentsiaaliga ka seetõttu, et kasvatusprotsessi käigus 
on võimalik ära kasutada teiste põllumajandus- või tööstuslike protsesside jääke või kõrvalsaadusi 
(kasvamise käigus seovad mikrovetikad süsinikdioksiidi, lämmastikku ja fosforit, mõned liigid ka kaaliumit 
ja räni). Täpset toitainete sidumise võimekust on keeruline välja tuua, kuid lähtuda saab sellest, et kuiv 
mikrovetikapulber sisaldab ca 7% lämmastikku ja ca 1% fosforit (Slade ja Bauen, 2013). 

Mikrovetikad kasvavad küll looduses, kuid kommertsiaalseks kasutamiseks sobivad siiski vaid need, mis 
on kasvatatud selleks spetsiaalselt loodud süsteemides. Need omakorda võivad varieeruda avatud 
tiikidest kuni erineva kuju ja voolumustriga kinniste bioreaktoriteni. Kui kasvu toetatakse tehisvalgusega, 
siis neid toru või plaadi süsteeme nimetatakse fotobioreaktoriteks. Sellest tulenevalt on traditsioonilise 
põllumajandusega võrreldes mikrovetikate eeliseks veel suur tootlikkus pindalaühiku kohta, sh võimalus 
kasutada põllumajanduseks mitte sobivat maad. Peamiseks takistuseks on kasvatus- ja 
töötlemiskompleksi rajamise kõrge kapitalivajadus. 

Joonis 2. Mikrovetikate kasvatamise ja kasutamise väärtusahela üldskeem. 

Vetikad suudavad hinnanguliselt konverteerida 2–10% päikeseenergiast biomassiks, samal ajal kui 
maismaataimede fotosünteesi efektiivsus jääb alla 1% (Cheng et al., 2013). Mikrovetikad kasvavad 20–30 
korda kiiremini maapealsetest taimedest. Mõned kiirekasvulised vetikaliigid võivad kahekordistada oma 
biomassi mitu korda ööpäevas (Demirbas, 2009; Chisti, 2007). Kasvamise käigus seovad mikrovetikad 
süsinikdioksiidi ligikaudse suhtega 1,8 : 1, ehk tonn vetikamassi seob ca 1,8 tonni CO2-te. Lisaks kasutavad 
vetikad toitainetena lämmastikku (nitraadi või ammoniaagina) ja fosforit. Kasvulahuse N : P suhtarv on 
enamasti vahemikus 8–140, kuid lämmastikust seotakse biomassi enamasti ca pool. 

Arvestades, et Eestis on nii biomassi kui gaasi põletamisel tekkivat süsinikdioksiidi, kasutamata jääksoojust 
kui ka lämmastikku ja fosforit sisaldavaid seni kasutuseta jäätmeid/kõrvalsaadusi, oleks võimalik kohapeal 
toota sojale alternatiivseid mikrovetika-põhiseid söödalisandeid (sh kalasöödaks), aga miks mitte ka 
sisendeid kõrgema väärtusega toodeteks. Lähiperspektiivis ei ole näha, et CO2, jääksoojuse ja liigsete 
toitainete (N, P) peale oleks tekkimas suurt konkurentsi. 

Vetikaliigid erinevad proteiini, karbohüdraatide, rasvade ja nukleiinhapete sisalduse osas. Rakkude 
koostist saab optimeerida, kasutades kasvatamiseks eesmärgipäraseid keskkonnatingimusi ning 
mitmeetapilist kultiveerimist (Richmond, 2007). Kuna neist loodeti uut alternatiivenergia allikat, oli 
paarkümmend aastat tagasi vetikakasvatustehnoloogiate arendamise kõrgaeg (peamiselt USAs, Iisraelis, 
Hiinas). Euroopas tegelesid arendustöödega ka näiteks Neste ja Shell. Kui tavalise diisli ja bensiini 
asendamiseks on mikrovetikatepõhise vedelkütuse omahind liiga kõrge (sh ei ole konkurentsivõimeline ka 
päikesest või tuulest toodetud elektriga), siis lennukikütuse toorainena on jõudnud see tehnoloogia hiljuti 
kommertskasutusse (Neste koduleht). 
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Tänapäeval nähakse mikrovetikatele potentsiaali siiski eelkõige toidu-, sööda-, kosmeetika-, ravimi- ja 
materjalitööstuses, kuid ka keskkonnatehnoloogiate osana (õhu ja vee biopuhastid). Kaskaadse 
järeltöötlemise viimase etapi saadused on siiski kasutusel ka väetise ning biogaasi toormena. 

Euroopas on juba praegu hinnanguliselt 480 ettevõtet, kes tegelevad mikrovetikate kasvatamisega. 
Enamus neist on mikroettevõtted (< 1 t/a), tihti üheks osaks kreveti- või kalakasvatusest. Mõned näited 
suurematest tootjatest on toodud allolevas tabelis. 

Tabel 1. Näiteid tööstuslikest mikrovetikate kasvatustest Euroopas. 

Piloot või 
tööstuslik 
lahendus (jäta üks 
alles, teine 
kustuta ära) 

Asukoht, omanik, 
rajamise aasta, 
hinnanguline 
investeeringu 

maksumus ja allikas 

Maht (Sisendite osas ja 
väljundite osas. Heal 
juhul mõlemad, kuid 
vähemalt üks võiks 

olla.) 

Veebilink tehasele ja /või 
seda kirjeldavale 
(teadus)artiklile 

Ecoduna 
(tööstuslik, 
Spirulina ja 
Chlorella) 

Austria 
Esimese etapi 
maksumus oli 18 
miljonit eurot, millest 
enamus oli ELi 
kaasrahastus. 
Kasutatud suhteliselt 
kallist Schott 
torulahendust. 
Ettevõte asutatud 
2009, tööstuslik 
tootmine alates 
aastast 2013. 

Esimese etapi maht 
450–800 m3, pindala 1 
ha, aastane toodang ca 
100 tonni. Hiljem on 
laienenud ja mahud 
suurenenud. 

https://jongerius-
ecoduna.at/en/ 

Allmicroalgae 
(tööstuslik, 
Chlorella vulgaris, 
Tetraselmis chui, 
Nannochloropsis 
sp., Scenedesmus 
sp., 
Phaeodactylum 
tricornutum) 

Portugal 
Alustas 
tsemenditööstuse 
„Secil“ rohelise spin-
off-projektina aastal 
2007. Tööstuslik 
tootmine alates 
aastast 2013. 

Maht 1350 m3, 
etapiviisiline 
kultiveerimine 

www.allmicroalgae.com/en
/ 

Algalif (tööstuslik 
astaksantiini 
tootmine, 
Haematococcus 
pluvialis) 

Island 
Algalif is part of Sana 
Pharma Holding, an 
international company 
founded in 2002, with 
more than 200 
employees in Norway, 
Sweden, Denmark, 
Finland, Iceland, the 
Czech Republic and 
the United States. 

Kasutab 
maasoojusenergiat 

https://algalif.is/ 
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Ülaltoodud näited põhinevad kõik erinevatel tehnoloogilistel lahendustel. Enamus neist on küll 
patenteeritud, kuid ei ole välja kujunenud üht selget tehnoloogiat, mis oleks turuliider. Kui mikrovetikate 
kultiveerimise tehnoloogilise protsessi on olemasolevad suuremad kasvatajad enamasti ise välja 
töötanud, sest see eeldab erinevates aspektides kohaliku konteksti arvestamist (kliima, sisendtoitained, 
looduslik valgus, tööstussümbioosi võimalus, jms), siis teiste välja töötatud tehnoloogia litsentsi ostmine 
on relevantsem biomassi järeltöötlemise lahenduste puhul, mis oma olemuselt on universaalsemad. 

Selle tehnoloogia rakendamiseks on Eestis olemas kompetents Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis, Prof. 
Timo Kikase juhitavas Biomajandustehnoloogiate õppetoolis. Labori skaalal on katseid tehtud ka teistes 
Eesti ülikoolides. Tehnoloogia kommertsialiseerimise ja tööstuslike lahenduste arendamisega tegeleb 
2013. aastast iduettevõte Power Algae OÜ. Mõlemad teevad rahvusvaheliste ühisprojektide käigus 
koostööd ülalolevas tabelis toodud ettevõtetega ning akadeemiliste uurimiskeskustega, nt Wageningen 
UR Madalmaades, SYKE Soomes, SAMS Šotimaal, Fraunhofer IGB Saksamaal, Matis Islandil, jpt. TVT 9 on 
saavutatud soojema kliimaga EL riikides juba enam kui 5 aastat tagasi (Aasias kasutusel juba mitu 
kümnendit), Islandil on ca kaks aastat tegutsenud geotermaalenergiat kasutav tootmine. Põhjamaadesse 
(sh Eestisse) sobiv, tööstuslikku jääksoojust kasutav lahendust võiks pidada TVT 5–7 (samas mõned 
süsteemi osad saab soojematest maadest otse üle võtta, st TVT 9). 

Tööstuslikus skaalas rakendamisel võiks üks ca 100 t aastase toodangumahuga mikrovetika tööstus 
pakkuda tööd 10–20 inimesele, kuid keerukama järeltöötluse vajadusega toodete puhul (nt farmaatsia) 
ka oluliselt enam. Selle piloteerimiseks (ca 10–20 t/a) vajalik esmane investeering oleks ca 2 miljonit eurot 
ja tööstuslikuks tootmiseks (100+ t/a) hinnanguliselt 15 mln EUR. Tasuvusaeg sõltub oluliselt sellest, kas 
keskendutakse vaid vetikate kasvatamisele või ka järeltöötlemisele ning keerukate lõpptoodete 
valmistamisele. Samuti sõltub tasuvusaeg oskuslikust kõrvalsaaduste ja jäätmete kasutamisest 
kasvatusprotsessi sisendina. Eestisse võiks pikemas plaanis mahtuda mitu erineva fookusega 
mikrovetikate kasvatamise ja väärindamise üksust. 

Kasutatud allikad: 

Chisti Y. (2007). Biodiesel from microalgae. Biotechnol. Adv., 25, p. 294–306. 

Cinar, S.O., Chong, Z.K., Kucuker, M.A., Wieczorek, N., Cengiz, U., Kuchta, K. (2020). Bioplastic Production 
from Microalgae: A Review. Int J Environ Res Public Health. 17(11), 3842. 
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7312682/] 

Demirbas, A. (2009). Biohydrogen: For Future Engine Fuel Demands. In: Chapter 3. Biofuels, p. 61–84. 
Springer Verlag. 

Richmond, A. (2004). Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology, Vol. 4. 
Blackwell Science Ltd. 

Slade, R., Bauen, A. (2013). Micro-algae cultivation for biofuels: cost, energy balance, environmental 
impacts and future prospects. Biomass and bioenergy, 53, p. 29–38. 

RWDC Industries. https://www.rwdc-industries.com/ ning artikkel nende kohta 
https://theveganreview.com/company-develops-new-plastic-alternative-made-from-microalgae/ 

Neste koduleht. https://www.neste.com/products/all-products/raw-materials/future-raw-
materials/microalgae#33b47d2d 
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3.1.4 Kalaõli ja -jahu 

Rando Värnik, Jüri Lillemets 

Toiduks sobimatust kalast ja kala töötlemise jääkidest toodetakse peamiselt kalajahu ja kalaõli. Kalajahu 
saadakse kala või ka molluskite küpsetamise, pressimise, kuivatamise või jahvatamise teel. Tegemist on 
valgurikka massiga, mida kasutatakse peamiselt söödana vesiviljeluses või loomakasvatuses, aga ka 
väetise ja lemmikloomasöödana. Kalaõli on kalajahu tootmise kõrvalsaadus. See on rikas oomega-3 
rasvhapete poolest. Kalaõli kasutatakse peamiselt kalasöödana ning seda eelkõige lõhe- ja 
forellikasvatuses. Põhjalikuma töötlemise puhul toodetakse kalaõlist ka toidulisandeid inimestele. 
Vähemal määral kasutatakse kalaõli taimekaitsevahendites, värvides ja naha töötlemisel. Siin käsitletava 
tehnoloogia puhul keskendutakse kalajahu ja -õli kasutamisele kalasöödana. 

See väärtusahel on valitud tulenevalt senistest ja prognoositavatest arengutest vesiviljeluses, mille 
tulemusel peaks märkimisväärselt kasvama nõudlus kalasööda järele. Viimase 12 aasta jooksul on EL-is 
kalajahu ja -õli hinnad kasvanud vastavalt 37% ja 85% (EUMOFA 2021). Kuigi kalajahu sisseveo osakaal 
tarbimisest on samal ajal vähenenud umbes poole võrra, ületab see endiselt EL-i sisese tootmise mahu. 

Maailma rahvaarvu kasv koos kalapüügivarude piiratusega tähendab, et üha enam kala tuleb toota 
kalakasvandustes. Juba aastaks 2024 prognoositakse olukorda, kus kalakasvatustes kasvatava kala hulk 
ületab püütava kala kogused (EUMOFA 2021). Sellega kaasneb jätkuv kalajahu ja kalaõli hinna kasv, mille 
tõusu ajavahemikus 2010–2030 prognoositakse vastavalt 90% ja 70% (The World Bank 2013). Seega püsib 
kõrge nõudlus kalajahu ja -õli järele. 

Nii kalajahu kui ka -õli saab toota ükskõik millistest kaladest või molluskitest või nende jääkidest. Rahalises 
vaates sobib tootmiseks eelkõige väheväärtuslik kala või kalarapped. On hinnatud, et 100 kg kalamassist 
saab toota umbes 21 kg kalajahu ja 3–6 kg kalaõli (EUMOFA 2021). Need kogused ühtivad Eesti tootmise 
kogemusega, mille puhul toodetakse 1 t väheväärtuslikust kalast ja kalarapetest üle 200 kg kalajahu ja 
umbes 93 kg kalaõli. Sealjuures on tootmise kõrvalsaaduseks ainult jääkvesi ja see suunatakse 
reoveepuhastitesse. 

Kala töötlemisel tekkivate kalajäätmete müügihind on sõltuvalt ettevõttest vahemikus 0,1–0,35 eurot, mis 
on samal tasemel värske räime ja kiluga (Kers, J. et al. 2020). Seega sobib kalajahu- ja kalaõli tootmisel 
tooraineks lisaks jääkidele ka värske kala. Sealjuures on paljud kalatöötlejad praegu nõus tekkivad 
kalajäätmed tasuta loovutama (Kers, J. et al. 2020), mis tähendab, et kulutused toorainele hõlmaksid 
ainult selle transporti ja hoiustamist. 

Ühe tonni kilu ja räime ning nende rapete hinnaks võib pidada keskmiselt 20 senti, samas kui ühe tonni 
kalajahu müügihinnana võib nimetada 1350 eurot ja kalaõli puhul 1400 eurot (väljaveo andmete alusel 
2020. aastal keskmiselt vastavalt 1202 eurot ja 1312 eurot [Statistikaamet 2021a]). Sealjuures on oluline 
silmas pidada, et suur osa tooraine kaalust muutub jääkveeks. Puhta vee kulu on 5 t vett kala tonni kohta 
ja kuna seda kasutatakse tooraine kuumutamiseks, siis see vesi tootmise käigus aurustub. 

Tootmise maht on Eestis praegu tooraine vaates hinnanguliselt kuni 40 tuhat tonni kala ja kalarappeid. 
Kokku püüti Läänemerest 2020. aastal 24,3 tuhat tonni kilu ja 28,6 tuhat tonni räime (Statistikaamet 
2021b). Eestis kala töötlemisega tegelevates ettevõtetes tekib kalajahu- ja õli tootmiseks sobilikke 
jäätmeid aastas 519–550 tonni (Kers, J. et al. 2020). Sellest võib järeldada, et suur osa sisemaisest 
toorainest kalajahu ja -õli tootmiseks kasutatakse Eestis juba praegu ära. Seega võib kalajahu- ja õli 
tootmismahtude suurendamiseks olla vajalik tooraine sissevedu teistest riikidest. 

Lisaks toorainele, veele ja elektrile kaasnevad kalajahu ja -õli tootmisega kulutused erinevatele tasudele, 
sh järelvalvetasud Põllumajandus- ja Toiduametile, Keskkonnaametile ja omaseirega kaasnevad kulud. 
Erinevatele välisturgudele pääsemiseks võivad olla vajalikud mitmesugused tasulised sertifikaadid, nt MSC 
Chain of Custody Standard või MarinTrust Standard. 
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Kalajahu pakendatakse 1000 või 1150 kg nn big bag kottidesse ja õli 22 t nn flexi-tankidesse või tarnitakse 
tsisternautodega. Praegu on Eestis kalajahu ja kalaõli peamine sihtturg EL, aga lisaks sellele viiakse neid 
tooteid Ukrainasse, Ühendkuningriiki ja ka Aasia riikidesse. 

Tehnoloogia on juba valmiduselt tööstuslikus kasutuses ja turu tingimustes ennast tõestanud. Praegu 
tegeleb Eestis kalajahu ja kalaõli tootmisega Eesti Kalatootjate Keskühistu Paldiski kalakomponentide 
tehases. Väljaveo põhjal võib hinnata, et Eestis toodeti 2020. aastal umbes 6,9 t kalajahu ja 2,5 t kalaõli 
(Statistikaamet 2021a). Kui arvestada, et ainuüksi EL-is oli 2020. aastal kalajahu tarbimine 450 tuhat t 
(EUMOFA 2021), siis on nõudlust arvestades ruumi tootmismahtude suurendamiseks. 

Kasutatud allikad 

EUMOFA (2021). Fishmeal and fish oil. Production and trade flows in the EU. 

The World Bank (2013). Fish to 2030. Prospects for Fisheries and Aquaculture. 

Kers, J. et al. (2020) Eesti biomajanduse ressursside hetkeseisu analüüs. ADDVALBIOEC uuringu 
tööpaketi 1.1 vaheanalüüs. Tallinn/Tartu. 

Statistikaamet (2021a). VK200 (kaubakoodid 1504 ja 2301). 

Statistikaamet (2021b). KA20. 
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3.1.5 Kokkuvõte 

Vesiviljeluse valdkond (kui maismaa kalakasvatused välja arvata) on Eestis muu maailmaga võrreldes 
suhteliselt vähe arenenud. Samuti on tagasihoidlik kohalik nõudlus otse inimtoiduks kasutatavate 
uuenduslike vesiviljelustoodete osas. Antud peatükis olid kolm fookusteemat lähemaks analüüsiks valitud 
selleks, et leida nende kasvatuse ja väärindamise võimalusi ning ka seetõttu, et lisaks nende kasutamisele 
uute toodete sisendina oleks nende tööstuslikus mahus kasvatamisel ka selgelt mõõdetav positiivne 
keskkonnamõju (tabel 1). 

Tabel 1. Vesiviljelustoodete kasutusvõimalused (kitsamas mõistes) ökosüsteemi teenuste pakkujana. 

Söödavad rannakarbid Makrovetikad Mikrovetikad 

Olemas rannikumeres 
tööstusliku kasvatamise 
lahendused kasutades selleks 
köiesüsteeme. 
Praktiliselt juba Eestis 
rakendatud kalakasvatuse 
keskkonnamõjude 
kompenseerimisel. Karbimassi 
töötlemine inimtoiduks 
võimaldab valdkonnal 
kujuneda iseseisvaks 
majandustegevuseks. 

On tööstusliku kasvatamise 
katsetusi nii rannikumeres kui 
tehistingimustes. Piiratud 
koguses saab korjata 
looduslikult uuenevat merest 
või rannaheitmena. Väljastatud 
lubade maht on viimastel 
aastatel jäänud suures osas 
kasutamata. 

Kommertskasutuseks ainult 
tööstuslik kasvatamine 
maismaal (bioreaktorites). 
Eesti kliimas kasvatamisel 
peaks põhifookus olema 
kõrgema väärtusega 
produktideks väärindamisel, 
kuid väetiseks ja energeetikas 
saaks kasutada kaskaad-
väärindamise viimasel etapil.  

Võimalik kasutada 
kompensatsioonimeetmena 
sumbakala kasvatamise 
keskkonnamõju vähendamisel, 
samuti võib karbikasvatust 
kasutada juba Läänemerre 
ladestunud toitainete 
eemaldamisel. Karpide 
kasvatamisega on võimalik 
lisaks keskkonnast eemaldada 
CO2 kuna karbikodades olev 
CaCO3 ei lagune.  

Võimalik kasutada sumpades 
kala kasvatamisel 
kompensatsiooni- 
mehhanismina ning ka 
muudest allikatest vette 
sattunud toitainete 
eemaldajana. 

Võimalik siduda CO2 otse 
korstnagaasist ning kasutada 
põllumajanduse või 
toidutootmise jäätmeid 
toitainetena. 

Nii looduslikku ökosüsteemi tasakaalu minimaalse sekkumise kui ka ringmajanduse võimaluste vaatest 
tuleks sumpades kala kasvatamise mahu suurendamise võimaluste analüüsimisel arvesse võtta ka sööda 
päritolu. Sellest tulenevalt peaks kohapeal kompensatsioonimehhanismina kasvatatavatest karpidest ja 
makrovetikatest toodetud kalasöödal olema konkurentsieelis imporditud sööda ees (joonis 1). 
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Joonis 1. Ringmajanduse vaade kala ja merekarpide kasvatamise sümbioosile. 

Hetkel on uute vesiviljelusrajatiste rajamine loapõhine, igal kasvatuse rajamiseks tuleb läbi viia eraldi 
keskkonnamõju analüüs ning taotleda vajalikud load. Arutluse all on sumpades kala kasvatamise mahu 
suurendamine kuni 10 000 tonnini aastas ning on piisav kui kompensatsiooni mehhanismina arvesse 
minev vesiviljelus paikneb samas veekogumis (so ei pea olema sumba vahetus läheduses). Peamiseks 
argumendiks on see, et veevahetus veekogumi sees on väga suur ning otse sumba kõrval ei pruugi 
paikneda parimad looduslikud tingimused karpide või makrovetikate kasvatamiseks. Suurusjärku hinnates 
osutub, et 10 000 t sumbakala kasvatamise kompenseerimiseks tuleks kasvatada ca 47 500 t merekarpe 
ehk 1187-kordses St Anna kaasuse mahus. Juhul kui arvestame karbikasvatuse kaudseid mõjusid so. kui 
palju eemaldavad karbid veesambast filtreerimise kaudu toitaineid, võimaldab ühe tonni karpide 
kasvatamine kompenseerida mitme tonni kala kasvatamisega seotud toitainekoormuse. 

Tartu Ülikooli Mereinstituudis on olemas merekarpide ja makrovetikate valdkonna kompetents, Eesti 
Maaülikooli Tehnikainstituudis mikrovetikate kasvatamise kompetents. 

Mussel Polymers Inc. (US) www.musselpolymers.com 

Makrovetikate kasvatamine sümbioosis meretuulepargiga https://www.h2020united.eu/ 

Photanol (NL) https://photanol.com/ 

MarinaTexi (UK) biolagunev biopõhine plast https://www.marinatex.co.uk/  
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3.2 Biokütused ja bioenergia 
3.2.1 Biopõhine vesinik 

Oliver Järvik, Liina Joller-Vahter 

Vesiniku tootmine bioressurssidest 

Madala CO2 jalajäljega vesiniku tootmise tehniliste lahenduste arendamine on kriitilise tähtsusega, et 
aidata kaasa vesiniku laialdasemale kasutamisele. Vesiniku kasutamist energeetikas peetakse üldiselt 
perspektiivseks. Teda nähakse tuule- ja päikeseenergiast toodetud üleliigse elektrienergia salvestina 
(elektrienergia muundamine keemiliseks energiaks) aga ka maagaasi asendajana. Esimesel juhul tuleb 
arvestada kadudega vesiniku genereerimisel ja hilisemal vesinikust elektrienergia tootmisel, aga ka 
vesiniku hoiustamise kuludega (vesiniku energiatihedus, MJ/Nm3, on kordades madalam nn 
konventsionaalsete kütuste energiatihedusest). Tulenevalt vesiniku omadustest on olemasoleva maagaasi 
infrastruktuuri ja kasutusvaldkondade korral võimalik maagaasi vesinikuga asendada vaid osaliselt. 

Näiteks on Maailma Energiaagentuuri 2020. a vesinikuteemaline raport [1] ja Kütuseelementide ja 
Vesiniku Valdkonna ühisettevõtte (sinna kuulub Euroopa Komisjon, kütuseelementide ja vesiniku 
tööstused, mida esindab Hydrogen Europe, ja teadusringkonnad, mida esindab Hydrogen Europe 
Research) poolt avaldatud „Vesiniku teekaart“ [2], mis näeb ette kaks peamist vähese CO2-heitmega 
tootmisalternatiivi. Üks nendest on tavapäraste tehnoloogiate (st maagaasi reformimine ja söe 
gaasistamine) ühendamine CO2 püüdmise ja salvestamise tehnoloogiatega ja teine vesiniku tootmine vee 
elektrolüüsi teel kasutades nn rohelist elektrit. Teiste lahendustega, mis põhinevad biomassist vesiniku 
tootmisel, pikaajaliste prognooside koostamisel reeglina ei arvestata. Selle põhjuseks on tehnoloogiate 
madal TVT, suuremad opereerimise kulud ja majanduslikud riskid ning võrdlemisi kõrge eeldatav vesiniku 
tootmise maksumus. Kuna aga aeg-ajalt siiski kerkib esile see idee, siis valikute tegemise juurde 
argumentide leidmiseks on siiski siin sellest võimalusest kokkuvõte tehtud. Allpool on detailsemalt 
vaatluse all kaks bioressurssidest vesiniku saamise trajektoori, läbi vee elektrolüüsi ning läbi gaasistamise. 
 

 
 
Joonis 1. Biomassipõhise vesiniku tootmise kaks enimkäsitletud tehnoloogilist trajektoori. 

Vesiniku tootmine bioressurssidest läbi vee elektrolüüsi 

Elektrolüüsi teel biomassist vesiniku tootmise põhiprotsessid (biomassist elektri tootmine ja 
elektrolüüsiga vesiniku tootmine) on levinud ja nende omavahelise integreerimisel riskid puuduvad. 
Auruturbiiniga biomassist elektri tootmine on Eestis laialt kasutuses ja selle protsessi tehnilis-majanduslik 
analüüs Eesti tingimustes on teostatav kõrge täpsusega. Joonisel 2 on toodud näidisarvutus biomassis 
sisalduvast energiast elektrienergia tootmise ja saadud elektrienergiast vesiniku tootmise kohta. On 
eeldatud, et biomassi (hakkepuit) põletakse koostootmisjaamas ja toodetud elektrit kasutatakse vesiniku 
tootmiseks. Arvutused on tehtud kahele alternatiivile sõltuvalt sellest, et kas koostoodetud soojust 
õnnestub müüa kaugküttevõrku või mitte. 
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Joonis 2. Biomassis sisalduva energia elektrolüüsi teel vesinikuks konverteerimine omahind 
(elektrit toodetakse koostootmisjaamas). 

Kui soojust ei õnnestu müüa kaugküttevõrku, siis vesiniku omahinnaks kujuneb umbes 175 eurot toodetud 
vesiniku MWh kohta (5,7 eur/kgvesinik). Kui õnnestub ära kasutada tekkinud soojust (eeldatav soojuse 
maksumus 30 eurot toodetud MWh kohta), siis vesiniku tootmise omahind langeb rohkem kui kaks korda 
(75 eur/MWhvesinik või 2,5 eur/kgvesinik). 

Elektrolüüsiga biomassist vesiniku tootmise omahinda võivad mõjutada väga mitmed tegurid. Näiteks, kas 
on olemas koostoodetud soojuse müügi võimalus ja milline on võimalik soojuse müügihind, tooraine 
maksumus, valitud koostootmisjaama elektriline kasutegur, investeeringute toetuste ja 
rohelise/koostoodetud elektri toetuste saamise võimalused, valitud elektrolüüseri efektiivsus ja 
maksumus. Sõltuvus vesiniku tootmiseks tarbitud elektri maksumuse ja toodetud vesiniku hinna vahel on 
toodud joonisel 3 (elektrolüüseri parameetrid samad mis joonisel 2). 

 
Joonis 3. Elektrolüüsiga vesiniku tootmise omahind sõltuvalt elektri maksumusest. 

Vesiniku tootmine bioressurssidest läbi biomassi gaasistamise 

Biomassist on võimalik vesinikku toota ka teiste tehnoloogiatega, näiteks termo- või biokeemilisel 
töötlemisel. Detailsete tehnilis-majanduslike hinnangute andmine nendele tehnoloogiatele on 
raskendatud kuna puuduvad kommertsiaalsed terviklahendused. Kirjanduses on võimalik leida 
hinnanguid CAPEX-i ja vesiniku tootmise hindade kohta. Reeglina põhinevad need eeldatava jaama 
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üksikelementide maksumustel (üksikelemendid võivad omada kõrget TVT-d) ja eeldusel, et tehnoloogiline 
tervikahel on suuteline pakkuma kõrget kasutatavust ja tagama toodangu kvaliteeti. 

Alljärgnevalt vaadeldakse viimati avaldatud uuringutes ja raportites esile toodud kõrgema TVT tasemega 
lahendusi, mis oleksid kõige lähemal kommertskasutamisele ja oleksid võimelised pakkuma konkurentsi 
elektrolüüsiga biomassist vesiniku tootmisele. Need lahendused põhinevad biomassi gaasistamisel [3], 
[4], [5]. 

Biomassi gaasistamiseks on saadaval erinevad gaasistamistehnoloogiad. Peamine erinevus nende vahel 
seisneb selles, kuidas gaasistamiseks vajalik soojus on süsteemi sisse viidud. Seda soojust võib lisada kas 
välistest allikatest (allotermiline gaasistamine) või saada biomassi enda põlemisel (autotermiline 
gaasistamine). Gaasistamisprotsessid erinevad ka reaktori konstruktsioonilt (eristatakse fikseeritud, 
keevkiht- ja kaasatud voolureaktoreid) ning kasutatud gaasistusagensilt (näiteks hapnik, õhk, CO2, vesi). 

Peamised sünteesgaasi tootmise tehnoloogiad, nendega toodetud gaasi peamiste komponentide 
kontsentratsioonid, tehnoloogiate valmiduse ja kasutatavate soojuskandjate nimekiri on koondatud 
tabelisse 1. 

Tabel 1. Biogaasi tootmise tehnoloogiad [6]. 

Tehnoloogia
d 

Biogaasi peamiste komponentide 
kontsentratsioon Tehnoloogia valmidus, 

(TVT) H2 CO CO2 CH4 CxHy 
SER 73% 8% 6% 11% 2% Pilootjaamad, (TVT 5) 

DFB 25–46% 18–
28% 

20–
26% 8–12% 9–10% 

Demo jaamad ja 
kommertslahendused, 
(TVT 8) 

Kahe keevkihtreaktoriga tehnoloogia (dual fluidised bed ehk DFB) põhielementideks on keevkihtreaktorid 
(vt joonis 4), kus esimeses reaktoris toimub biomassi gaasistamine ja teises gaasistamisest tahkesse 
materjali jäänud orgaanika põletamine (tahke põlevaine ja keevkihi materjali segu suunatakse teise 
reaktorisse). MILENA tehnoloogia on oma olemusena DFB tehnoloogia teostuse variatsioon. MILENA 
tehnoloogiat pakutakse koos OLGA biogaasi puhastusseadmete komplektiga, mis võimaldavad 
gaasimootorite otstarbeks piisava puhtusega biogaasi tootmist. Küttetorudega reformimise tehnoloogia 
(heat-pipe reformer technology ehk edaspidiselt HRT) põhineb samuti DFB tehnoloogial. Peamine erinevus 
võrreldes DFB ja MILENA tehnoloogiatega on see, et soojus viiakse gaasistamistsooni läbi 
soojusülekandepindade, mitte keevkihtmaterjaliga. 

 

Joonis 4. Auruga biomassi DFB gasifitseerimise põhimõtteline skeem. 



38	
 

Täiustatud sorptsioon tehnoloogia (Sorption-Enhanced Reforming ehk edaspidiselt SER; joonis 5) on 
uuenduslik reformimistehnoloogia, mis võimaldab põlemiseelset CO2 püüdmist kõrgel temperatuuril. Ka 
SER põhineb DFB põhimõttel, kus põlemiseelseks CO2 eemaldamiseks gaasistamisreaktorist kasutatakse 
CaO, mis seob CO2, moodustades CaCO3 (karboniseerimise tsoon). CaCO3 koos gaasistamisel tekkiva tahke 
põlevainega suunatakse põlemisreaktorisse, kus kõrgetel temperatuuridel toimub CaCO3 lagunemine CaO 
ja CO2-ks (kaltsineerimise tsoon). Peale seda suunatakse CaO koos keevkihtmaterjaliga tagasi 
gaasistamisreaktorisse. Tänu sellele võib vesiniku kontsentratsioon reaktorist väljuvas sünteesgaasis olla 
kuni 73%. 

 

Joonis 5. Täiustatud sorptsioontehnoloogial põhineva biomassi gaasistamiseprotsessi skeem. 

Üldjuhul on biomassi termokeemilise töötlemise peamiste etappide TVT tase kõrge. Biogaasi 
puhastamise, vesiniku kontsentratsiooni suurendamise ja vesiniku eraldamise lahenduste 
üksikkomponentide TVT on 8–9. Erandiks võib nimetada SER tootmistehnoloogiat. SER protsess on 
reaktori kontseptsiooni osas sarnane DFB-protsessiga ning laborikatsed on näidanud selle edukat 
toimimist. 

Siinjuures on oluline mainida, et vaatamata biogaasi tootmisüksuse üksikelementide kõrgele TVT-le, on 
hinnangud kogu vesiniku tootmise protsessiahelale tagasihoidlikud. Biomassi puhul uuritakse ja püütakse 
leida paremaid tingimusi vesiniku saagise tõstmiseks ja sobivamaid katalüsaatoreid tõrvade sisalduse 
vähendamiseks (peamiseks takistuseks kommertsialiseerimisele on saanud kogu protsessi stabiilne 
toimimine). 

Tabel 2. Hinnangud vesiniku tootmisahelate TVT-le [6]. 

Vesiniku tootmise ahel  TVT  Märkused 
Tootmine DFB baasil  5  Kogu süsteemi on testitud teiste tugielementidega 

simuleeritud töökeskkonnas, koos reaalse biogaasiga 
tööstuslikust DFB gaasistamisseadmest. On tõestatud, 
et kogu protsessiahel töötab laboratoorsetel 
tingimustel. Vaatamata sellele, et DFB baasil tahke 
biomassi gaasistamist pakutakse 
kommertslahendustena (vt MILENA tehnoloogia 
biogaasi tootmiseks gaasimootoritel põhinevatele 
koostootmisjaamadele), ei ole terviklikku vesiniku 
tootmise ahelat veel testitud soovitud 
kommertskonfiguratsiooni jõudluse, kaalu ja mahu 
juures. 
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Tootmine SER baasil  3  Laboratoorsed testid on läbi viidud; analüütilised 
hinnangud on kättesaadavad; täieliku protsessiahela 
näitajad soovitud tingimustes ei ole veel kindlaks 
tehtud (pilootjaamad puuduvad). 

Järgnevalt analüüsime DFB baasil vesiniku tootmise omahinda. Detailne vajalikke investeeringute ja 
vesiniku tootmiskulude analüüs, kus CAPEX-i arvutamine põhineb seadmete hinnapakkumustel on tehtud 
uuringus [6]. Selle töö eelduste ja sisendandmete baasil tehtud arvutuste tulemused on koondatud 
joonisele 6. 

Pakutud kontseptsiooni kohaselt on DFB gaasistamisreaktori sisendiks tahke biomass (hakkepuit 
tarbimisaine niiskussisaldusega 20%). Gaasistamisreaktoris kasutatakse auru ja põlemisreaktoris õhku. 
Õhu kasutamine on põhjendatud, kuna reaktorid on üksteisest eraldatud (vt joonis 4) ja seetõttu ei toimu 
sünteesgaasi lahjendamist lämmastikuga. 

Saadud sünteesgaas läbib pärast jahutamist ja filtreerimist vesigaasi nihkereaktsiooni (water gas shift, ehk 
WGS), kus vesiniku sisaldust sünteesgaasis veelgi suurendatakse. WGS seadmes toimub 
gaasistamisreaktorist väljuvas sünteesgaasis sisalduva süsinikmonoksiidi (CO) ja veeauru (H2O) muutmine 
vesinikuks ja süsihappegaasiks (CO2). Sellele järgneb absorbeeris tõrva eraldamine ja CO2 eraldamine nt 
amiiniprotsessiga. Amiiniprotsessist väljuv gaas komprimeeritakse 10 baarini ja juhitakse 
kõikuvrõhuadsorberisse (pressure swing adsorber ehk PSA), kus vesinik puhastatakse eraldades vesinikust 
sinna jäänud teised gaasikomponendid. 

 

Joonis 6. DFB baasil vesiniku tootmistehases vesiniku tootmise omahinna komponentide arvutus. 

Joonisel 6 toodud materjalide, tooraine ja energia vood, CAPEX, tööjõukulud ja teised näitajad on võetud 
uuringust [6]. DFB baasil vesiniku tootmise tehases vesiniku tootmise omahinna komponentide arvutus 
on toodud joonisel 6 ja arvutuse koondtulemused tabelis 3. On oluline pöörata tähelepanu sellele, et 
elektri tarbimine moodustab umbes 16% toodetud vesiniku energiast (ca 26% omahinnast). Arvutustes 
puudub CO2 vooga seotud kulud/tulud (eeldatud, et CO2 püüdmist ei ole ning tehas ei osale CO2 
kaubanduses). 
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Arvutustulemused näitavad, et vesiniku tootmise omahinnaks võib kujuneda 2,3 eurot/kg (69 EUR/MWh). 
Arvutustes ei ole arvestatud eeldatava investeeritud ressurssidest saadavat kasu määraga (ROI = 0%). On 
eeldatud, et investeering on tehtud omavahenditest (ei ole arvestatud võlakapitali intressidega). Saadud 
tulemus on madalam võrreldes referentsuuringus [6] arvutatud vesiniku maksumusega (2,7 EUR/kg), kuid 
seal oli arvestatud maksudega (25%) ja investeeringult saadava kasu määraga (ROI=10%). 

Vesiniku tootmise omahinna peamiseks komponendiks on tooraine ja elektri maksumus (umbes 60%), 
investeeringu osakaal moodustab umbes 13% (tabel 3). 

Tabel 3. Vesiniku tootmise omahind (uuringu [6] algandmete põhjal). 

 
Tabelis 4 on toodud korrigeeritud algandmetega vesiniku tootmise omahinna arvutustulemused. 
Muutused võrreldes tabelis 3 toodud sisenditega on alljärgnevad: 

- tööandja aastased kulud ühe töötaja kohta eeldusel on 2700 eurot kuus, ehk 32 400 eurot aastas 
(oli 75 000 eurot aastas); 

- tehniline eluiga vähendatud 15 aastani (oli 20 aastat); 
- nimikoormusele taandatud aastane tööaeg on 7500 tundi (oli 8000 tundi); 
- tooraine (hakkepuit) maksumuseks on arvestatud 17 eurot/MWh kohta ehk 72 eurot tonn 

(referentsuuringus oli 91 eurot tonn). Hakkepuidu tonni maksumuse leidmisel on arvestatud 
kütteväärtusega 15,4 MJ/kg ehk 4,28 kWh/kg ja niiskusega 20%. 

Tabel 4. Vesiniku tootmise omahind (korrigeeritud algandmete põhjal). 

 
Arvestades konservatiivsemate näitajatega (tehniline eluiga ja nimikoormusele taandatud töötundide arv) 
ning Eesti tingimustele korrigeeritud töötasudega ja hakkepuidu maksumusega, vesiniku tootmise 
omahind mõnevõrra tõuseb ja on 2,66 EUR/kg (umbes 80 eur/MWhvesinik). 

Kokkuvõte 

Potentsiaalsete CO2-vaba vesiniku tootmise tehnoloogiatena tuuakse enamasti välja tavapäraste 
tehnoloogiate (fossiilsetest allikatest vesiniku tootmine) ühendamist CO2 püüdmise ja salvestamise 
tehnoloogiatega ning vesiniku tootmist vee elektrolüüsi teel kasutades tuulegeneraatorite või 
päikeseelektrijaamade rohelist elektrit. Lahendustega, mis põhinevad biomassist vesiniku tootmisel, 
nende tehnoloogiate madala TVT, suuremate opereerimise- ja majanduslike riskide ning võrdlemisi kõrge 
eeldatava vesiniku tootmise maksumus tõttu, pikaajaliste prognooside koostamisel reeglina ei arvestata. 

Kõrgeima TVT tasemega lahendus (üksikelementide TVT 8–9 ja vesiniku tootmisahela TVT 5), mis on kõige 
lähedasem kommertskasutamisele ja omab potentsiaali pakkuda konkurentsi vesiniku tootmisele 
elektrolüüsiga juhul, kui elektrienergia toodetakse biomassist koostootmisjaamas, on DFB baasil vesiniku 
tootmistehnoloogia. 

Kontrollarvutused näitavad, et võrdlemisi suure vesiniku tootmisvõimsusega (50 MW) DFB-l põhinevas 
vesiniku tehases ja elektrolüüsi teel toodetud (biomassist koostootmisjaamas genereeritud elektri 
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kasutamisel) vesiniku maksumused on piirides 2,5 kuni 2,7 eur/kg (75–80 eur/MWh). See maksumus on 
oluliselt kõrgem võrreldes maagaasist metaani auruga reformimise teel toodetud vesiniku maksumusega 
(keskmiselt 1,2–1,8 eur/kg). [7][8][9]. 
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3.2.2 Biogaas ja biometaan 

Oliver Järvik, Liina Joller-Vahter 

Biogaasi tootmine ja väärindamine 

Biogaas on anaeroobse kääritamise käigus bioloogilist päritolu materjalide lagunemisel tekkiv gaaside 
segu, mille peamised komponendid on süsinikdioksiid ja metaan. Transpordis kasutamiseks või 
maagaasivõrku suunamiseks on vaja biogaas väärindada biometaaniks (eemaldada divesiniksulfiid ja CO2), 
et see vastaks gaasisüsteemi sisestatava gaasi kvaliteeditingimustele [1]. Seetõttu peab ka biometaan 
sisaldama üle 98% metaani [https://elering.ee/gaasituru-kasiraamat/7-biometaan/71-biogaas-ja-
biometaan]. 

Biometaan on valitud käesoleva uuringu üheks fookusteemaks kahel põhjusel. Esiteks on biometaan üks 
võimalik alternatiiv naftapõhiste kütuste asendamisel transpordis, kus võrreldes elektri ja 
soojatootmisega on keskkonnaeesmärkide saavutamine osutunud raskemaks. Teiseks on biomassi 
kääritamiseks võimalik kasutada mitmesuguseid biopõhised jääk- ja kõrvalsaadusi, mida olemasolevatele 
teadmistele tuginedes ei osata kõrgemalt väärindada, ehk teisisõnu konkurents kasutatavale biotoormele 
on madalam võrreldes näiteks tehnoloogiatega, mis eeldavad stabiilse kvaliteediga hakkepuitu. 

Eestis tarbitakse maagaasi aastas keskmiselt 460 miljonit m3 ehk ligi 4,6 TWh (alumise kütteväärtuse järgi, 
milleks on võetud 10,1 kWh/m3). 2018. aasta andmete järgi tarbiti sellest 5% ehk ligi 23 miljonit m3 
transpordisektoris [3]. Eesti Statistikaameti andmetel toodeti 2019. aastal kokku 161,4 GWh biogaasi. 
Vastavalt Eleringi andmetele [4] väärindati Eestis 2020. aastal biogaasist biometaaniks ligi 8,6 miljonit m3 
biometaani, mis kõik tarbiti transpordisektoris. Kogu siseriiklikust maagaasi tarbimisest moodustab hetkel 
kohapeal toodetud biometaan alla 2%. 

Biogaasi tootmiseks on loodud mitmeid erinevat tüüpi reaktoreid, mis sobivad erinevat tüüpi sisend-
toorainele. Biometaani tootmiseks Eestis kasutatava toorme jaotus vastavalt Eleringi andmetele on 
toodud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Ajavahemikus juuli 2020 kuni märts 2021 biometaaniks väärindatud biogaasi tootmiseks 
kasutatud toormete osakaal (https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused-ja-statistika). 

Hoolimata sellest, et iga süsteem erineb teisest sõltuvalt oma sisendist, väljundist, süsteemi suurusest ja 
tüübist, siis protsess ise ja selle põhimõtted on alati samad. Anaeroobse kääritamise teel saadud biogaas 
sisaldab erinevaid gaasilisi komponente (metaan 50–75%, CO2 25–45%, H2O 2–7%, O2 <2%, N2 < 10%, NH3 
< 1%, H2 < 1%, H2S < 3%), millest energeetilist kasutust leiavad ainult metaan ja vesinik. Joonisel 2 on 
toodud biogaasi tootmise ja biometaaniks väärindamise üldskeem. Näidiskaasuse mastaabi valikul on 
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lähtutud Eesti kontekstis suurema loomakasvatuse puhul tekkivast ja seega kohapeal saadaolevast 
hinnangulisest läga ja sõnniku kogusest, seetõttu kaasuses ei ole arvestatud kulutusi sisendite 
transpordile. Samuti ei ole arvesse võetud biometaani lõppkasutajani või maagaasitrassini transportimise 
kulutusi. Arvestus põhineb 365-päevasel aastal. 

Näidiskaasuses on lähtutud lägast ja sõnnikust kui peamisest sisendist, millele lisandub ca 4% ulatuses 
rohtset biomassi. Lähtutud on arvestuslikust biometaani saagisest 26,92 m3 biometaani (vt tabel 1; 
eeldatud, et vedel ja tahkesõnniku massisuhe on 1 : 1) ühe tonni kääritatava biomassi kohta. Tegelik saagis 
varieerub sõltuvalt kasutatava sisendbiomassi koostisest, niiskussisaldusest, tehnoloogiast, jne. Lägale ja 
sõnnikule lisaks sisendiks oleva rohtse biomassi puhul on eeldusena lähtutud olukorrast, kus biomass 
kasvatatakse spetsiaalselt biogaasi tootmiseks ning saagikus on ca 3,05 t/ha (kuivaine baasil) [20]. 

 

Joonis 2. Biogaasi tootmise ja väärindamise väärtusahela üldskeem ühe Eesti kontekstis keskmise farmi 
mahtude näitel. 

Biogaasi väärindamise alternatiiviks on biogaasi otsene põletamine gaasiturbiinis, mis eeldab samuti 
eelnevat väävliärastust. Väävliärastuse (tavaliselt kasutatakse biokeemilist meetodit või füüsikalist 
absorptsioon) maksumuseks on 0,009 kuni 0,036 €/m3 (2016 aasta vääringus). Koostootmisel saadakse 
samaaegselt elekter ja soojus. Sõltuvalt gaasiturbiinist on elektriline kasutegur 25–35%. Koostootmisel 
tekkivat soojust on võimalik kasutada hoonete kütmiseks või teistes protsessides. 

Eestis on olemas biogaasi tootmise ja väärindamise kogemus nii puidu töötlemisel tekkiva reovee kui 
põllumajanduse jääkidest: toetusalust transpordikütusena kasutatavat biometaani toodavad Rohegaas 
OÜ, Biometaan OÜ, Vinni Biogaas OÜ ja Tartu Biogaas OÜ. OÜ Oisu Biogaasijaam on alustanud 
ehitustöödega biogaasi väärindamise tehnoloogia rakendamiseks. 

Rohegaas OÜ väärindab biometaaniks Estonian Celli poolt toodetava biogaasi. Estonian Cell toodab 
biogaasi puidu töötlemise protsessi reoveest. Biogaasi metaanisisaldus on 75–76% ja seda tekib aastas 
umbes 8 miljonit m3. Biogaasi väärindamiseks kasutatakse absorptsiooni veega (tehnoloogia pakkuja 
Malmberg Gruppen AB) ja saadava biometaani kogus on ligi 6 miljonit m3. Nimetatud tehnoloogia 
maksumus on Estonian Celli andmetel alla 4 mln euro [2]. 

Biometaan OÜ toodab biometaani Siimani farmis Koksveres, kus kasutatakse selleks kuni 81 000 tonni 
läga ja 5000 tonni tahesõnnikut, mis saadakse farmist. Lisatoormena kasutatakse kuni 5000 tonni rohusilo 
aastas. Aastas toodetakse kuni 1,5 miljonit m3 biometaani. Biogaasi väärindamiseks kasutatakse 
Madalmaade ettevõtte DMT Environmental Technology B.V membraanpuhastuse tehnoloogiat DMT 
Carborex MS. Projekti kogumaksumus (biogaasi tootmine ja väärindamine) oli ligi 6,4 miljonit eurot. 
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Vinni biogaas OÜ kasutab biogaasi tootmiseks põllumajanduses tekkivaid jäätmeid: sea- ja veiseläga kuni 
90 000 t/a, sea- ja veisesõnnikut kuni 20 000 t/a ning silo kuni 3000 t/a. Sellest toodetakse kuni ligi 3 
miljonit m3 biogaasi aastas. Investeering biogaasi tootmisse koos koostootmisega oli umbes 4,2 miljonit 
eurot. Väärindamise tehnoloogia ja selle maksumust ei ole avalikes allikates toodud. Toore saadakse 
lähiümbruse põllumajandusettevõtetelt. 

Tartu biogaas OÜ kasutab aastas kokku kuni 80 000 t sea- ja veiseläga, veise- ja muud sõnnikut ning 
biojäätmeid (toiduainetetööstuse jäägid), millest toodetakse kuni 5,6 miljonit m3 biogaasi aastas. 
Analoogselt Vinni biogaas OÜ-ga ei ole väärindamise tehnoloogia ja selle maksumust avalikes allikatest 
võimalik leida. Toore saadakse lähiümbruse põllumajandusettevõtetelt ja ettevõtetelt. 

Lähtudes käesoleva projekti ühes osauuringus ehk transpordikütuste teekaardis toodud hinnangulistest 
kasutatavatest bioressursside kogustest, oleks Eestis aastas võimalik toota umbes 140 miljonit m3 ehk 1,42 
TWh (lähtudes alumisest kütteväärtusest 10,1 kWh/m3) biometaani (tabel 1), mis kataks ligi 30% Eestis 
hetkel tarbitavast summaarsest maagaasi kogusest ning ületaks praegu transpordisektoris tarbitavat 
kogust umbes 18-kordselt. Samas on teada, et ka transpordisektoris on nõudlus suurenemas, eelkõige just 
nt linnaliinibusside näol. Nimetatud võimalik toodetav biometaani maht on saadud lähtudes tabelis 1 
toodud lägast/sõnnikust toodetavast biometaani mahust ning eeldusest, et kaas-substraadina on 
kasutatav 25% ulatuses rohtne biomass (ehk ligi 145 000 t kuivainena). Samas on võimalik toota biogaasi 
ka silost ning olemas on juba ka eeltöötlustehnoloogiad nt nisupõhu biogaasistamiseks. 

Tabel 1. Erinevatest toorainetest biometaani tootmise potentsiaal Eestis (andmed võetud osaliselt 
Transpordikütuste teekaardist). 

Tooraine Hinnatud 
üldkogus 

Hinnatud kasutatav 
tooraine kogus* Metaani saagis* 

Summaarne 
teoreetiline 

biometaani saagis 
(metaani alumise 

kütteväärtuse järgi) 
Mass või 

maht Viide (m3/ttooraine) Viide mln m3/a GWh 

Puit** 13,5 mln 
tm 

3 mln tm [5] 
~85 

(eeldades 
50% niiskust) 

[6] 230 2101 

Põhk*** 673 000 t 67 000 t [7] 200–210 

[8,9] 

13,7 125 

Läga/sõnnik 4 642 175 t 3 611 600 t [10–
12] 

15–17,5 
(vedelsõnnik) 

27–36 
(tahkesõnnik) 

83,9 766 

Toidujäätmed 92 000 t 46 000 t [13,14] 123 5,7 52 
Energiataimed 

(rohi)*** 
2 100 000 t 
(kuivaine) 

1 100 000 t 
(kuivaine) 

[15–
17] 350 

(kuivaine 
sisaldus 

keskmiselt 
16%) 

[18] 

385 3516 

Rohtne 
biomass 

poollooduslikel
t 

kooslustelt*** 

180 000 t 
110 000 t 
(kuivaine) [19] 38,5 352 

Pilliroog*** 171 000 t 85 000 t [20,21] ~40 [22] 3,4 31 
*väärtused on indikatiivsed ja võivad märkimisväärselt kõikuda 
**biogaasi tootmine ei ole hetkel veel reaalne 
***enamasti kasutatavad kaas-substraadina (tavaliselt kuni 25% ulatuses) läga/sõnniku kääritamisel [30] 
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Biometaani tootmise maksumuse moodustavad peamiselt neli komponenti: toorme maksumus, biogaasi 
tootmise maksumus, biogaasi väärindamise maksumus ja opereerimiskulud. Taani näitel [2] on keskmiste 
kommertsiaalsete biogaasi tootmise üksuste, kus töödeldakse umbes 80 000 t tooret aastas (1 kuni 5 
farmi; võrreldav suurus Biometaan OÜ, Vinni Biogaas OÜ ja Tartu Biogaas OÜ tootmiskompleksidega), 
millest saadakse umbes 4,7 mln m3 ehk 52,5 GWh biometaani aastas, maksumus umbes 5,0 miljonit eurot 
(2017 aasta vääringus). Saadud biogaasi väärindamise tehnoloogia maksumus on ligi 1,7 miljonit eurot. 
Analoogne summaarne biometaani tootmisüksuse kapitalikulu on antud ka Eesti Arengufondi 2015. aasta 
aruandes [20]. Ühikkulu (€/MWh või € ühikus toodetava biometaani kohta) sõltub oluliselt tootmisüksuse 
suurusest. Biometaani tootmise mastaabiefekti on võimalik hinnata valemi 1 järgi (koostatud allikate [20] 
ja [2] põhjal). Vajaliku toorme maksumus või ka energiakulu toorme saamiseks sõltub kasutatavast 
toormest (tabel 2) ja erineb ka riigiti. Nt Prantsusmaal on keskmine biomassi maksumus 0,30–0,40 
€/MWhtoore, Suurbritannias keskmiselt 5,51 €/MWhtoore ja Austrias keskmiselt 3,53 €/MWhtoore [25]. 
Taimse biomassi kasutamisel on hinnatud nende kasvatamise energiavajaduseks vahemikus 12 kuni 24 
GJ/ha [26]. Lisaks tuleb arvestada taimse biomassi korral ka transpordile kuluva energiaga, mis on 
suurusjärgus 5,5 kWh ühe tonni tooraine kohta ühe kilomeetri läbimisel. 

On hinnatud, et maagaasi võrku andmiseks sobiva biometaani tootmise hind on vahemikus 0,64 kuni 
1,58 €/m3 [27], millest biogaasi väärindamise maksumus on ligi 0,06 €/m3 [28]. Võrdluseks, maagaasi hind 
(Soome-Balti gaasituru 2021. aasta aprilli alguse andmetel) on ligi 0,21 €/m3 [29]. 

Tabel 2. Mõningate biogaasi tootmiseks kasutatavate toormete maksumus ja energiasisaldus [23,26]. 

Substraat 
Substraadi 
maksumus, 

€/t 

Substraadis 
sisalduv 

erienergia, 
MWhmetaan/t 

Tulu saadavast 
energiast, 
€/MWh 

Energiavajadus 
substraadi 

kasvatamiseks, 
GJ/ha 

Sealäga 2,75 0,20 [6] 13,8 - 
Põhk (allapanu) 6,38 2,38 [7] 2,7 - 
Maisi silo 44,69 1,97 [5] 22,7 14,5–19,1 
Põhk (nisu) 76,62 2,1 [8] 36,5 14,5–19,1 
Heitvesi -   - 

 

Tasuvusanalüüs 

Biometaani tootmise tehnoloogia kapitalikulu (CAPEX) sõltuvus väärindatava biometaani mahtkulust 
(2017. aasta vääringus) võib leida ligikaudselt järgmise valemiga: 

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑢𝑚𝑢𝑠[𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛	𝑒𝑢𝑟𝑜𝑡] = 3,863𝑒(",$"%∗'()×	,) Valem 1 

kus 𝛩 on biometaani mahtkulu ühikuga .	"#$%&'(()
*

/
. 

Kapitalikulud sisaldavad seejuures biogaasi biometaaniks väärindamise maksumust, mille tüüpilised 
kapitalikulud on toodud tabelis 3 (2012 aasta vääringus) ja moodustavad 25 kuni 30% summaarsest 
kapitalikulust. 

Biogaasi tootmisega (kääriti käitamine) kaasneb energiakulu, mis on sõltuv kasutatavast substraadist ja 
rakendatavast protsessist. Vajalik elektrikulu (biogaasi kohta) on vahemikus 0,086 kWh/m3 kuni 0,140 
kWh/m3 ning soojuse kulu 0,108 kWh/m3 kuni 0,373 kWh/m3. Tuleb arvestada ka seda, et suveperioodil 
kõrge välistemperatuuri korral võib olla vajalik bioreaktori/kääriti jahutamine. 

Biogaasi edasiseks väärindamiseks biometaaniks kasutatakse füüsikalis-keemilisi meetodeid 
(kõikuvrõhkadsorptsioon (PSA), füüsikaline absorptsioon, kemosorptsiooni, adsorptsioon, krüogeenne 
separatsioon, membraanlahustus) ja biokeemilisi meetodeid (kemoautotroofne, fotosünteetiline ja 
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mikroobne elektrokeemiline väärindamine). Tehnoloogiate kirjeldus koos maksumusega on esitatud 
tabelis 4. Põhjalik info tehnoloogiate kirjelduse, maksumuse ja energiatarbe kohta on leitav Svenskt 
Gastekniskt Center AB raportist [26]. 

Biogaasi väärindamise energiakulu on sõltuv kasutatavast protsessist: elektrienergia vajadus (metaani 
kohta) üldiselt vahemikus 0,25 kWh/m3 kuni 0,46 kWh/m3 ning soojusenergia vajadus (metaani kohta; 
vaid teatud tehnoloogiate korral) umbes 0,90 kWh/m3. 

Tabel 3. Biogaasist biometaani tootmise (biogaasi väärindamise) tehnoloogiate iseloomustus [31]. 

Parameeter Absorptsioon 
veega 

Absorptsioon 
orgaaniliste 
lahustitega 

Absorptsioon 
amiiniga 

Kõikuvrõhk- 
adsorptsioo

n 

Membraa
n- 

lahutus 
Tüüpiline puhasti 
suurus, m3/h  200–1200 300–1500 400–2000 300–800 50–500 

Tüüpiline metaani 
sisaldus 
biometaanis, 
mahuprotsent 

95,0–99,0 95,0–99,0 > 99,0 95,0–99,0 95,0–99,0 

Metaani saagis, % 98 96 99,96 98 80–99,5 
Tüüpiline 
väljundrõhk, bar 4–8 4–8 0 4–7 4–7 

Elektrienergia 
vajadus [kWhel m−3 
biometaan] 

0,46 0,49–0,67 0,27 0,46 0,25–0,43 

Kütmise vajadus ja 
temperatuur — Keskmine, 70–80 

°C 
Suur, 120–

160 °C — — 

Väävliärastuse 
vajalikkus 

Protsessist 
sõltuv Jah Jah Jah Jah 

Kulumaterjalid 
Vahutamisvast

ane aine, 
kuivatusagens 

Orgaaniline 
lahusti 

(mitteohtlik) 

Amiini lahus 
(ohtlik, 

korrosiivne) 

Aktiivsüsi 
(mitteohtlik)  

Koormuse piirid, % 50–100 50–100 50–100 85–115 50–105 
Referentside arv Suur Väike Keskmine Suur Väike 

Tüüpilised kapitalikulud 2012. aasta vääringus (CAPEX) [eurot/(m3 h−1) biometaan] 

Biometaani 
tootlikkus, m3h-1 

Absorptsioon 
veega 

Absorptsioon 
orgaaniliste 
lahustitega 

Absorptsioon 
amiiniga 

Kõikuvrõhk
a- 

dsorptsioon 

Membraa
n- 

lahutus 

100 10 100 9500 9500 10 400 7300–
7600 

250 5500 5000 5000 5400 4700–
4900 

500 3500 3500 3500 3700 3500–
3700 

Tüüpilised opereerimiskulud 2012. aasta vääringus (OPEX) [eurosenti m3 h−1 biometaan] 

Biometaani 
tootlikkus, m3h-1 

Absorptsioon 
veega 

Absorptsioon 
orgaaniliste 
lahustitega 

Absorptsioon 
amiiniga 

Kõikuvrõhk- 
adsorptsioo

n 

Membraa
n- 

lahutus 
100 14 13,8 14,4 12,8 10,8–15,8 
250 10,3 10,2 12 10,1 7,7–11,6 
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500 9,1 9 11,2 9,2 6,5–10,1 
 

Kokkuvõte 

Biogaasi tootmine on maailmas laialt levinud. Toodetud biogaasi on võimalik edukalt väärindada 
biometaaniks, millega on võimalik asendada fossiilset maagaasi. Seda Eestis mõningate ettevõtete poolt 
juba ka tehakse, kuid potentsiaal oleks selle mahtu suurendada ja seeläbi leida seni väärindamata 
biomassile kasutust. 

Eestis on hinnanguliselt ressursse, mis ei ole kasutusel või on väheväärindatud, koguses, millest oleks 
võimalik toota ligikaudu 140 miljonit m3 ehk 1,42 TWh biometaani. Suuresti on siin tegu põllumajanduse 
ja toidutööstuse jääkidega. See biometaani maht kataks ligi 30% Eestis hetkel tarbitavast summaarsest 
maagaasi kogusest. 

Kirjanduse andmetele tuginedes maksaks aastas ligi 115000 t toorainet kasutav kääriti koos biogaasist 
biometaani tootmise kompleksiga ligi 6,7 miljonit eurot. Sellest tooraine kogusest oleks võimalik saada 
hinnanguliselt ligi 5,8 miljonit m3 biogaasi aastas, mis sisaldab tavaliselt 55 kuni 75% biometaani. 
Alternatiivina on võimalik toota sellest biogaasist ligi 12 GWh elektrit ja 24 GWh soojust. 
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3.2.3 Vedelad biopõhised transpordikütused 

Zachariah Steven Baird, Oliver Järvik, Liina Joller-Vahter 

Praegusel hetkel saadakse enamus maailma transpordikütuseid naftast [1], [2], kuid biomass võiks olla 
üks nafta asendajatest. Transpordikütuste tootmiseks kasutatavaid tehnoloogiad liigitatakse järgmiselt 
[3]. 

1. Termilisel töötlusel põhinevad – kuumutamisel laguneb biomass bioõliks, gaasiks ja veeks. Näited: 
pürolüüs, gaasistamine, hüdrotermiline töötlus. 

2. Keemilistel protsessidel põhinevad – reagentide ja katalüsaatorite manulusel toimuvad 
reaktsioonid bioõli molekulide saamiseks. Näited: ümberesterdamine, Fischer-Tropschi süntees, 
vesiniktöötlus, katalüütiline töötlus. 

3. Biokeemilisetel protsessidel põhinevad – elusorganismid tarbivad biomassi ja toodavad soovitud 
molekule. Näited: kääritamine. 

Tihti kasutatakse mitu tehnoloogiat koos. Näiteks biomass esiteks gaasistatakse ja seejärel viiakse läbi 
Fischer-Tropschi süntees, et toota naftale sarnane bioõli. Transpordikütuste teekaart tööpaketis 2.2 
kirjeldab põhjalikumalt neid tootmistehnoloogiaid. Käesolevas alapeatükis keskendume täpsemalt 
vedelatele transpordikütustele, mida saaks toota biomassist. 

Ressursivaade 

Praegusel hetkel kasutatakse biotranspordikütuste tootmiseks enamasti söödavat biomassi (nt maisi, 
suhkruroogu, nisu ja suhkrupeeti) ja rasvhappeid (peamiselt rapsiõli, palmiõli, soojaõli, kasutatud toiduõli 
ja loomarasv) [4]–[6]. Tuleviku tootmise jaoks eelistatakse kasutada toorainena mittesöödavat biomassi, 
mille osakaal on hetkel Euroopas aga suhteliselt väike. Näiteks, etanooli tootmiseks 2019. aastal kasutatud 
toorainest oli ainult 4,3% mittesöödav biomass [5]. Samuti toodetakse rohkem kui 2/3 biodiislist rapsi-, 
palmi- ja sojaõlist [4], [6]. 

Eesti olemasolevad biomassi ressursid on kirjeldatud käesoleva projekti esimese tööpaketi raportis ning 
selle tulevikuprognoosid teises tööpaketis läbi viidud uuringutes. Nende põhjal on Eestis kõige suuremad 
ressursid puit, läga ja energiataimed (rohi). Teiste ressursside kogused ei ole piisavalt suured, et toetada 
eraldiseisvat biotranspordikütuste tehast. Kuigi biomassi ressurssi kogused on Eestis suhteliselt suured, 
nõuab biotranspordikütuste tootmine ka väga suurt kogust biomassi. Transpordikütuste tootmisel on 
konkurentsivõimelise omahinna saavutamiseks oluline mastaabisääst. 

Siinjuures tuleb meeles pidada, et isegi kui oleks võimalik kasutada kogu Eesti biomassi ressurssi 
biokütuste tootmiseks, ei oleks võimalik katta Eesti transpordikütuste vajadust. Eesti kasutab aastas 
umbes 35 PJ transpordikütuseid [1], [7], aga maksimaalselt oleks kogu Eesti biomassist võimalik saada ligi 
27 PJ transpordikütuseid. Lisaks, ei ole tõenäoline, et kogu olemasolevat biomassi võiks kasutada ainult 
transpordikütuste tootmiseks. Seega, biotranspordikütus saab olla üks biomassi väärindamise võimalusi, 
kuid mitte lahendus kogu Eesti transpordisektorile. 

Turuvaade 

Vedelad biotranspordikütused konkureerivad eelkõige naftaga, mida kasutatakse umbes 100 miljonit 
barrelit iga päev [8]. Viimase viie aasta jooksul on Brenti nafta hind olnud enamasti 30 kuni 70 USD barreli 
kohta [9]. Selliste hindade korral maksavad fossiilsed transpordikütused umbes poole vähem kui 
biotranspordikütused [10]. Seetõttu müüakse enamus biotranspordikütustest riikides, kus nende 
kasutamise kohustus on määratud seadusandlusega [12], [13]. Ka Eestis on seadusega nõutud, et tanklad 
müüksid vähemalt 10% biokütuseid [14]. 

Biotranspordikütuste kasutamise kohustus on tekitanud mõningase turu. Näiteks Soome ettevõte Neste 
suudab toota umbes 3 miljonit tonni bioõlil põhinevaid tooteid aastas [11]. Tulenevalt nõuetest 
ennustatakse, et biokütuste turg Euroopas ja Ameerika Ühendriikides kasvab [12]. 
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Biotranspordikütused ei ole ainuke viis vähendada emissioone transpordisektorist. Biotranspordikütus 
konkureerib ka elektriautodega. Näiteks autotootjal GM on aastaks 2035 eesmärk toota rohkem 
elektriautosid ja müüa ainult null-emissiooniga autosid [15], [16]. Elektriautode tootja Tesla on olnud 
viimastel aastatel väga edukas [17], [18] ja Hiina valitsus on tugevalt toetanud elektriautosid [19]. Lisaks 
langevad akude hinnad pidevalt – 2010 ja 2019 vahel langesid need 87% [20]. Kui minnakse suurel määral 
üle elektriautodele, siis vajadus biotranspordikütuste järele väheneb. Erandiks on ilmselt lennuki- ja 
laevatransport, kus akude kasutamine on keeruline või võimatu. 

Tootmisvõimalused Eestis 

Hetkel Eestis biotranspordikütuste tootmist ei toimu [21]. Fortumil on olnud plaan rajada Pärnusse 
biotranspordikütuste tehas, mida on aga edasi lükatud madalate nafta hindade tõttu [22]. Aastatel 2006–
2008 hakkasid mitu ettevõtet tootma Eestis biodiislit, kuid nad kõik lõpetasid tootmise, kuna see ei olnud 
tasuv [21], [23]–[25]. 

Eestis oleks tehnoloogiliselt võimalik kasutada biotranspordikütuste toorainena lignotselluloosset 
biomassi. Sõnnik sobib tema kõrge veesisalduse tõttu pigem biogaasi tootmiseks. Üheks võimaluseks on 
ka biotranspordikütuste tootmine süsihappegaasist ja vesinikust [26]. Lignotselluloossest biomassist oleks 
võimalik toota biotranspordikütuseid peamiselt kolme tehnoloogiaga: pürolüüs, kääritamine või 
gaasistamine koos Fischer-Tropschi sünteesiga (joonis 1). 

 
Joonis 1. Vedelate biotranspordikütuste saamise tehnoloogilised trajektoorid. 

Pürolüüsi ja Fischer-Tropschi sünteesiga toodetakse vaheproduktina bioõli, mida töödeldakse edasi, et 
toota bensiini, diislit ja lennukikütust. Kääritamisega saadakse etanool (käsitleme ainult vedelkütuseid, 
mitte biogaasi). Kui eeldame, et tooraine on lignotselluloosne biomass, siis enne kääritamist on vaja 
lagundada tselluloos suhkruteks. Arendamisel on veel mitmeid tehnoloogiaid, kuid eespool nimetatud 
kolmel tehnoloogial on hetkel kõige suurem potentsiaal. 

Keskmise biodiisli tehas Ameerika Ühendriikides (keskmine maht 98 Ml/aasta) on võrreldav 
biotranspordikütuste tehasega, mis kasutab aastas 10 PJ biomassi. See vastab ligikaudselt 590 000 tonnile 
kuivainele. Võrdluseks, keskmine etanooli tehas USA-s toodab 294 Ml etanooli aastas [27]. Vaadates 
tabelit 1 on vaja meeles pidada, et etanoolil on madalam kütteväärtus, kui bensiinil või diislil. 

Tabel 1. Hinnanguline toodang ja maksumus ühe tehase jaoks, mis kasutaks 590 000 tonni 
lignotselluloosset biomassi toorainena. 

Tehnoloogi
a Toode 

Kütteväär
tus 

(MJ/kg) 

Aasta 
toodang 
(Mm3) 

Aasta 
toodang (PJ) 

Hinnanguline 
maksumus 

(€/l)* 

Hinnanguline 
maksumus 

(€/GJ)* 

Pürolüüs Bensiin, 
diisel 44 0,137 5,0 1,10–1,39 30–38 

Kääritamine Etanool 29,7 0,163 3,8 0,47–0,77 20–33 

Gaasistamin
e + FT 

Bensiin, 
diisel 44 0,110 4,0 1,10–1,79 30–49 

* Põhineb hinnangutel IRENA aruandes [10]. 



51	
 

Tabelis 1 toodud hinnangulised väärtused arvutati kasutades iga tehnoloogia tõhusust ja hinnangulist 
maksumust, lähtudes IRENA aruandest [10]. Ühikute teisendamiseks kasutati vastavalt diisli või etanooli 
tihedust ja kütteväärtust. Saadud väärtuste puhul on tegemist esialgsete hinnangutega. 

Tabelis 2 toodud biotranspordikütuse maksumus väljendab kütuse tootmise omahinda, mis tavaliselt 
moodustab umbes 1/3 lõpphinnast [28]. Aktsiisi- ja käibemaks moodustab umbes pool hinnast. Seega, 
IRENA hinnangute järgi [10] maksaksid biotranspordikütused 2016 hindades umbes 2–3 korda rohkem, 
kui fossiilsed transpordikütused. 

Biotranspordikütuste hinnakomponentide oluliseks osaks on biomassi hind, mis moodustab umbes 25–
40% hinnast [29], [30]. Tabelis 2 toodud maksumuse korral oleks siis tooraine osa 0,30 kuni 0,50 €/l, mis 
on analoogne fossiilsete transpordikütustega – toornafta hinna 50 €/barrel korral oleks tooraine osa 
fossiilse transpordikütuse hinnast 0,41 €/l. See näitab, et biotranspordikütuste tootmise protsess 
maksumus on võrreldes nafta töötlemisega kõrgem. Zhao et al. [30] näitasid ka, et biokütuste hind sõltub 
suuresti tootmisprotsessi tõhususest. 

Tabel 2. Kapitalikulu biovedelkütuste tehase rajamiseks. Erikulu andmed IRENA aruandest [10]. 

Tehnoloogia Tootmisvõimsus 
(MWbiokütus) 

Kapitalikulu 
(€/kWbiokütus) 

Kapitalikulu (M€) 

Pürolüüs 159 1130 – 1980 180 – 315 

Kääritamine 120 1880 – 3200 226 – 384 

Gaasistamine + FT 127 2730 – 4800 347 – 610 

 

Tabelis 2 toodud biotranspordikütuse tehase aastane toodang võimaldaks katta kogu Eesti aastase 
biotranspordikütuste vajaduse eeldusel, et transpordikütus sisaldab 10% biokomponenti (joonis 2). 

 
Joonis 2. Võrdlus näidistehaste aastase toodangu ja Eesti biotranspordikütuste vajaduse vahel (eeldusel, 
et Eestis kasutatav transpordikütus sisaldab 10% biotranspordikütust).      
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3.2.4 Kokkuvõte 

Kuna käesoleva projekti eesmärgiks on vaadata detailsemalt sisse uuenduslike või siis vähemalt 
laiendamispotentsiaaliga taastuvenergia väärtusahelatesse, siis teadlikult ei ole me käsitlenud selle 
alamteema all biomassi põletamist põlevkivielektrijaamades ega ka kohalikes soojamajandusettevõtetes, 
koostootmisjaamades või eramutes. Peamine rõhk on energiakandjatel, mida saaks kasutada 
transpordivaldkonnas, sest just seal on taastuvatele energiaallikatele üleminek olnud kõige aeglasem. 
Samas tuleb arvestada sellega, et tuule ja päikeseenergia lahenduste kiire arengu ja leviku, uute 
tuumaenergia kasutamise tehnoloogiate ja energiasalvestuslahenduste esiletõusu valguses on loomulik, 
et 10–20 aasta jooksul biomassi tähtsus energiaallikana väheneb kogu maailmas. 

Tabel 1. Bioressursid, millest potentsiaalselt saaks biokütuseid ja -energiat toota. 

Bioressurss Toode Hinnanguline toote 
omahind 

(ei sisalda aktsiisi ega 
muid makse) 

Hinnang kohaliku 
biomassi baasil 
potentsiaalselt 

saadavale toodangule 
(aasta kohta) 

Vt 
täpsemalt 

Hakkepuit (72 
EUR/t) 

Potentsiaalselt 
kasutatav 1,6 
miljonit m3/a ehk 0,8 
miljonit t/a ehk 
küttepuidu osa (ca 
20%) 

Biomassipõhine 
vesinik 

75–80 EUR/MWh 
2,5–2,7 EUR/kg 

1 000 000 t/a puidu 
biomassist võiks 

saada vesinikku ca 95 
000 t/a vesinikku 

TP 3.3.1 

Erinevad 
biojäätmed 
> biogaas 161,4 
GWh (2019) 

Biometaan 98 EUR/MWh Olemasolev 
biometaani 

tootmisvõimsus 
97 GWh (2020) 

ehk ligi 8,6 mln m3 

TP 3.3.2 

Lignotselluloosne 
biomass, erinevad 
biojäätmed 

Bensiin, diisel, 
(lennukikütus) 

0,47–1,79 EUR/l  
(4 EUR/l) 

Arvestatava mahuga 
tehase käivitamine 
eeldaks tõenäoliselt 

selle tarvis 
spetsiaalselt lisa 

biomassi kasvatamist, 
sest biojäätmetest 
ilmselt ei piisa ja 
lignotselluloosse 

biomassi kasutusele 
pretendeerivad ka 

muud 
kasutusvaldkonnad 

TP 3.3.3 

 

Kvaliteedinõuded energeetikas kasutatavale bioressursile on sõltuvalt tootest ja tehnoloogiast väga 
erinevad, kuid väärtuspüramiidi loogikast lähtuvalt tuleks energia tootmiseks kasutada vaid seda ressurssi, 
mida suurema väärtusega toodeteks kasutada ei ole võimalik. Arvestades lähimineviku aastaseid 
raiemahte ja käesoleva projekti TP1 ja TP2 raportites toodud kõige konservatiivsemaid prognoose, võiks 
eeldada, et energeetikas kasutamiseks sobilikku puiduressurssi oleks Eestis lähikümnenditel ca 1,3 
miljonit m3/a. See hõlmab eelkõige kõige madalama väärtusega osa ehk raidmeid, puukoort, jms. Sellist 
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puitu, millele konkureerivad nii energeetika kui ka tselluloositootjad ja potentsiaalselt tulevikus 
puidukeemia, tekib kogu puiduressursist TP2.1 andmetele tuginedes ca 20% (ühtlase kasutuse 
väljatulekute konservatiivse stsenaariumi kohaselt ca 1,6 miljonit m3/a). 

Bioenergeetika konkurentsivõime hindamisel on peamisteks referentsideks nafta ja maagaasi hinnad, 
need aga sõltuvad rahvusvahelistest kokkulepetest suuremate tootjate vahel. Nii EL riigid ühiselt kui Eesti 
siseriiklikult saab aga mõjutada taastuvenergia lahenduste turuletulekut läbi poliitikameetmete, mis 
jagunevad erinevate ministeeriumide haldusalasse kuuluvate teemade vahel. 

Selleks, et valida sobiv lahendus või lahenduste kombinatsioon bioressursside energeetikas kasutamiseks 
tuleb lisaks arvesse võtta ka ülaltoodud energiakandjate salvestamise, transpordi ja jaotuse kulu, vajalikku 
infrastruktuuri, mis tuleb kas kohandada või alles rajada, ning laiemalt energiaga isevarustatuse aspekti 
ning energiajulgolekut poliitilises vaates. See leiab käsitlust järgnevas, neljandas tööpaketis 
poliitikasoovituste all. 

Kasutatava kohaliku biomassi hulga prognoosimisel erinevate kasutusvaldkondade jaoks tuleb arvesse 
võtta ka seda, et nii vesinik, metaan kui ka vedelkütused võivad olla sisendid mitte ainult energeetikas 
vaid ka keemiatööstuses. 

Kokkuvõttes võib öelda, et käesolevas projektis vaatluse all olnud uute bioenergeetika tehnoloogiate 
ja väärtusahelapõhiste ärimudelite kasutuselevõtt võiks võimaldada mõningases mahus loodava 
lisandväärtuse tõusu, kuid oluliselt vähem võrreldes puidukeemia ja biopõhiste materjalide 
tehnoloogiate rakendamisega. Uuenduslikumad ja lähiajal kiiresti arenevad valdkonnad on just biopõhise 
lennukikütuse tootmine, mis võiks sobida olemasolevale lennukipargile ja vesinikutehnoloogia arendused 
kogu väärtusahela ulatuses (tootmine, salvestamine, transport, jaevõrgu infrastruktuur, jne). Samas on 
vesiniku tootmisel biomassile eelistatud ja konkurentsivõimelisemad tuule- ja päikeseenergia, seega 
biomajanduse valdkonnast jääb see välja. 

Samas on lähivaates bioressursil energeetikas siiski oluline koht riigi poolt võetud taastuvenergia 
eesmärkide saavutamisel ja jäätmete tekke vähenemisel. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et mitmetes 
asulates on tehtud investeeringud biomassipõhistesse kaugkütte lahendustesse, mis peaksid teenima 
oma kasuliku tööea lõpuni. Biogaasi (sh. biometaani) tootmismahtu oleks potentsiaalselt võimalik 
suurendada, kõige tasuvam ilmselt ettevõtete puhul, kes saaksid seda toota oma biojäätmete baasil ja 
kasutada saadavad energiat sealsamas omatarbeks. 

 

PowerUP Fuel Cells (Eesti iduettevõte, vesinikupõhised elektrigeneraatorid) 
https://www.powerup-tech.com 
 
Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ (lennukikütus ehk SAF) 
https://www.neste.com/products/all-products/neste-my-sustainable-aviation-fuel#7b064556 
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3.3 Toit ja sööt 

3.3.1 Piim ja piimatootmise kõrvalsaaduste väärindamine 

Rando Värnik, Rivo Neuhaus 

Taust ja probleem 

Piimatoodang on nii Eestis kui maailmas tervikuna aasta-aastalt suurenenud. Maailma piimatoodete turg 
tervikuna on pidevalt kasvav nii populatsiooni suurenemise, suurenenud sissetulekute kui ka 
terviseteadlikkuse tõusu tõttu. Kasvu veavad eelkõige arenevad turud, sh Aasia, Kesk- ja Ida-Euroopa. 
Piimatoodete aastane turu kasv on globaalselt olnud püsivalt 2% juures, küündides 2020. aastal 906 mln 
tonnini (1). Mitmed analüüsid prognoosivad jätkuvat piimatoodete turu kasvu keskmiselt 1,6% aastas, 
jõudes 2029. aastaks globaalselt 997 mln tonnini, mis on ühtlasi suurim kasv võrreldes teiste 
põllumajandustoodetega (2). Aastal 2019 hinnati piimatööstuse toodangu väärtuseks maailmas 718,9 mld 
dollarit ning arvestades sektori jätkuvat kasvu, on 2024. aastaks prognoositud väärtuseks 1032,7 mld 
dollarit. (2) Eestis oli piimatoodete väärtus aastal 2019. aastal 382,6 mln ning 2020. aastal 385 mln eurot 
ehk kasv 2% (3). 

Väärtusahela osade kasvupotentsiaal klassikaliste piimatoodete väärindamise võtmes seisneb peamiselt 
toorpiima tootmise efektiivsuses, piimatoodete mitmekesistamises (uudistooted) ning turundamises 
(bränding) kui ka uute turgude leidmises (Aasia, Ida-Euroopa). Tehnoloogilised võimalused selles 
ärimudelis on küllalt piiratud. 

Tavapäraste piimatoodete väärindamise tehnoloogiline potentsiaal avaldub muuhulgas järgmistes. 

● Pulbrilised tooted – pikem säilivusaeg, mis omakorda: 
o vähendab ajakriitilisusest tulenevat survet ning võimaldab ajastada paremat hinda; 
o võimaldab leida uusi/kaugemaid turge. 

● Külmkuivatus – potentsiaal uuteks toodeteks ja maitseteks ning ühtlasi täiesti uuteks turgudeks 
(kosmos). 

● Laktoosivabad piimatooted – kasvav trend seoses suureneva (enam diagnoositud) 
laktoositalumatusega. 

● Mahepiim – kasvav trend keskkonnateadlikkuse kasvu kontekstis. 
● Funktsionaalsed tooted. 

Seega klassikaliste piimatoodete kasvupotentsiaal peitub marginaalsetes tooteinnovatsioonides, 
tootmise tõhustamises ning peamiselt uute turgude leidmises olemasolevatele toodetele. 

Ärimudeli innovatsioonipotentsiaal võib olla kaalutav piimatoodete tehnoloogia müümisel arenevatele 
turgudele ühes piimatoodete populariseerimisega. Näiteks kasvavad Aasia-, sh Hiina ja Jaapani turud. 

Paradigmaatiliselt erinev piimanduse kasvupotentsiaal võib peituda piimatööstuse kõrvalproduktis 
vadakus, mis tekib juustu (ja kohupiima) tootmisel. Viimase kümne aasta tehnoloogiline areng ja arvukad 
teadustööd annavad võimalusi uute perspektiivide hindamiseks vadaku kui kõrvalsaaduse osas nii 
väärtuslike komponentide tootmiseks toiduaine-, keemia, kosmeetika-, toidulisandite, plasti- ja 
biogaasitööstustele. Oluline on sealjuures, et nimetatud potentsiaal kätkeb endas samaaegselt nii 
võimaliku piimandussektori kasvupotentsiaali kui ka ringmajanduslikku lähenemist ökoloogilise jalajälje 
vähendamise võtmes. 

Vadak (ingl k whey) on kollakas-rohekas vedelik, mis on juustutootmise kõrvalsaadus (ingl k by-product). 
Juustu tootmisel tekib keskmiselt 1 kilogrammi juustu kohta 9 kg vadakut3. Kohupiima 1 kg kohta tekib 
vadakut keskmiselt 4 kg (4; 5). Juustust saadud vadakut nimetatakse ka magusaks või magedaks vadakuks 
(sweet whey) ning kohupiima valmistamisel tekkinud vadakut nimetatakse hapuks vadakuks (acid whey). 
Magusa ja hapu vadaku vahe seisneb peamiselt erinevates mineraalainete sisalduses (6). Suurem 
mineraalainete ja laktaadi osakaal annab hapuvadakule sellele iseloomuliku maitse. 

 
3 Arvestades vadaku suurt veesisaldust (95%), võib selle erikaalu võrdsustada siinkohal veega. 
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Vadakul on kõrge orgaanilise aine sisaldus (7) ning sellest põhjustatuna kõrge biokeemiline (BHT=35 000 
mg O2/l) ja keemiline hapnikutarve (KHT => 60 000 mg O2/l). Sellel põhjusel peetakse vadakut üheks kõige 
suuremaks saastavaks toiduainetööstuse kõrvalsaaduseks (8). Vadakust vabanemine jäätmena on 
problemaatiline, põhjustades tõsiseid probleeme keskkonna saastatuses (7;9). 

Maailmas toodeti 2020. aastal u 21,69 mln tonni juustu (10), sh Euroopas 10,4 mln tonni (10). See 
tähendab ligikaudu vastavalt 195 mln tonni maailmas ja 97,5 mln tonni Euroopas. Vadaku koguse 
suurenemine on korrelatsioonis juustutootmise iga-aastase suurenemisega ligikaudu 2% p. Tekkivast 
vadakust umbes 50% töödeldakse ja sama palju läheb põldudele, söödaks või käideldakse jäätmena (6; 
11). 

Ehkki vadaku kuivainesisaldus on väike, on toodetavad vadakukogused suured. Vadak koosneb 95% 
ulatuses veest ning 5% ulatuses kuivainest. Vadaku kuivaine sisaldab omakorda keskmiselt 70% laktoosi, 
20% mineraalaineid ja 10% vadaku valku. Tuginedes CLAL4 ning Statistikaameti andmetele, võib tuletada 
Eestis toodetava piimakoguse juures vadaku ja selles sisalduvate peamiste kuivainete hinnangulised 
kogused (tabel 1). 

Tabel 1. Eestis 2020. aastal toodetud juust ja kohupiim ning vadak (12). 

Piimatooted Kuivaine Tonni 
Eestis toodetud kogu piim   848 000 
Piimatööstustesse jõudnud piim   788 000 
Toodetud juust   26 300 

·Teoreetiliselt tekkiv vedel vadak   263 000 
·Teoreetiline kuivaine 5%   13 150 

·sh  Vadakuvalk 10% 1315 
  Laktoos 70% 9205 

  Mineraalained 
20% 2630 

Toodetud kohupiim    19 900 

·Teoreetiliselt tekkiv vedel vadak   99 500 

·Teoreetiline kuivaine 5%   4975 
·sh  Vadakuvalk 10% 497,5 

  Laktoos 70% 3482,5 

  
Mineraalained 
20% 995 

VADAK KOKKU   362 500 

 

Hinnanguliselt moodustab juustu ja kohupiima tootmisel tekkiv vadak 46% kogu töödeldavast piima 
massist (joonis 1). Toodud kogus ilmselt ei erine tegelikust kogu tekkivast vadakust, kuivõrd juust ja 
kohupiim on peamised vadaku tekitajad ning ühtlasi moodustavad need väga suure osa piimatööstuse 
toodangust. Marginaalne erinevus võib tuleneda sellest, et ka näiteks kreeka jogurti tootmisel tekib 
vadakut, samuti potentsiaalsetest kadudest tootmises. Seetõttu usume, et 362 500 tonni (sh 5% kuivainet 
ehk 18 125 tonni) tekkivat vadakut iseloomustab küllalt adekvaatselt vadaku kui piimatööstuse 
kõrvalsaaduse kogust. 

 
4 Itaalia piimandussektori konsultatsiooniettevõte, mis tegeleb ülemaailmse piimandusturu analüüsimisega, statistika 
kogumisega ja trendide jälgimisega www.clal.it 
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Joonis 1. Vadaku osakaal kogu töödeldud piima massist Eestis. 

Avalikule statistikale tuginedes ei ole võimalik päris täpselt öelda, kuidas vadakut kasutatakse ning milline 
on kasutusvaldkondade osakaal. Võimalikult suure täpsuse saamiseks tehti järgmist: 

● küsiti infot suurematelt piimatöötlejatelt (intervjuud), sh suurematelt juustu ja kohupiima 
tootjatelt tekkiva vadaku koguse ning selle kasutamise kohta5; 

● uuriti potentsiaalset tootmisvõimekust Eestis pulbrilise vadaku tootmisel6; 
● tuvastati vadaku ja selle põhiste toodete ekspordimaht ja orienteeruvad toodete osakaalud 

ekspordimahus (vedelal või tahkel kujul). Statistika kohaselt eksporditi 2020. aastal 35 000 tonni 
vadakut7; 

● tuvastati suuremate vadakutekitajate eksporditava vadaku osakaal, sh tahkel ja vedelal kujul; 
● tuvastati Jäätmearuandluse infosüsteemi8 abil vadaku kui jäätme utiliseerimise maht; 
● tuvastati suurimate piimatöötuste söödaks mineva vadaku maht; 
● tuvastati biogaasiks mineva vadaku ligikaudne maht9. 

Saadud infot töödeldi süsteemselt ning omavahel seostatuna, kusjuures lähtuti põhimõttest suuremalt 
mahult väiksemale, mis annab alust arvata, et saadud tulemused kajastavad küllalt suure tõenäosusega 
ligilähedasi vadaku kasutamise osakaale, mis on väljendatud joonisel 2. Eeldatavalt 35% vedelast vadakust 
kasutatakse pulbrite tootmiseks. Põhilise tootja sõnul on selle hulgas nii vadakupulbrit, vadakuvalgu 
kontsentraate (WPC), kui ka demineraliseeritud vadakut. Täpsemat jaotust ei ole võimalik kindlaks teha. 
29% vadakust eksporditakse välja tihendatud, kuid vedelal kujul (pöördosmoosi protsessi käigus 
vähendatakse vedeliku kogust nii, et esialgsest mahust jääb alles 1/3). Umbes 15% läheb biogaasi 
tootmiseks piimatööstuse enda katlamajas. Orienteeruvalt 8% läheb loomasöödaks (peamiselt 
hapuvadak) ning 3% jäätmeks. Jaotuse alla „muu“ paigutub määratlemata osa vadakust, mis jaotub 
omakorda tõenäoliselt kõigi nende vahel, kuid eeldatavalt pigem sööda ja biogaasi vahel. 

 
5 Arusaadavalt ei saanud nad anda detailseid andmeid, kuid vähemalt suurusjärgud. 
6 Põhiliselt üks tootja tootmisvõimekusega töödelda 120 000 tonni vedelat vadakut erinevateks pulbriteks- 
7 https://www.clal.it/en/index.php?section=quadro_europa&country=EE 
8 Jäätmearuandluse infosüsteem https://jats.keskkonnainfo.ee/failid/2019_1_ewc.pdf 
9 On teada piimatööstus – Estover, kes kasutab peaaegu täielikult ära tekkiva vadaku biogaasi tootmiseks, teised 
suuremad biogaasiks vadakut ei kasuta. 

54%

46%

Vadaku	osakaal	kogu	töödeldud	piima	massist

Piimatooted Tekkiv	vadak
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Joonis 2. Vadaku töötlemine Eestis. 

Vadaku väärindamine ja kasutusvaldkonnad– vadakuvalk ja laktoos 

Vadaku väärindamist on viimasel kümnendil käsitlenud mitmed teadustööd (11; 6; 13; 14; 15). Sealjuures 
on juba küllalt palju infot nii töötlemise meetodite, võimalike toodete kui ka üha enam majanduslike 
parameetrite osas. Vadakus on hakatud nägema piimatööstuse peamist kasvupotentsiaali. 

Vadaku väärindamiseks on kasutusel erinevad füüsikalised, keemilised ja mikrobioloogilised meetodid, 
mille rakendamine sõltub eelkõige sellest, milliseid komponente vadakust soovitakse saada. Levinumateks 
on filtreerimismeetodid, kus osakesed eraldatakse füüsiliselt membraantehnoloogia abil sõltuvalt 
osakeste suurusest: 

● ultrafiltratsioon – UF; 
● mikrofiltratsioon – MF; 
● nanofiltratsioon – NF; 
● diafiltratsioon – DF. 

Sellele lisaks kasutatakse suurema kontsentratsiooniga valgupulbrite puhul hüdrolüüsi ja laktoosi 
derivaatide saamiseks hüdrolüüsi, fragmentatsiooni, ekstraheerimist, fermentatsiooni, jt. (16) 

Vadaku esmane töötlus seisneb peamiselt selle ultrafiltreerimises, mille tulemusel saadakse vadakuvalgu 
kontsentraat ning laktoosi permeaat (filtraat). Need komponendid võivad olla juba iseseisvaks tooteks, 
kuivõrd nõudlus nende järele on suur või ka lähtematerjaliks edasisel töötlemisel. Arvestades Eesti 
mahtusid ning suhtelist tehnoloogilist mahajäämust, on perspektiivseks esmalt vadaku kaks põhilist 
komponenti vadakuvalk ning laktoos. 

Vadakust saadavate komponentide potentsiaalne kasutusvaldkond on erakordselt lai. Vadakuvalgu 
kontsentraadi ehk WPC töötlus põhineb valdavalt selle kontsentratsiooni suurendamises ja 
mineraalainete eraldamises, mille tulemuseks on kas suurema valgusisaldusega kontsentraadid (WPC35–
80), isolaadid (WPI) või hüdrolüsaadid (WPH) ja demineraliseeritud tooted (DWPC, Demin90) sõltuvalt 
sellest, milline on potentsiaalne turg ja kasutusvaldkond: toidulisand, beebitoidud, funktsionaalsed 
joogid-söögid, sportlaste toitained. Samuti on perspektiiviks üksikute valkude eraldamine (Single Cell 
Protein – üherakuline valk). 

Sealjuures on tervise- ja dieettoodete turgu hinnatud erakordselt suure kasvupotentsiaaliga turuks, mida 
veavad põhjustena vananeva rahvastiku vajadus tervist toetavate toodete järgi, terviseteadlikkuse tõus, 
elatustaseme tõus ning üha kasvav trend olla sportlik. 

35%

29%

8%

3%

15%

10%

Eestis	toodetava	vadaku	kasutamise	osakaal

Pulbriline Tihendatud	(vedel) Söödaks Jääde Biogaas Muu
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Laktoosi ehk piimasuhkru rakendusvõimalused on aga veelgi laiemad. Laktoos leiab kasutust 
toiduainetööstuses arvukates rakendustest küpsetistest lihatoodeteni ja jookideni. Laktoosi derivaadid 
aga on kasutuses näiteks meditsiinis, kosmeetikas ja farmaatsias, aga ka potentsiaalselt plastitootmises 
ning bioenergeetikas biogaasi tootmisel. 

Laktoosi ja vadakuvalgu põhimõtteline tuletamine vadakust on kujutatud joonisel 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 3. Vadakupõhise laktoosi väärindamine (15; 17). 

Muuhulgas sõltub vadaku väärindamine tehnoloogilisest võimekusest ning kuluefektiivsusest. Mida 
väiksemaid fraktsioone ja puhtamaid elemente soovitakse saada, seda komplekssem ning eeldatavalt ka 
kallim on tehnoloogia. Ühtlasi seda suurem on lisanduv väärtus, mida kujutatakse joonisel 4. 
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Joonis 4. Vadaku väärindamise väärtuse kasvu ahel (18). 

Vadakupõhiste toodete turumaht ja trend 

Kasvav populatsioon, terviseteadlikumad valikud, tervise ja dieettoodete populaarsus, vananev rahvastik 
jne on vedamas juba viimased 10 aastat vadakuvalgu põhiste toodete turgu. 

 
Joonis 5. Vadakuvalgu maailmaturu prognoos (10). 

Kui näiteks 2006 aastal hinnati vadakuvalgu turu mahtu USA-s 1,9 miljardile dollarile, siis 2019. aastal oli 
see 8,7 miljardit ning kasvuprognoos aastateks 2020 kuni 2027 on 9,8%. Jätkuvat kasvu eesoleval dekaadil 
prognoosib ka OECD (2). Püsivat kasvu nähakse ka teiste vadakupõhiste toodete osas, eeskätt laktoosi ja 
selle derivaatide kui väärtuslike sisendite osas teistele tööstusharudele (19). 

Laktoosi maailmaturu mahu erinevad prognoosid ennustavad selle aastast kasvu 3% ja enama võrra. 
Farmaatsiale sobiliku laktoosituru aastane kasv on veelgi suurem, küündides 4–5% aastas. Sellist turu 
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kasvu veavad USA ja Aasia, kus on suur nõudlus imikutoitude järele, samuti farmaatsiatööstuse turu üldine 
kasv ja toidulisandid.10 

Tuginedes arvukatele teadustöödele ning vadakust tuletatud komponentide (valgupulbrid, laktoos, 
laktoosi derivaadid) turu nõudlusele, ei ole küsimus nõudluse olemasolus. Pigem on küsimus, kuidas 
suudab piimatööstus sellest kasvust kasu lõigata, milliste toodetega ning milliste tehnoloogiatega. 

Vadakupõhiste toodete osas ei ole lihtne prognoosida võimaliku väärtust laktoosi derivaatide osas 
(rääkimata konkreetsetest jaekaubanduse lõpptoodangust – tabletid, toidulisandid jne), kuivõrd selline 
hinnainfo ei ole hõlpsalt kättesaadav. Küll aga on võimalik leida laktoosi keskmisi maailmaturu 
kokkuostuhindu. Samuti on võimalik hinnata turumahtu vadakuvalgu peamiste tooterühmade osas. 

Tuginedes Itaalia turu11 analüüsile, on seal 2021. aasta septembris vedela vadaku hind varieerunud 17 
euroni tonnist jaanuaris kuni 23,25 euroni. Kõrvutades siia aga näiteks vadakust toodetud pulbrilise 
WPC35 ehk vadakuvalgu kontsentraadi 35% valgusisaldusega kuivaines, oli eksporthind Euroopas 3386,68 
eurot tonni eest. See teeks kogu Eestis toodetava vadaku väärindamisel vadakuvalgu kontsentraadiks 
WPC35-ks ja seda ise eksportides koguhinnaks 17,5 mln. Sõltuvalt sellest, milline on vadakuvalgu 
kontsentraadi valgusisaldus ehk teistpidi, kui palju on sellest eraldatud laktoosi, on võimalik müügihind 
veelgi suurem. Näiteks väärindades koha peal lõpptarbijale vadakupulbri kontsentraadi WPC80, on selle 
tänane jaehind e-poodides suurusjärgus 10–14 eurot/kg ehk praeguste arvutuslike kogumahtude juures 
väärtuses 31,7 mln eurot. WCP80 tähendab, et selles on 80% proteiini ning 4–8% laktoosi. Protsessi käigus 
tekib laktoos, mida on võimalik müüa 827 eurot tonnist mittefarmatseutilise laktoosi eest ehk 
potentsiaalse Eestis tekkiva laktoosi koguse juures mahus u 10 mln eurot. Nende kahe alternatiivi 
tootmisel samaaegselt oleks seega maht suurusjärgus 41,4 mln eurot. Mõistagi on see arvutus 
teoreetiline, kuid illustreerib erineva väärindamise korral olulist potentsiaalse väärtuse erinevust. 

Keskendudes vadakuvalgule ning laktoosile, võiks piimasektor hulgimüüjana olla partneriks suurtele 
toiduainetööstustele, toidulisanditööstustele ja farmaatsiatööstustele. Võimaluseks on vadakuvalgu 
pulbrite näol ka lõpptoodete tootmine, sh peamiselt imikute toidusegud ja toidulisandid ja nn fitness-
toidud. 

Laktoosi osas on rakenduseks ka biokütuse tootmine, kusjuures piimatööstus võib kasutada seda enda 
energiavajaduse rahuldamiseks või müües toorainet biogaasi tehastele ja biorafineerimise tehastele. 
Näiteks kasutab Estover Piimatööstus oma vadakut piimatööstuse juurde rajatud biogaasitehases oma 
energiavajaduse osaliseks katmiseks. 

USA ja Euroopa turud näitavad kasvu kõrgväärtuslike toodete järele eelkõige Lääne-Euroopas. Ehkki USA 
veab väärtuslike vadakuvalkude turgu, on märkimisväärne kasv ka Euroopas. Arenenumates piirkondades 
on Euroopas kasvav trend aga just madalama väärtusega komponentide tootmine, nagu laktoos ja 
vadakuvalk, mis erinevalt kõrgväärtuslikest komponentidest on vähem investeeringumahukad (20). 

Optimaalseima tootmiskombinatsiooni leidmine eeldab täiendavat uuringut ning majanduslikku 
modelleerimist, sh milline on eeldatav investeering ning sellele vastav parim toodangu komplekt. 
Konkreetsete tingimuste arvestamine ärimudeli sisendina sõltub üksikettevõtte valikutest ning seda antud 
juhul täpsemalt ei kajastata. 

Tehnoloogia ja alternatiivid 

Tehnoloogiad vadakuvalgu ning laktoosi tootmiseks on olemas ning rakendatavad. On suur tõenäosus, et 
Eesti tooraine mahtu hinnates ei osutu majanduslikult põhjendatuks laktoosi derivaatide tootmine. Kõige 
tõenäolisem oleks toota vadakupulbrit, vadakuvalgupulbreid, laktoosi permeaati (sh kuivatatult) ja 
laktoosi. 

 
10 https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/lactose-market-101774 
11 www.clal.it 



63	
 

Alternatiivideks on plastitootmine, biogaasi tootmine ja laktoosi derivaatide tootmine – kõigi osas täna 
tehnoloogia olemas. Küsimuseks on, nagu eespool märgitud, selle maksumus ja opereerimiskulud. 

Bioplasti tootmine 

2020. aastal Taani, Araabia Ühendemiraatide ja USA teadlaste uuringu (13) kohaselt on plasti tootmine 
üheks võimaluseks vadaku väärindamisel. See on väheseid just vadakule keskendunud modelleerimisi 
majanduslikus võtmes. Vaadeldi kahte stsenaariumit: plasti tootmine otse vadakust ning plasti tootmine 
WPC-st ehk vadakuvalgu kontsentraadist. Vadaku hind võrdsustati nulliga kui tootmises tekkiv jääde. 
Uuringus arvestati investeeringu suurusega (total capital investment), opereerimiskuludega, aastase 
sissetulekuga, tasuvusaja (payback time) ja investeeringu tootlusega (ROI). Tulemused on esitatud 
alloleval skeemil. 

 
Joonis 6. Bioplasti tootmine vadakust (13). 

Tulemustele tuginedes on vadakust toodetava plasti investeeringu suuruseks 33,6 mln dollarit ning 
tasuvusaeg 3,7 aastat. Vadakuvalgu kontsentraadist toodetava plasti vajalikuks investeeringuks on 19,1 
mln dollarit ning tasuvusaeg 2,4 aastat. Esimesel juhul on investeeringu tootlus 27,1% ja teisel juhul 42,2%. 
Näide põhines plasti aastasel tootmismahul 3200 tonni, mis tähendaks veidi enam kui 58 000 tonni 
vedelat vadakut. 

Metaan, etanool 

Kuivõrd paralleelselt arendatakse Eestis biogaasi ja biokütuste tootmist, tuleks vadakuga arvestada ka kui 
tootmissisendina sellesse väärtusahela osasse. Ei ole teada usaldusväärsed ja kohaldatavad andmed selle 
tegevuse majanduslikust kasulikkusest, kuid põhimõttelised alternatiivid on biokütuse kasutamine 
konkreetse piimatööstuse enda varustamiseks. Teiseks alternatiiviks on vadaku toormaterjalina müümine 
biokütuse tehasele. 50 tonni laktoosi permeaadi (5% laktoosi sisaldus) potentsiaal uuringu (14) kohaselt. 

Tabel 2. Vadaku laktoosi permeaadi potentsiaal (laktoosi sisaldus 5%) (14). 

Toode Kogus Hind USD Väärtus USD Kasutus Turg 
Laktoos 1500 kg 0,44/kg 660 Toiduainetööstus, 

farmaatsia 
Suur 

Metaan 780 m3 0,176/m3 138 Energeetika Tootmise 
omatarbeks 

Etanool 1340 L 0,4/l 536 Kütused Suur 
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Vadakupulbrid ja laktoosi derivaadid 

Vadaku töötlemise alternatiivsed tehnoloogiad, keskkonnaalase aspekti ning majandusliku potentsiaali 
võtab küllalt hästi kokku Ecuadoris läbi viidud uuring, milles keskenduti mõnele võimalikule 
tootmisalternatiivile ja selle mõjudele. 

Tabel 3. Vadaku väärindamise alternatiivid 100 tonni piima töötlemisel juustuks (6). 

Protsess Ei töötle WPC12 SCP13 WP14 Glü/Gal15 Laktaat GOS16 KEF17 
Juust 

Väärindatu
d toode 

- WPC34 SCP WP Glü/Gal Laktaat GOS KEF 

Kogus t - 2,06 2,18 5,8 81,63 79,82 81,63 0,31 
Hind USD - 1974/t 1950/t 1100/t 790/t 1000/t 20–

200/kg 
30/kg 

Jääde Vadak Permeaat reovesi reovesi reovesi reovesi reovesi reovesi 
Kogus 90,7 88,64 >88,43 84,9 9,07 >10,88 9,07 90,38 
COD18 
kg/m3 

70 56 6 1,2 4,6 2,3 2,3 2,3 

Tabel iseloomustab ka erinevate alternatiivide korral keemilist hapnikutarvet ja tekkivaid jäätmeid. Selle 
uuringu tulemused jõudsid järeldusele, et madalaimat väärtust loovad kombinatsioonid (joonis 7) 
SCP+WPC ning WP+WPC. Kõrgeimat seevastu aga WPC ja galakto-oligosahhariidid. Kusjuures uuring 
tugineb saadaoleva tehnoloogia baasil tehtud võrdlusele. 

 
Joonis 7. Vadaku väärindamise alternatiivide väärtusloome (6). 

 
12 Vadakuvalgu kontsentraat. 
13 Üherakuline valk. 
14 Vadakupulber. 
15 Glükoos/galaktoos. 
16 Galakto-oligosahhariidid. 
17 Kefiraan – polüsahhariid. 
18 COD iseloomustab keemilist hapnikutarvet, mis on erinevatel toodetel erinev. 
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Väärtusahela osalised 

Vadakupulbril ja laktoosil põhinevas mudelis oleksid võitjad järgmised: 
- toorpiima tootjad, kes saavad potentsiaalselt kõrgemat hinda, kuivõrd ka töötleja saab suuremat 

väärtust; 
- juustutootjad, kes saavad tõenäoliselt vadakust paremat hinda kas üksikult müües või ühistuliselt; 
- piima töötlejad, kes saab suurendada tulu uute toodete ja turgude näol; 
- toiduainetööstus, kes saab kasutada laktoosi ja vadakuvalku enda toodetes; 
- väiketootjad ja nišiärid, kes teevad tervisebatoone ja toidulisandeid. 

Laktoosi ja selle derivaatide puhul lisanduvad ahelasse: 
- biogaasitootjad – tõenäoliseks võib pidada teatud osas biokütustel põhinevat integratsiooni 

huvitatud osapooltega siseriiklikult ja/või Estoveri näitel paikset biogaasijaama; 
- plastitootjad; 
- tõenäoliselt hulgiostjatena farmaatsiatööstused, toiduainetööstused, keemiatööstused. 

Tõenäoliselt asetub Eesti vadakupõhiste toodete osas väärtusahela sellesse ossa, kus oleme toorme 
tarnijateks ja/või konkureerime Euroopa ja maailma suurte piimatööstustega nagu Lactalis, 
FrieslandCampina, Fonterra, Arla Foods, Saputo, Glanbia, DMK/Wheyco, Leprino, Agropur/Davisco, 
Sachsenmilch, Savencia/Armor Proteines, Sodiaal/Euroserum ja Hilmar. Vadaku ja laktoosi komponentide 
suurimateks turuosalisteks on Milk Specialties Global, Meggle, Milei, Volac, Carbery, and Dairygold. 
Lõpptarbijaks ning väärindajaks peamiselt Nestlé jaDanone. 

Tasub ära märkimist, et ka juba Eestis on hakatud tootma ning brändima jaemüügi toidulisandeid. 
Intervjuust Iconfit.ee eestvedajatega selgus, et hetkel ostetakse vadakupulbrit sisse ning sellest tehakse 
lõpptooted. Nende käibe progresseerumist jälgides, on toidulisandite turg perspektiivikas. Nende sõnul 
oleksid nad enda kasvu silmas pidades huvitatud potentsiaalse väärtusahelaga liituma. Kahtlemata oleks 
vajaliku tehnoloogia rakendamisel ka lõpptoodetele perspektiivi toidulisandite ja sport-toitainete osas. 
Joonisel 8 on kujutatud kokkuvõtvalt põhimõttelised suunad vadaku kasutamisel ja väärindamisel. 

 
Joonis 8. Vadaku väärindamise rajad. 

Lisaks, vadakupõhiste toodete väärindamisega paralleelselt tuleb hoida fookuses teemat piima 
hinnastamisel kuivainesisalduse järgi. Kuivainepõhine hinnastamise kontseptsioon on selge osa 
vadakupõhiste toodete väärindamisel, kuivõrd just kuivaine osakaal on oluline erinevate vadakust 
eraldatavate komponentide majandusliku sisu hindamisel. Antud teemat on käsitletud uurimuses Ants-
Hannes Viira (21). 
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3.3.2 Taimsed liha alternatiivid 

Petri-Jaan Lahtvee, Liina Joller-Vahter 

Mõiste „taimne“, viitab taimedest valmistatud toodetele, mis on alternatiivsed loomse valgu 
asendamiseks. See hõlmab taimset alternatiivi lihale, mereandidele, munale ja piimatoodetele. Taimse 
liha kontseptsioon ei ole hiljutine areng. Taimse liha levimus ja mitmekesisus on sajandeid pidevalt 
kasvanud. Paljud varased taimsed lihatooted olid siiski mõeldud taimetoitlastest tarbijaid silmas pidades. 
Varajane taimne liha ei püüdnud replitseerida tavapärast liha (visuaalselt, konsistentsilt ja sensoorsete 
omaduste poolest), vaid pakkuda toiteväärtuselt sarnast, kuid alternatiivset lahendust loomsele lihale. 

Mured jätkusuutlikkuse, toiduga kindlustatuse ning tööstusliku loomakasvatuse keskkonna- ja 
rahvatervisega seotud mõjude pärast on tekitanud tungiva vajaduse arendada taimset liha, mis mõeldud 
pigem tavatarbijatele kui nišiturgudele. See on viimase kümne aasta jooksul viinud innovatsiooni 
plahvatuseni (näiteks ettevõte Impossible Foods on Ameerika Ühendriikides kogunud tänaseks 
investeeringuid 500 miljoni USD eest). Tänased taimsed lihavalikud meeldivad ka kiiresti kasvavale 
paindlike tarbijate segmendile (fleksitaarsuse ehk paindlikkuse aspekt). 

Globaalne liha tarbimine on täna läbi aegade kõrgeimal tasemel. ÜRO andmetel peaks ülemaailmne liha 
nõudlus aastaks 2050. kahekordistuma (Good Food Institute). Samas kaasneb loomse liha tootmisel kolm 
(muna ja piima puhul) kuni 40 (veiseliha) korda suurem keskkonna mõju ühe kilogrammi toote tootmisel 
võrrelduna näiteks teravilja tootmisega (Poore & Nemecek, 2018). 

Taimse liha, kultuur-liha ja kääritamis-protsesside abil toodetud liha abil saame leevendada oma 
toidusüsteemi keskkonnamõjusid, vähendada zoonootiliste haiguste riski ja lõpuks toita rohkem inimesi, 
kellel on vähem ressursse. Taimedest liha valmistades ja rakkudest liha kasvatades saame lihatootmist 
kaasajastada, kuid samas pakkuda ka lisandväärtust lihtsamatele taimsetele kultuuridele. 

Milline on taimse liha turg? 

Paindlikud tarbijad otsivad taimseid liha valikuid, mis loovad sama sensoorse kogemuse kui loomne liha. 
Need tarbijad vähendavad teadlikult oma liha tarbimist, kuid ei loobu täielikult loomsetest toodetest. See 
otsus süüa rohkem taimi tuleneb sageli murest tervise, keskkonna või loomakaitse ja loomakasvatuse 
küsitava eetilisuse tõttu. See võib olla ka lihtsalt viis uudsete ja mitmekesiste maitsete kogemiseks 
taskukohase hinnaga. Paindlikkuse ehk fleksitaarsuse kasv põhjustab taimsete toitude jaoks 
märkimisväärse turu kasvu. Seda trendi toetab ka valmistoidu (või poolfabrikaatide) tarbimise pidev kasv. 

Hiljutine uuring näitab Euroopas taimse liha tarbimise kasvu viimase kahe aasta jooksul 49%, kusjuures 
taimse liha tarbimine kasvas enim Saksamaal (226%) ja Austrias (82%) (CORDIS). Vaatamata taimsete 
toiduainete turu kasvule moodustab taimne liha praegu vaid umbes 1% USA jaemüügi lihaturust (Good 
Food Institute). Taimse liha turu liitkasvumäär on eeldatavalt 14% ning 2020 aasta turumahu 
kahekordistumist eeldatakse aastaks 2025 (Markets and Markets). Et taimsest lihast saaks järgnevatel 
aastakümnetel oluline osa ülemaailmsest lihaturust, on endiselt tohutu vajadus täiendava teadus- ja 
arendustegevuse järele. See taimse lihatööstuse uuendus ja hilisem kasv saab teoks ainult kooskõlastatud 
jõupingutuste abil, et suunata nii rahalisi, inim- kui ka tehnoloogilisi ressursse sellesse valdkonda. 

Eestis tarbivad inimesed lihatooteid ja mune keskmiselt 80 kg/aastas inimese kohta (lisaks veel ca 280 
kg/aastas inimese kohta piimatooteid). Arvestades lihatoodete tarbimise 50% asendumist liha 
alternatiividega, avaks see Eestis taimsetele liha-alternatiividele turu suurusega ca 80 000 tonni/aastas 
(arvestades taimse liha valgu sisaldust ca 25–30%). 

Kuidas taimset liha tehakse? 

Kõige lihtsamal tasemel koosneb loomade liha valgust, rasvadest, vitamiinidest, mineraalidest ja veest. 
Kuigi taimedel pole lihaseid, sisaldavad nad valku, rasvu, vitamiine, mineraale ja vett. Taimne liha kasutab 
ära seda biokeemilist sarnasust taimede ja loomade vahel. 

Iga valgu, lipiidi või funktsionaalse ühendi kohta umbes tosinas loomaliigis, mida me tavaliselt sööme, 
võime taimeriigist otsida analoogi või asendajat. Kui asendajat looduses pole, võime proovida seda teha 



68	
 

taimse koostisosa mehaanilisel, keemilisel või bioloogilisel töötlemisel. Valkude ainulaadne ruumiline 
paigutus lihaskoes loob lihale omase tekstuuri. Tükeldatud või hakkliha on lihtsama tekstuuriga ja seda on 
lihtsam jäljendada kui suuremaid tükke, nagu kanarinnad või sealihakotletid, mis on valmistatud tervest 
lihaskoest. Valkude ruumiline paigutus nendes terve lihase tüüpi toodetes on tekstuuri lahutamatu osa. 
Seega pole üllatav, et tervete loomse liha lõikude ja taimsete koostisosade biomimeerimiseks tuleb 
ületada rohkem tehnilisi väljakutseid. Samas on võimalik leida liha tekstuurile sarnaseid tekstuure näiteks 
seente hulgas. Seoses seente suurele valgu sisaldusele on need üheks ideaalseks aluskomponendiks 
loomse liha asendamisel. 

Taimse liha alternatiivide tootmiseks kasutatav väärtusahel hõlmab kolme peamist etappi (joonis 1). 
Esiteks kasvatatakse tooraine, milleks võib olla nii teravili (kaer, nisu), kaunvili (hernes, põlduba) või 
õlitaimed (raps). Teiseks töödeldakse toorainet, et vabaneda taimeosadest, mida ei soovita (kestad, 
varred ja seemned), misjärel tooraine jahvatatakse. Järgmises etapis jõutakse valkude, rasvade ja 
kiudainete eraldamiseni, milleks kasutatakse erinevaid ekstraktsiooni võimalusi. Eraldatud valgu 
kontsentraadile või isolaadile maitseainete lisades valmistataksegi taimne lihatoode. Taimse liha hinna 
optimeerimisel on oluline leida väärtusahelad kõikidele taime ekstraktsioonil tekkinud kõrvalproduktidele 
nagu rasvad, kiudained, tärklis, mida on võimalik samuti edasi väärindada kas toidu või sööda tootmiseks. 

 

 
Joonis 1. Taimse liha alternatiivide valmistamise lihtsustatud tehniline skeem 

Kuigi erinevatel toormetel võib täpne koostis ning toiteväärtus erineda, on valgu kontsentraadi või isolaadi 
eraldamine skeem sarnane. Erinevate toormete täpsem koostis on kujutatud joonisel 2. Joonis on 
mugandatud ww.gfi.org kodulehelt. 

Ressursivaade 

Taimse liha alternatiivide ressursiks sobib nii traditsioonilise põllumajanduse taimetoodang (teraviljad, 
kaunviljad, õlitaimed kui ka kartul), uudsete kultiveeritud mikroorganismidest eraldatud valgud kui ka 
erinevate putukate ja vastsete valgud. Seega ühelt poolt sõltub selle valdkonna potentsiaalne maht 
kohapeal saadaolevast ressursist (põllumajandusmaast kuni taimetoodanguni), kuid teisalt reaktorites 
kasvatatav biotoorme hulk kasutatavast põllumaast ja selle viljakusest otseselt ei sõltu. 
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Põllukultuuridest suureneks kaunviljade (hernes, põlduba) osatähtsus seoses nende kultuuride kõrge 
valgusisalduse tõttu (joonis 2). Samas inimesele asendamatute aminohapete sisalduse poolest on 
sobilikum valgusisaldus kartulil ning rapsi seemnetel (sarnane ka sojaubadele), kuigi neis kultuurides on 
valgusisaldus madalam. Samas võib antud kultuuride valku pidada vastavalt tärklise või õli tootmise 
kõrvalproduktiks, mis edasisel väärindamisel moodustaks aga hinnatud koostisega taimse liha alternatiivi 
võimaliku toorme. 

Alternatiivina on võimalik kasutada ka sobiva koostisega mikroobset valku, kus valgu tootmise kiirus on 
kordades suurem võrreldes loomse või taimse valgu tootmisega. Üheks selliseks näiteks on Solar Foods 
Soomes, kes toodab toiduks sobilikku valku õhust leiduvast süsihappegaasist (Solar Foods). Just tänu 
protsessi kõrgele saagikusele, tootlikkusele ning võimalusele kasutada protsessi toormena erinevaid 
jääke, võib eeldada nii mikroobse valgu kui ka rasvade ning teiste toidulisandite turuosa suurenemist nii 
toidu kui ka sööda komponentidena. 

Taimse liha tootmisel on oluliseks komponendiks just taimne valk (valgu kontsentraat), millele lisatakse 
rasvad, maitseained, lisaained. Tehnoloogiline innovatsioon seisneb ka ainete kokkusegamise ning 
töötlemise tehnoloogiates, et tekitada tootele ka sobiv tekstuur. Taimse liha tootmisel on olulised 
parameetrid mida jälgida: 

● tooraine valgu osakaal; 
● valgu sobivus liha asendajana (PDCAAS number – loomse liha puhul on see 1.00), mis näitab 

inimesele vajalike asendamatute aminohapete osakaalu (GFI Plant Protein Primer); 
● allergeensus; 
● maitse (eelistatud on neutraalne maitse); 
● hind. 
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Joonis 2. Olulisemate taimse liha tooraineks sobilike Eestis kasvatatavate põllukultuuride valgu sisaldus 
ning teiste koostisosade protsentuaalne jaotus ning valgu sobivuse hindamine liha asendajana (PDCAAS). 
(NB! PDCAAS väärtust üle 0,83 võib pidada loomse lihaga võrdseks valgu kvaliteediks, arvestades sealsete inimesele 
asendamatute aminohapete sisaldust. Joonise materjalid on kogutud leheküljelt www.gfi.org.) 

Taimse liha alternatiivina kasutatavates toodetes kasutatakse soovitud struktuuri ning maitse 
saavutamiseks erinevat taimset päritolu valku ja ka rasvasid. Näiteks Impossible Foods toodetud burgeri 
koostisosad on: vesi, sojavalgu kontsentraat, kookosõli, päevalilleõli, looduslikud lõhna- ja maitseained, 
kuni 2%: kartulivalk, metüültselluloos, pärmiekstrakt, kultiveeritud dekstroos, modifitseeritud 
toidutärklis, soja leghemoglobiin, sool, sojavalgu isolaat, tokoferoolide segud (E-vitamiin), tsinkglükonaat, 
tiamiinvesinikkloriid (vitamiin B1), naatriumaskorbaat (C-vitamiin), niatsiin, püridoksiinvesinikkloriid 
(vitamiin B6), riboflaviin (vitamiin B2), vitamiin B12 (Impossible Foods). Kuigi antud toote toiteväärtus on 
sarnane traditsioonilisele lihale (tabel 1), siis on võimalik taimse liha alternatiivide puhul tootest eraldada 
sealsed ebatervislikud komponendid (nt kolesterool) ning juurde lisada tervist parandavaid komponente 
(nt kiudained, antioksüdandid, probiootilist toimet omavad mikroorganismid, jne.). Nii võimegi peatselt 
juba näha turul funktsionaalseid tooteid, mis pole toodetud vaid madalama süsiniku jalajäljega, vaid 
omavad ka tunduvalt kõrgemat toiteväärtust. 
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Tabel 1. Toiteväärtuse võrdlus taimse liha analoogide ja traditsioonilise liha vahel (Bohrer, 2019). 

Toode Energi
a 
väärtu
s 
(kcal) 

Valk 
(g) 

Rasv 
(g) 

Küllastu
nud 
rasvad 
(g) 

Kolester
ool (mg) 

Süsivesi
kud (g) 

Kiudain
ed (g) 

Na 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Liha-analoogid: 

Beyond 
burger 

221 18 16 5.3 0 2.7 1.8 345 3.7 

Impossible 
burger 

212 17 12 7.1 0 8.0 2.7 327 3.7 

Traditsioonilised lihatooted: 

Veiseliha (7% 
rasv), 
küpsetatud 

182 26 8 3.3 84 0 0 72 2.8 

McDonald’si 
veiselihakotl
et 

267 23 20 8.3 83 0 0 400 3.3 

 

Kuna sisendeid taimse liha tootmiseks võib olla palju erinevaid ja teisalt on lõpptarbijale suunatud toodete 
puhul oluline osa hinnastamisel tootja maine ja toote brändi kuvand, siis mingit keskmist taimse liha kilo 
hinda on keeruline välja tuua. Enamasti on need hetkel siiski tavalisest lihast veidi kallimad või enam 
vähem samal tasemel. Ühe pikema ajalooga taimse liha pakkuja Beyond Meat tooteid on müügil ka Eesti 
supermarketites (Prisma, Selver) ja restoranides. 

 

 
 

Beyond Meat Burger herne- 
valgupõhised köögiviljapihvid 
227 g 6,69 € 
www.prismamarket.ee  

Vegan-peedikotletid, 
UVIC, 
300 g 2,59 € 
www.selver.ee  

Kikerherne-kapsa kotletid, 
Marta Kulinaaria, 
240 g 1,79 € 
www.selver.ee  

Joonis 3. Näiteid Eestis müügil olevatest toodetest, mida tarbijad võivad kaaluda asenduskaupadena. 

Kui traditsioonilised taimsed kotletid ei konkureeri oma toiteväärtuse poolest asendama traditsioonilisi 
lihatooteid, siis isoleeritud valgust toodetud taimsete liha alternatiivide (nt Beyond Burger) toiteväärtus 
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on lihale võrdlemisi sarnane ning võimaldab vähendada lihas sisalduva ebatervislike komponentide (nt 
kolesterool) sisaldust. 

Täpselt on keeruline prognoosida ka taimse liha osakaalu suurenemise mõju Eesti biomajanduses 
loodavale kogu lisandväärtusele, kuid selge on see, et see muudaks oluliselt seni välja kujunenud 
väärtusahelaid. Loomakasvatuse vähenemise tulemusel väheneks ka vajadus sööda kasvatamiseks 
kasutusel oleva põllumajandusmaa järele, mida siis omakorda saaks kasutada taimse liha jaoks 
traditsioonilisel viisil toodetavate sisendite kasvatamiseks. Seega primaartootmises see olulist muutust 
töökohtade koguarvus ilmselt kaasa ei tooks. 

Uute tehnoloogiate rakendamine võiks võimaldada siinsetel toidutootjatel maksta teravilja eest 
konkurentsivõimelist hinda ja soodustada selle väärindamist Eestis, selle asemel, et töötlemata kujul 
eksportida. Samuti võiks see anda tõuke kartuli ja köögiviljakasvatusele, mis on viimastel aastatel 
märkimisväärselt vähenenud (vt TP1 raport). Teiste riikide kogemuse põhjal on näha, et taimse liha trend 
jõuab turule nii iduettevõtete aktiivse arendus- ja turundustegevuse läbi kui ka aina enam traditsiooniliste 
suurte toidutööstuste tooteportfelli osana. Kuigi hetkel võib seda veel pidada nišivaldkonnaks, siis 
erinevate trendide koosmõjul on kindel suundumus selle osakaalu arvestatavale tõusule (vt ka TP2 
raport). 

Üheks oluliseks taimsete valkude põhiste toodete suurema tarbimise tagant tõukajaks on karmistuvad 
keskkonnanõuded. See on teada juba aastakümneid, et loomaliha masstootmine praegusel moel on väga 
suure negatiivse keskkonnamõjuga, mis avaldub muuhulgas metaani heitmetes kui ka veekasutuses. Selle 
inkrementaalne muutmine aga annab vaid väikese efekti, seega on inimeste täisväärtusliku toiduga 
varustamise tagamiseks vajalikud laiemad, süsteemsed muutused, kus lisaks taimse liha analoogidele 
hakkavad üha suuremat rolli mängima erinevad fermenteeritud toidud (nt kimchi), seente kasutamine liha 
asendajana, fermenteeritud toidukomponendid, valk (nt Solar Foods), rasvad (nt Melt and Marble, Cubiq 
Foods, Nourish Ingredients), toidulisandid (nt Blue California, Evolva) kui ka kultiveeritud liha (nt Aleph 
Farms). 

 

AKasutatud alikad: 

1) 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://doi.org/10.1016/j.fshw.2019.11.006] 

2) CORDIS [https://cordis.europa.eu/article/id/429495-europe-s-plant-based-food-industry-shows-
record-level-growth] 

3) Good Food Institute [www.gfi.org] 
4) GFI Plant Protein Primer [https://gfi.org/resource/plant-protein-primer/] 
5) Impossible Foods. [https://faq.impossiblefoods.com/hc/en-us/articles/360018937494-What-are-

the-ingredients-] 
6) Markets and Markets (Inc.) [https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/plant-based-

meat-market-44922705.html] 
7) Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and 

consumers. Science, 360(6392), 987–992. 
8) Solar Foods [https://solarfoods.fi/] 
 
 

● Aleph Farms (kultiveeritud liha) https://www.aleph-farms.com/ 
● Blue California https://bluecal-ingredients.com/ 
● Cubiq Foods https://www.cubiqfoods.com/ 
● Evolva https://evolva.com/business-segment/flavors-and-fragrances/ 
● Formo (end. Legendary Foods) (piimaasendus Saksamaalt) https://www.legendairyfoods.de/ 
● Good Catch valmistab taimseid kalapulki https://goodcatchfoods.com/ 
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● IKEA müüb lehtadrust toodetud vegan-kaaviari https://www.ikea.com/gb/en/p/sjoerapport-
seaweed-pearls-black-60361517/ 

● Impossible Foods (pärmiga toodetud hemoglobiin) 
● Melt and Marble https://meltandmarble.com/ 
● Mimic Seafood valmistab tomatitel põhinevat tuunikala alternatiivi Tunato 

https://vegconomist.com/products-and-launches/tunato-tomato-based-sushi-tuna-product-
from-spain/ 

● Mycorena (filamentsed seened liha asenduseks Rootsis) https://mycorena.com/ 
● Nestlé müüb osas Euroopa piirkondades taimepõhist tuunikala 

https://www.nestle.com/media/news/plant-based-seafood-alternatives-vegan-tuna 
● New Wave Foods toodab taimset päritolu krevette https://www.newwavefoods.com/ 
● Nourish Ingredients (mikroobidega toodetud loomse rasva asendus) https://nourishing.io/ 
● Odontella SAS teeb mikrovetikatest vegan-lõhet 

https://www.odontella.com/en/2020/06/23/major-contracts-veggie-solmon/ 
● Perfect Day (piimaasendus USAst) https://perfectdayfoods.com/ 
● Solar Foods (Soome ettevõte, toodab CO2st valku) https://solarfoods.fi/ 
● Thai Union PLC teeb mitmed erinevad tooted https://www.thaiunion.com/en/home 
● Upside Foods (taas lihaasendus) https://www.upsidefoods.com/ 
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3.3.3 Teravili (nisu) 

Evelin Loit 

Nisu 

See väärtusahel on valitud üheks fookuseks seetõttu, et Eestis on olemas vajalik ressurss. Nisu kasvatati 
ajavahemiku 2015-2019 aastakeskmisena 163 tuhandel hektaril 687,6 tuhat t ja toodi sisse 44,2 tuhat t. 
FADN andmetel oli samal ajal peamiselt teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatusega tegelevate tootjate 
nisu saagikus keskmiselt 49 ts/ha. Nisu kadusid tekkis Statistikaameti andmetel aastas keskmiselt 4386 t, 
mis moodustas 0,64% toodangust. Tootjate hinnangul moodustas nisu kadu aastatel 2017-2020 
toodangust 9,7-11,2%19. Aastatel 2015-2019 oli põllumaa müügihind keskmiselt 2842 eurot/ha ja 
rendihind 58 eurot/ha. 

Aastatel 2015-2019 suunati aastas keskmiselt nisu loomasöödaks 159,7 tuhat t, inimtarbimiseks 38 tuhat 
t ja tööstusesse 570 kg. Samadel aastatel suunati väljaveoks 105,3 mln euro väärtuses nisu, koguseliselt 
469,7 tuhat t. Eestis on olemas suur välja veetava nisu kogus, mida oleks võimalik väärindada. 

Järgnevas tabelis 1 on kajastatud aastate 2015-2019 aasta keskmised väärtused. Toodangu andmed on 
pärit Statistikaameti andmebaasist. Ülejäänud, kulusid iseloomustavate näitajate väärtused kajastavad 
Eesti FADN andmebaasis olevate teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamisega tegelevate tootjate 
keskmisi. 

Tabel 1. Nisu tootmise maht ja sisendite suhtelised kogused (Allikad: Statistikaamet, FADN) 

Toodang   
687 645 tonni kogus 

94141 100 € väärtus 
136,904 € / tonn hind 

4386 t kadu 
Hinnanguline tööjõuvajadus 

0,030 tund / € tööaeg / taimekasvatustoodangu väärtus 
Hinnanguline investeeringuvajadus 

3,572 € / € varad  / taimekasvatustoodangu väärtus 
0,436 € / € investeeringud  / taimekasvatustoodangu väärtus 

Hinnanguline optimaalne maht 
Maakasutus tn saaduse kohta 

0,002 ha / € kasutatav põllumajandusmaa / taimekasvatustoodangu väärtus 
Kasvatamise energiakulu tn saaduse kohta 

0,149 € / € energiakulu (mootorikütus, elekter, kütteained) /  taimekasvatustoodangu 
väärtus 

Kasvatamise  veekulu tn saaduse kohta 
Muud kulud   

0,129 € / € tööjõukulud / taimekasvatustoodangu väärtus 
0,413 € / € seemned, väetised, taimekaitsevahendid / taimekasvatustoodangu väärtus 
0,235 € / € põhivara kulum / taimekasvatustoodangu väärtus 

 
19Kostabi, Kaiu (2017). Toidukao ja jäätmete tekkepõhjused ning kogused põllumajandusliku esmatootmise tasandil. 
Magistritöö. Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/3282;  
Värnik. Rando; Aro, Kersti; Lillemets, Jüri (2018). Toidujäätmete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses. 
Uuringu aruanne. Projekt "Toidujäätmete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses 
(8.04.2016−28.12.2020)";  
Värnik. Rando; Aro, Kersti; Lillemets, Jüri (2021). Toidujäätmete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses. 
Kordusuuringu aruanne. Projekt "Toidujäätmete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses 
(8.04.2016−28.12.2020)". 



75	
 

ÜRO Toidu ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel on Maailmas kõige suuremad nisu tootjad 
Hiina, India, Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ning 2019. aastal toodeti Maailmas kokku enam kui 750 
mln t nisu 215 mln ha20. Nisu tootmine kasvab järjepidevalt, sealjuures võib leida uuringuid ja näiteid nisu 
kõrvalproduktidele täiendava väärtuse andmisest ja toitainete efektiivsemast kasutusest.  

Üks suuremaid nisujahu tootmise kõrvalprodukte on nisukliid, mis sisaldavad kuni 45g/100g kiudaineid, 
b-vitamiini, mineraale ja bioaktiivseid ühendeid21. Kiudaineid on olulised inimkeha tervele toimimisele, 
kuid kiudainete kasutamine toidus muudab selle lõhna ja tekstuuri, mis võib tarbijate jaoks olla harjumatu 
ja seetõttu mitte eelistatud4. Ensüümide või lahustite kasutamine nisukliide töötlemiseks võimaldaks 
säilitada toitaineväärtuse ja vähendada mõju toidu lõhnale ja tekstuurile, suurendades nisukliide 
kasutusvõimalust22. Töödeldud nisukliid sobivad kasutamiseks erinevates küpsetistes (saiad, leivad, 
küpsised, koogid), pastades ja nuudlites ning gluteenivabades toodetes3, 6.  

Nii nisu kui ka järgneva alamvaldkonna fookusteema odra puhul on võimalik kasutada järgnevaid 
tehnoloogiaid koostisosade eraldamiseks:  

● Ultraheli abil ekstraheerimine (ultrasound-assisted extraction (UAE));  
● vedeliku survestatud ekstraheerimine (pressurized liquid extraction (PLE)) või teise nimega tuntud 

kui lahusti kiirendatud ekstraheerimine (accelerated solvent extraction (ASE));  
● ülekriitiline ekstraheerimine süsihappegaasiga (SC-CO2) või veega (SCW) (supercritical fluid 

extraction (SFE));  
● mikrolainetega ekstraheerimine (microwave assisted extraction (MAE))23.  

Nimetatud tehnoloogiad on võrreldes traditsiooniliste lahendustega olulisemalt efektiivsemad ehk 
suurema saagikusega, kiiremad, energiasäästlikumad ning keskkonnasõbralikumad mistõttu sobivad 
eraldatud ained kasutamiseks nii kosmeetikatoodetes kui ka ravimi- ja toiduainetööstuses24. 

Ultraheli abil ekstraheerimine (UAE) looduslike ainete ja uudsete fütokemikaalide saamiseks on 
keskkonnasõbralik, kiire, suure saagikusega ja vähem lahusteid kasutav ekstraheerimise viis, mis oma 
omadustelt sobib kasutamiseks tööstuslikus tootmises6. Kuid UAE on vähe katsetatud tööstuslikul tasemel 
tootmiseks võrreldes ülekriitilise ekstraheerimisega (SFE), mis on Maailmas laiemalt levinud ning 
kergemini kättesaadav25. Euroopas pakuvad mitmed ettevõtted tööstuslikul tasemel SFE seadmeid või 
ekstraheerimise teenust26.  

 
20 http://www.fao.org/faostat/en/#data 
21 Onipe, O.O.; Ramashia, S.E.; Jideani, A.I.O. Wheat Bran Modifications for Enhanced Nutrition and Functionality in 
Selected Food Products. Molecules 2021, 26, 3918. https://doi.org/10.3390/ molecules26133918 
22 Wen Cheng, Yujie Sun, Mingcong Fan, Yan Li, Li Wang & Haifeng Qian (2021): Wheat bran, as the resource of dietary 
fiber: a review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2021.1913399 
23 Gangopadhyay, N., Hossain, M. B., Rai, D. K., & Brunton, N. P. (2015). A review of extraction and analysis of bioactives in 
oat and barley and scope for use of novel food processing technologies. Molecules, 20(6), 10884-10909. 
24 Pasqualone, A., Delvecchio, L. N., Gambacorta, G., Laddomada, B., Urso, V., Mazzaglia, A., ... & Miceli, G. D. (2015). Effect 
of supplementation with wheat bran aqueous extracts obtained by ultrasound-assisted technologies on the sensory 
properties and the antioxidant activity of dry pasta. Natural product communications, 10(10), 1934578X1501001026. 
25 Sovova, H.; Stateva, R. P. (2011). Supercritical fluid extraction from vegetable materials. Reviews in Chemical Engineering 
27(3-4):79-156. DOI:10.1515/REVCE.2011.002 
26 http://www.scfn.eu/ Itaalia erinevate ettevõtete ühendus, kes on väljatöötanud teaduspõhiselt efektiivse SFE 
lahenduse. https://www.sfe-process.com/ Prantsusmaa ettevõte, kes seadmeid müüb. https://stanipharm.com/ 
Prantsusmaa ettevõte – arendab laboratoorselt väljatöötatud toodetele majanduslikult sobiva ja tehniliselt võimaliku 
lahenduse, et tööstuslikul tasemel toota. https://www.firmenich.com/ - Šveitsi ettevõtte, kes kasutab SFE lõhnaõlide 
tootmiseks. https://www.altexco2.com/ - Šveitsi ettevõte, kes pakub teenusena ekstraheerimist. 
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Ülekriitilise ekstraheerimise laialdane kasutusvaldkond, suur saagikus ja keskkonnasõbralik protsess, on 
põhjuseks miks see on palju kasutust leidnud27. Sealjuures on hinnanguline valem tootmiskulude (cost of 
manufacturing (COM)) arvutamiseks järgnev:  

COM (US$/kg ekstraktsiooni kohta) = 0.304 FCI + 2.73 COL + 1.23 ( CRM + CWT + CUT ), 

kus FCI on kapitaliinvesteering, COL on tööjõukulud, CRM on toorainekulud, CWT on jäätmekäitluse kulud 
ning CUT on üldkulud (kõik kulud arvestatakse US$ ühe kg ekstraktsiooni kohta)9.  

(FCI is the capital investment (US$/kg of extract), COL is the cost of operational labor (US$/kg of extract), 
CRM is the cost of the raw material (US$/kg of extract), CWT is the cost of waste treatment (US$/kg of 
extract), and CUT is the cost of utilities (US$/kg of extract)). 

Eestist eksporditava nisu koguse ja teaduskirjanduses leitud tulemuste põhjal on moodustatud tabel 2, 
milles tuuakse välja erinevad nisust saadavad koostisosad, nende turuprognoos ja hinnanguline kogus, 
mida võiks Eestis toota, ekspordi põhjal. 

Tabel 2. Näited nisust eraldatavate koostisosade, nende turuprognoosi, Eesti potentsiaalse mahu ja 
kasutusalade kohta. 

Koostis
osa 

Maail
ma 
turg 
2019 

 
Maail

ma 
Turg 

2025-
26 CAGR 

Teoree
tiline 

produk
tiivsus 

Ekspordi
tava 

nisust 
saadav 

koostisos
a kogus/ 

kg 
Kasutus-

võimalused 
TR
L 

Aast
a Autor Artikkel 

Proteii
n 2 Bn $ 

2,7 Bn 
$ 4% 14-16% 65660 

Bakery & 
confectionary, 
nutrition and 
supplement, 

dairy 
products, 

cosmetic and 
personal 

carte, animal 
food 9 2020 

Yilmaz-
Turan 

Cascade extraction 
of proteins and 

feruloylated 
arabinoxylans from 

wheat bran 

Mere-
vaik-
hape       

22 g/L-
57,61 

g/L 103180   4 2008 Du 

A wheat biorefining 
strategy based on 

solid-state 
fermentation for 

fermentative 
production of 
succinic acid 

β-
glükaa

n 
325 

Mn $ 
525M

n $ 7,20% 2,60% 12194 

health and 
wellness 
products   2018 Alonso 

The role of 
supercritical fluids in 

the fractionation 
pretreatments of a 

wheat 

 
27 Pereira, C. G.; Meireles, M. A. A. Supercritical Fluid Extraction of Bioactive Compounds: Fundamentals, Applications and 
Economic Perspectives. Food and Bioprocess Technology volume 3, pages340–372 (2010). 
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Arabin
oksülaa

n 
23 Mn 

$ 
40 Mn 

$ 
11.50

% 
6,5-
30% 30485 

food, 
beverages, 

pharmaceutic
al, animal 
nutrition 9 2016 

Montan
ati 

Agri and food waste 
valorisation co-ops 
based on flexible 
multi-feedstocks 

biorefinery 
processing 

technologies for 
new high added 

value applications. 

Piim-
hape 

1,25 
Bn $ 

1,8 Bn 
$ 

11.50
% 

57,61 
g/L   

industrial, 
food and 

beverages, 
pharmaceutic
als, personal 

care 4 2010 Lu 

Fermentative 
production of L(+)-

lactic acid using 
hydrolyzed acorn 

starch, persimmon 
juice and wheat 

bran hydrolysate as 
nutrients 

Koostisosade eraldamise ja väärindamisest andmeid teaduskirjandusest koguti mitmete 
otsingumootorite abil. Mõningates artiklites on kirjeldatud laboris katsetatud eraldamise 
meetodeid, vähe on leida andmeid tööstuslikul tasemel tootmise kohta. Saamaks andmeid 
tootmises olevate tehnoloogiate, efekiivsuste ja mahtude kohta, võeti ühendust peamiste 
ettevõtetega, kes müüvad edasi nimetatud koostisosi. Päringutele vastasid ettevõtjad, et antud 
andmed on seotud ärisaladustega ning neid ei avaldata. Seetõttu antakse üldine hinnang, kui palju 
võiks teoreetiliselt toodud koostisosi Eestis toota. Iga väärtusahela detailide selgitamiseks on vajalik 
teostada täiendav põhjalik analüüs. 

 

Tehnoloogiad 

Kääritatud nisutoodete kvaliteedi parandamine mikro- ja raadiolainete abil 

Wang, Z., Ma, S., Li, L., Sun, B., Wang, F., Huang, J., & Wang, X. (2021). Novel heating 
technologies and potential methods to improve fermentation efficiency and quality in wheat 
products: A short review. Grain & Oil Science and Technology. 

Kliide eemaldamine enne jahvatamist 

Dexter, J. E., & Wood, P. J. (1996). Recent applications of debranning of wheat before milling. 
Trends in Food Science & Technology, 7(2), 35-41. 

Nisu fraktsioonimine äädikhappe abil 

Pan, X., & Sano, Y. (2005). Fractionation of wheat straw by atmospheric acetic acid process. 
Bioresource Technology, 96(11), 1256-1263. 
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3.3.4 Kokkuvõte 

Sarnaselt puiduvaldkonnale, kus hetkel suure osa ekspordist moodustavad madalalt väärindatud 
kaubagrupid, on ka toiduvaldkonnas potentsiaal lisandväärtuse tõstmiseks läbi ressursside parema 
väärindamise. Söödavaldkonnas on suurimaks ärivõimaluseks sojapõhisele import-söödale omadustelt 
võrdväärse või parema ja rahaliselt konkurentsivõimelise kodumaise alternatiivi leidmine. 
Toiduvaldkonna väärtusahelates innovatsiooni suunamisel on lisaks vaja arvestada selle laiemat mõju – 
isevarustatuse taseme säilitamine on oluline julgeoleku ja jätkusuutlikkuse aspektist, lisaks on toiduga 
seotud traditsioonid meie kultuuri osa jne. 

Nende esmaste eesmärkide täitmise kõrval on toiduvaldkonnas Eestil siiski üsna suur potentsiaal olla 
toiduainete eksportijaks. Vaadates praegust ekspordistatistikat, siis esmalt hakkab silma töötlemata piima 
ja teravilja suur maht. Kuna rahvusvaheline turuolukord hetkel võimaldab seda kasumlikult teha, siis on 
loomulik, et ettevõtjad seda ka kasutavad. Enamasti sellised võimalused ei kesta aga kaua, seetõttu tuleb 
nii piima, teravilja kui ka kõiki teisi meil olemasolevaid bioressursse silmas pidades juba praegu luua uusi 
tehnoloogilisi võimekusi nende senisest kõrgemal tasemel väärindamiseks. 

Toidu ja sööda valdkonda eristab teistest käesolevas biomajanduse projektis vaatluse all olevatest 
teemadest ka see, et kõigis väärtusahela etappides on teiste valdkondadega võrreldes rohkem ettevõtteid 
ja suurem killustatus. Näiteks kui mõelda keemiatööstuse peale, kus nii praegu kui ilmselt ka tulevikus on 
Eestis mõnikümmend suuremat ettevõtet, siis kui toiduvaldkonnas võtta arvesse lisaks traditsioonilistele 
suurtele toidu töötlejatele ka biomassi tootvad või vertikaalselt integreeritud väikeettevõtted, ulatub 
väärtusahelates osalejate hulk tuhandetesse. Suurem killustatus on küll ühelt poolt hea regionaalse 
tööhõive vaates, kuid see tähendab samas väga suurt varieeruvust innovatsioonivõimekuse osas, seda nii 
uute tehnoloogiate kui ärimudelite kasutuselevõtu vaates. Käesoleva projekti esimeses tööpaketis läbi 
viidud analüüs näitas, et ka loodav lisandväärtus ühe töötaja kohta on killustatud valdkondades oluliselt 
madalam. Tuues sisse konkurentsiaspekti, siis tuleb arvestada, et kuigi koduturul on kohalikud 
toidutootjad konkurendid, siis välisturu vaates on meie ettevõtete väiksusest tulenevalt 
ekspordipotentsiaali ärakasutamiseks koostöö hädavajalik. 

Uute tehnoloogiate kõrval aga tuleb mõelda paralleelselt ka sobiva ärimudeli leidmisele. Seejuures tuleb 
arvestada nii väärtusloome osa, kus sünergia loomiseks saab kasutada klastreid, ühistuid ja muid 
koostöövorme, kui ka ärimudeli väärtuspakkumise osa, kus vahe- või lõpp-kliendist lähtuvalt luua tootele 
või tooteseeriale atraktiivne bränd, leida sobivad turustuskanalid ja hinnastamismudel. Lisaks mõjutavad 
toidu väärtusahelaid ka uued ärimudelid, mis seotud tarbija poolt ostu tegemise ja kauba kätte saamise 
protsessiga. Kuna need aga ei ole seotud spetsiifiliselt kohaliku biomassi väärindamisega, vaid laiemalt 
tarbimist muutvad lahendused, siis detailselt siin uuringus neid ei analüüsitud. 

Kui käesoleva uuringu lähtekohaks oli olemasoleva biomassi väärindamine ja biomassi kasvatamine 
traditsioonilise põllumajanduse mõttes jäi fookusest välja, siis uuemate tehnoloogiate puhul ei ole sellise 
selge piiri tõmbamine tihti enam võimalik. Muuhulgas tähendab see seda, et biomassi kogus, millega 
hakata väärtust looma ei ole enam nii tugevas rajasõltuvuses (nagu on maa boniteedi ja külvikordade 
arvestamisel), biomassi koguseid saab paindlikumalt suurendada-vähendada ning tehistingimustes on 
tootmine võimalik aastaringselt. 

Eraldi väärib väljatoomist kõrvalsaadustele ja jääkidele kasutusvõimaluste leidmise vajadus. Võimalusi 
selleks leiab nii otseselt toidu väärtusahelasse sobivate sisendite, nt vadaku või mahla pressimise näitel, 
või siis ka võimalusest tagada oma tootmise energiaga varustatus integreeritud biogaasi jaamast. 

Laiemas vaates konkureerivad olemasoleva biomassi kasutamisele mitmed erinevad väärtusahelad ja 
nendes loodavad tooted, tihti ka erinevad väga uuenduslikud lahendused samaaegselt. Kuna 
investeeringud kaasaegsetesse toiduvaldkonna tootmisüksustesse võivad olla väga mahukad, siis on 
oluline jälgida suuremaid trende tarbijate eelistustes ja regulatiivses keskkonnas. Muuhulgas on näha 
näiteks toidu ja biotehnoloogia valdkondadevaheliste piiride hägustumist, lisaks mitmeid uusi seoseid 
toidu ja tervise valdkonna vahel. 
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Ülevaade olemasolevatest uuenduslikest toiduainetööstuse tehnoloogiatest ja veel enam võimekus ise 
uusi tehnoloogiaid välja arendada on keskendunud paari kompetentsikeskusesse, nt TFTAK, BioCC ning 
mõned rakenduslikuma suunitlusega uurimisgrupid ülikoolides. Vähesed suuremad ettevõtted, kel on 
oma arendustöötajad, tegelevad siiski pigem inkrementaalsete muutustega, olemasolevate protsesside 
efektiivsemaks muutmisega. Nende kõrval on siiski ka üksikuid kõrge innovatsioonivõimekusega 
väikeettevõtteid, kuid kogu Eesti toiduvaldkonna mahuga võrreldes jääb nende panus valdkonnas 
loodavasse lisandväärtusesse marginaalseks. 
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3.4 Biomaterjalid ja -kemikaalid 
3.4.1 Isosorbiid lignotselluloossest biomassist 

Uno Mäeorg, Lauri Vares, Liina Joller-Vahter 

Isosorbiid on väga madala toksilisusega valge kristalne aine (keemiliselt on tegemist bitsüklilise diooliga), 
mille struktuurist lähtuvad omadused (s.o. eelkõige struktuuri jäikus) muudavad ta atraktiivseks 
lähteaineks mitmesuguste polümeersete materjalide tootmiseks(1). Silmas on peetud eelkõige materjale, 
millel on potentsiaal asendada mitmeid olemasolevaid fossiilsel toorainel baseeruvaid tooteid. 
Potentsiaalsete kasutusaladena võib nimetada eelkõige rakendusi, mis esitavad materjalidele kõrgemad 
nõudmised (nt kõrge temperatuuritaluvus, hea töödeldavus, madal toksilisus, kriimustuskindlus, 
mehaaniline tugevus, jms). Teisi sarnaseid omadusi pakkuvaid keemilisi ühendeid biomassist praegu 
samas ulatuses ei toodeta. 

Isosorbiidist saadavad polümeersed materjalid paistavad silma sellega, et nad on üldjuhul hea 
vastupidavusega UV kiirgusele, on värvitud ja hea läbipaistvusega, kõrge temperatuuritaluvusega ning 
vastupidavad kemikaalidele, löökidele ning abrasioonile. Nende omaduste tõttu on isosorbiidil 
baseeruvatel materjalidel potentsiaal olla biobaseeruv alternatiiv nii pakenditööstuses, pinnakatete 
valdkonnas, masinatööstuses, elektroonikas kui ka nišivaldkondades, eelkõige biomeditsiinis. Lisaks on 
näiteks isosorbiidil baseeruvast polükarbonaadist (materjali nimi „DURABIO“, tootja Mitsubishi Chemical) 
tehtud detailid kasutuses teatud Renault ja Mazda sõiduautode mudelites nii väliste keredetailidena kui 
ka salongi plastina. Tänu väga heale läbipaistvusele, kõrgele kriimustus- ning UV kindlusele on DURABIO 
leidnud kasutamist ka mobiiltelefonide ekraanides, valgustite klaasides, päikeseprillides ja päikese mõju 
vähendavates/blokeerivates klaasides (2) jm. Isosorbiidist toodetakse ka ravimeid (nt südameravim 
Isordil) ja kasutatakse paljudes kosmeetikatoodetes. Isosorbiidi tootmise üldskeem ja valik olemasolevaid 
ning võimalikke kasutusalasid on toodud joonisel 1. 

Isosorbiid on niinimetatud platvorm-kemikaal, mida toodetakse sorbitoolist. Sorbitool on suurtootmise 
produkt ja selle tootmine baseerub omakorda tärklisel, täpsemalt saadakse seda glükoosi taandamisel. 
Sorbitooli kasutatakse laialdaselt toiduainetööstuses magusainena, lisaks on ta kasutusel kosmeetikas, 
meditsiinis ja mujal. Sorbitooli globaalne aastane tootmismaht on ligikaudu 2,5 miljonit tonni (2019) ning 
see kasvab kiirusega 2–3% aastas. Rahaline turumaht on ca 4 miljardit USD aastas ning aastaks 2025 
ennustatakse selle kasvu 7 miljardi USD-ni. Sorbitooli hind sõltub toote kvaliteedist ja puhtusest. Sorbitooli 
70% vesilahuse korral algavad hinnad u 500 USD/tonnist, kuid veevaba kõrge puhtuseastmega produkt on 
mitmeid kordi kallim. 

Sorbitoolist isosorbiidi tootmise väärtusahel on võetud järgnevalt fookusesse. Isosorbiid on valitud 
fookusteemaks kolmel peamisel põhjusel: i) valdavalt eeldatakse isosorbiidi ja temast tehtud toodete 
nõudluse kasvu; ii) Eestis on lignotselluloosilist biomassi, mis võiks tulevikus sobida isosorbiidi tootmiseks; 
iii) Eesti ülikoolides tegeldakse isosorbiidialaste uuringutega juba ca 5 aastat ja seeläbi on tekkinud 
kompetents (muuhulgas vastava intellektuaalomandi kaitse taotlus) ning sidemed ja koostööprojektid 
mitmete temaatikast huvitatud ettevõtetega. 
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Joonis 1. Puidusuhkrutest isosorbiidi tootmise väärtusahel. 

Teadaolevates tootmisüksustes on toorainena kasutuses peamiselt maisitärklis. Samas on maisitärklise 
näol tegemist toidutoormega ning üldine suundumus on vähendada selle kasutamist toiduga mitteseotud 
rakendustes. Tehnoloogiline protsess näeb välja selliselt, et esmalt saadakse glükoosi vesilahuse 
taandamisel sorbitool. Tööstuslik taandamine on efektiivne protsess, mis toimub kasutades metall-
katalüsaatorit (peamiselt nikkel- või ruteenium-katalüsaatorid) ja gaasilist vesinikku. Protsessi hind on 
ligikaudu 130–165 USD/tonn (ilma püsikulude ja tooraine maksumuseta). Võimalik on ka ensümaatiline 
taandamine (s.o. biotehnoloogiline protsess), kuid ei ole teada, et seda suures mastaabis sorbitooli 
tootmiseks kasutatakse. Isosorbiid saadakse sorbitooli dehüdrateerimisel happelise katalüsaatori 
juuresolekul. Tööstusliku protsessi saagis on hinnanguliselt ca 75%, mistõttu saab 1 kg-st sorbitoolist 
ligikaudu 600 gr isosorbiidi. Eesti kontekstis võiks hinnanguline optimaalse suurusega tehase tootmismaht 
olla ca 20 000 t/a. 

Keerukama tootmise tõttu on isosorbiid sorbitoolist kallim ja selle hind on Euroopas suurusjärgus 3,5–
7,5€/kg (3). Hind sõltub toote puhtusest, peamine lisand on vesi, mida on isosorbiidi hügroskoopsuse tõttu 
kulukas eemaldada. Mitmete rakenduste jaoks ei ole veesisaldus probleemiks, aga paljude polümeeride 
tegemisel on madal veesisaldus siiski vajalik. Kuna aga isosorbiid on sorbitoolist oluliselt kallim, siis on 
tooraine hinnal väiksem mõju tema hinnale ning tootmine puidusuhkrutest seetõttu perspektiivikam. 
Roquette (suurim isosorbiidi ja sorbitooli tootev Prantsuse firma) on väljendanud põhimõttelist huvi 
testida Graanul Investi Sweetwoodsi piloottehase puidusuhkruid sorbitooli ja isosorbiidi lähteainena (4). 
Puidusuhkrute korral oleks kasutatav glükoosi fraktsioon, mida on puidus kuni 50%. Ligiini ja C5 suhkrud 
jääksid selles protsessis kasutamata, kuid võiksid olla toormed teistes protsessides. 

Kuna isosorbiidist tooted on küllaltki suure lisandväärtusega, siis tingimata ei pea isosorbiidi kohapeal 
tootma, vaid lisandväärtus võib tekkida ka sisseostetud isosorbiidi väärindamisega. Isosorbiidi 
väärindamiseks on Eestis olemas suurtööstuslik ehituspolümeeride tootmine (Krimelte, Henkel, jt), mis 
vajab lähitulevikus uudseid biopõhiseid tooraineid, mis on tõusev trend kogu maailmas. Seega võime 
öelda, et on potentsiaal selle väärtusahelas loodava lisandväärtuse Eestisse jääva osa suurendamiseks. 

Globaalses vaates hinnati isosorbiidi turuks 2019. aastal ligikaudu 428 miljonit USD ja ajavahemikus 2019–
2025 ennustatakse aastaseks kasvuks 8,3%. Euroopas toodab isosorbiidi Roquette. Väljaspool Euroopat 
on isosorbiid ja/või isosorbiidist erinevate toodete tootjaid veel, nt Archer Daniels Midland (USA), Cargill 
(USA), Mitsubishi Chemical (Jaapan), Novaphene (India), SK Chemical (Lõuna Korea), Par Pharmaceutical 
(USA). (5) 
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Eestis tegeletakse isosorbiidiga seotud uuringutega nii TÜ-s (Patric Jannasch, Lauri Vares) kui ka TTÜ-s 
(Omar Parve). Näiteks on koostöös Soome ettevõttega CH-Polymers arendamisel isosorbiidil-põhinevad 
pinnakatted kasutamiseks erinevates paberist ja kartongist toidupakendites (kohvitopsid, pitsakarbid, 
jms). Hea kontakt on tekkinud Roquette`iga (6). 

Tabel 1. Näited teadaolevatest juba eksisteerivatest pilootprojektidest ja/või tööstuslikest lahendustest. 

Piloot või tööstuslik 
lahendus  

Asukoht, omanik, 
rajamise aasta, 
hinnanguline 
investeeringu 
maksumus, kas 
erakapitalil või nt ELi 
rahastusel (niipalju 
kui teada on) 

Maht  Veebilink tehasele ja /või 
seda kirjeldavale 
(teadus)artiklile 

Isosorbiidi tööstuslik 
tootmine 

Roquette, 
Prantsusmaa 

tootmisvõimsus 20 
000 t/a 

https://www.roquette.co
m/industries/selected-
products/industry-
performance-materials-
isosorbide 

Isosorbiidi ühe 
polümeeri – DURABIO ja 
sellest erinevate toodete 
saamine, erinevad TVT 
tasemed, ka tööstuslik  

Mitsubishi Chemicals, 
Jaapan 

tootmisvõimsus kuni 
23 000 t/a 

https://www.m-
chemical.co.jp/en/produc
ts/departments/mcc/sust
ainable/product/1201026
_7964.html 

Isosorbiidi 
biskarbonaadi ja sellest 
tööstuslike polüuretaan 
pinnakatete, liimide ning 
meditsiinitoodete 
valmistamine (kateetrid)  

Ettevõtete 
konsortsium, 
pilootskaala, H2020-
BBI-JU projekt 

pilootskaala, veidi üle 
100kg, TVT4–5 

https://vipriscar.eu 

 

Allikad 

(1) Saxon, D. J.; Luke, A. M.; Sajjad, H.; Tolman, W. B.; Reineke, T. M., Next-generation polymers: 
Isosorbide as a renewable alternative. Prog. Polym. Sci. 2020, 101, 101196. 

(2) https://www.m-
chemical.co.jp/en/products/departments/mcc/sustainable/product/1201026_7964.html 

(3) Personaalne kommunikatsioon firmaga Roquette 
(4) Personaalne kommunikatsioon Lauri Varese ja Rene Saint-Loup’i vahel 
(5) https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/isosorbide-industry 
(6) Roquette [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306374715300737]. 
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3.4.2 Polümeriseeritud piimhape (PLA) 

Astrid Salumäe, Petri-Jaan Lahtvee, Liina Joller-Vahter 

PLA ehk polülaktaat või polülaktiid on piimhappe polüester, tänapäeval üks enim kasutatavaid biopõhiseid 
polümeere. PLA-põhine bioplast on termotöödeldav, kuid selle sulamistemperatuur sõltub väga palju PLA 
tüübist (L- või D-piimhappe polüester). Kuumakindel PLA suudab taluda isegi 110 °C kuumust. Tänu PLA 
kõrgele pinnaenergiale, on see laialdaselt kasutusel 3D printimisel – valdkond, mille turg on pidevalt 
kasvanud. PLA lahustub mitmetes suhteliselt ohututes orgaanilistes lahustites, näiteks etüülatsetaadis ja 
propüleenkarbonaadis. Seeläbi on lihtsasti võimalik puhastada 3D printimisel kasutatavaid masinaid ja ka 
siluda PLA plasti pinda. Ohutu laguprodukti (piimhape) tõttu kasutatakse PLA-d ka meditsiinis 
implantaatide valmistamisel. PLA-st tehtud implantaadid lagunevad kehas 6 kuu kuni 2 aasta jooksul, 
andes nii aega näiteks paranevale luule kokku kasvada ja koormusega harjuda. PLA kasutus on aga piiratud 
kehva mehaanilise tugevuse tõttu, kuid seda on võimalik suurendada D- ja L- vormi piimhappe polüesteri 
stereokompleksi kasutamisega. PLA-d kasutatakse ka biolaguneva pakendina, näiteks on seda mugav 
kasutada kilena, sest kuumusega tõmbub PLA kokku ja pakib toote tihedalt kile sisse. PLA gaaside ja 
veeauru blokeerivad omadused on madalamad kui PET-il, kuid paremad kui polüstüreenil (tänapäeval üks 
enim kasutatud fossiilne plast), seetõttu ei suuda PLA alati asendada PET-i toiduainete pakendamisel. 
Samas PLA biolagunevad ja kompostitavad funktsioonid muudavad selle sobivaks materjaliks paljudele 
rakendustele, sealhulgas värskete puuviljade pakendid, vastupidavad tarbekaubad, mänguasjad ja 3D-
printimine. 

Bioplasti ülemaailmne turumaht 2019. aastal oli 2,11 miljonit tonni (võrdluseks 359 miljonit tonni oli kogu 
plastitoodang) ning hinnanguliselt kasvab see 2,62 miljoni tonnini 2023. aastaks. PLA on üks suurema 
turumahuga polümeere biopolümeeride hulgast PET-i järel, hinnanguliselt ca 16,2% kogu bio-plastist 
(2023), ca 293 tuh t (2019), hinnatud turumahu kasvu prognoos 10% aastas (European Bioplastic, 2018). 
PLA turuhind jääb suurusjärku 1600 EUR/tonn. Oma võrdlemisi madala hinna ning suure mahu 
(turunõudluse) tõttu võib PLA kategoriseerida maht-kemikaaliks. 

Hiljutine teadusartikkel keskendus just PLA tootmise tehno-majanduslikku ning selle olelusringi 
hindamisele ning leidis PLA tootmise olevat suure tõenäosusega juba praegu majanduslikult kasumliku 
protsessina, kui toote toormena on kasutatud lignotselluloosset biomassi (Li et al., 2021). Samuti on Total 
Corbion oma tootmisprotsessi puhul näidanud, et PLA tootmine on süsiniku-negatiivne protsess (Total 
Corbion). 

See väärtusahel on valitud üheks fookuseks seetõttu, et Eestis on tööle minemas puidusuhkrute 
piloottehas ning puidusuhkrute tootmiseks on Eestis biomassi, mida hetkel eksporditakse 
väheväärindatuna. Samas on arendamisel tehnoloogiad tootmaks PLA-d ka CO2-st või näiteks 
põllumajanduse kõrvalsaadustest ja toidujäätmetest. Eestis on mitmed ettevõtted, kes toodavad 
plasttooteid imporditud graanulitest ja põhimõtteliselt võiks pikendada PLA väärtusahelat kohapeal veelgi 
(nt Dagöplast, Estiko Plastar, jt). Ka rahvusvahelised regulatsioonid fossiilsete ressursside põhiste 
polümeeride kasutamise osas muutuvad jätkuvalt rangemaks (ELi direktiiv 2019/904). 
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Joonis 1. Väärtusahelad erinevate toorainete kasutamisel PLA tootmiseks. Välja on toodud erinevad alg-
toormed, millest on võimalik fraktsioneerida suhkrud. Toorme puhul on arvestatud nende märgmassiga. 

Puidujäätmetest PLA tootmise tehnoloogia puhul võiks puidusuhkrute baasil toota 1 tonni 
lignotselluloosse biomassi (nt. kuivatamata saepuru) kohta hinnanguliselt 0,25 tonni PLA-d (toodangut). 
Lisaks jäävad puidujäätmete töötlemisel üle ligniin ja C5-suhkrud, millest on võimalik toota lisaks kõrgema 
väärtusega biokemikaale ja materjale. 

Hetkel toodetakse PLA-d valdavalt maisist või suhkruroost USA-s ja Aasias. Kättesaadavate avalike 
andmete põhjal on ühiku hinnaks ca 1600 eurot ja aastane turumaht ca 470 000 tonni. Turu kasv järgmisel 
viiel aastal on eeldatavasti üle 18% aastas (Polylactic Acid Market…, 2021). Tehnoloogiate arenedes võiks 
hind kordades langeda, kuid eelis tuleneb ka tehnoloogia jätkusuutlikkusest ja toiduga mitte konkureeriva 
tooraine kasutamisest. Puidujäätmete väärindamine on üks olulisemaid valdkondi ringmajanduse 
arendamiseks Eestis, kuna suur osa puidujäätmetest hetkel põletatakse energiaks või eksporditakse 
madala lisandväärtusega toodetena. PLA ümbertöötlemine on võimalik, kuid energiamahukam võrreldes 
näiteks PET-ga. PLA on aga biolagunev materjal ning tööstuslikult komposteeritav. 

Selle tehnoloogia keskkonnamõju on kordades väiksem võrreldes olemasolevaga (PLA bioplastics). Ühe 
tonni PLA saamiseks puidusuhkrutest peab arvestama ligikaudselt järgnevate keskkonnamõjudega: 

● energiavajadus ühe tonni lõpptoodangu (plastigraanuli) kohta 59 kWh; 
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● puhta vee vajadus ühe tonni lõpptoodangu kohta: 1,5 m3; 
● tekkivad jäägid/kõrvalsaadused/heitmed ühe tonni toodangu kohta: kips (1,1 tonni), rafinaat (3 

tonni); 
● PLA tootmine on ca 4 korda madalama CO2 jalajäljega kui PET tootmine. 

 

 

Joonis 2. Erinevate ressursside maakasutus ja veekulu. Jäätmete puhul maa- ja vee-kasutust ei ole 
arvestatud, kuna ei ole protsessi primaartooted. 

 
See tehnoloogia on juba tööstuslikult kasutusel suhkruroo ja maisisuhkrute põhiselt. Teadaolevad juba 
eksisteerivad piloodid ja tööstuslikud lahendused on toodud järgnevas tabelis. Kuigi puidujäätmetel 
põhinev tootmisahel hetkel puudub, toodab Total Corbion Tais PLA-d ka lignotselluloosest biomassist 
(suhkruroo põhk). 

Tabel 1. Näited teadaolevatest juba eksisteerivatest pilootprojektidest ja/või tööstuslikest lahendustest. 

Tööstuslik lahendus  Asukoht, omanik, rajamise 
aasta, hinnanguline 
investeeringu maksumus, 
kas erakapitalil või nt ELi 
rahastusel (niipalju kui 
teada on) 

Maht Veebilink tehasele ja 
/või seda kirjeldavale 
(teadus)artiklile 

Total Corbion Rayong, Thailand 

2018 

Toodetakse 75 000 
tonni PLA aastas 
(substraadiks 
kombineeritult 1. ja 2. 
generatsiooni 
biotoore: suhkruroog 
ja suhkruroo põhk) 

https://www.total.co
m/energy-
expertise/projects/bi
oenergies/pla-
bioplastic# 

Total Corbion Grandpuits, France 

2024 

Toodetakse 100 000 
tonni PLA aastas 
(selleks kulub ca 160 
000 tonni suhkruid) 

https://www.total-
corbion.com/news/to
tal-corbion-pla-
announces-the-first-
world-scale-pla-plant-
in-europe/ 

NatureWorks Blair, Nebraska, USA 

2002 

Toodetakse 150 000 
tonni PLA aastas (1. 

https://www.naturew
orksllc.com/About-
NatureWorks 
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generatsiooni 
suhkrutest) 
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Polylactic Acid Market Size, Share & Trends Analysis Report By End-use (Packaging, Textile, Agriculture, 
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2021 – 2028. 
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3.4.3 Polüetüleen-furaandikarboksülaat (PEF) 

Uno Mäeorg, Lauri Vares, Liina Joller-Vahter 

PEF ehk polüetüleen-furaandikarboksülaat on biomassil baseeruv plast, millel on potentsiaal asendada 
praegu kasutusel olevat fossiilsest toormest tehtud PET plasti.1 PET on üks levinumaid plaste maailmas, 
mille aastatoodang on u 50 miljonit tonni (2016) (s.o 13% kogu plastitoodangust). Peamised kasutusalad 
on toiduainetööstus (karastusjookide pudeleid jm pakendid) ning tekstiilitööstus (polüesterkiust riided, 
vaibad, mähkmed, jpm), samuti on PET kasutuses mitmesugustes pinnakatetes (nt värvid). 

PEF tootmiseks vajalike suhkrute saamiseks sobib põhimõtteliselt nii põllumajanduslik kui ka 
lignotselluloosne toore. Hetkel kasutatakse olemasolevas piloottehases Madalmaades (Avantium) 
toormena põllumajandusest pärit jääke (peamiselt mais, nisu, suhkrupeet ja vastavad jäätmed), samas 
liigub arendustöö järjest enam madalakvaliteedilise puidutoorme suunas. Eestis arendab 
madalakvaliteedilise puidu fraktsioneerimise tehnoloogiat Graanul Invest, ning selle tehnoloogiaga 
saadavad suhkrud võiks potentsiaalselt sobida PEF-i toormeks tulevikus. Potentsiaalse toorme olemasolu 
tulevikus ning puidu fraktsioneerimise oskuste arendamine on selle väärtusahela valiku põhjusteks. 
Samuti on seda väärtusahelat lähemalt analüüsitud seetõttu, et allpool loetletud tegurite tõttu võib 
eeldada biomassil baseeruva plasti nõudluse suurenemist ning PEF-il on suur potentsiaal korvata fossiilne 
plast praeguse PET-i kasutusvaldkondades. 

PEF-i kasutuselevõttu soodustavad tegurid: 

● tarbijate teadlikkuse ja käitumismustrite muutus; 
● rahvusvahelised regulatsioonid ja suundumused; 
● tehnoloogia küpsus; 
● materjali suhteliselt hea ümbertöödeldavus; 
● olemasolevate tootmisliinide ja ümbertöötlemisliinide kasutamise võimalus; 
● omahind konkurentsivõimeline fossiilse PET-iga; 
● energiavajadus ühe ühiku lõpptoodangu kohta on hinnanguliselt 40–45% väiksem võrreldes PET-

iga 11; 
● väärtusahela kasvuhoonegaaside emissioon 40–45% väiksem 11. 

 
Pikemas perspektiivis hakkavad biomassipõhiste plastidega konkureerima ka otse CO2-st toodetud 
materjalid, kuid nende TVT on hetkel liiga madal ja andmete ligipääs piiratud, et teha detailsemat 
tasuvusanalüüsi. Kui Eestis käivitub puidust suhkrute tootmine, siis oleks loogiline väärtusahelat sealt 
edasi laiendada ning PEF-i tootmine on üks võimalusi selleks. Eestis on ka hetkel biopõhisest plastist 
toodete tootjaid (nt Dagöplast), kuid kogu nende tooraine baseerub toiduga konkureerivast biomassist 
toodetud imporditud plastigraanulitel. 
 

PEF omadused võrrelduna hetkel kasutusel olevate alternatiividega 

Biomassil põhinev PEF on sarnaselt PET-ile värvusetu läbipaistev plast, mis mitmete omaduste poolest 
ületab PET-i. Näiteks on PEF kasutatav kõrgemal temperatuuril, muutudes pehmeks alates u 85 °C (PET-i 
vastav näitaja on 76 °C), lisaks laseb ta läbi u 6 korda vähem hapnikku ja 3 korda vähem CO2-te, need 
näitajaid on olulised eelkõige PEF-i kasutamisel toiduainete säilitamise seisukohalt.2 Lisaks on PEF 
mehaaniliselt mõnevõrra tugevam, mistõttu on sama toote tegemiseks vaja veidi vähem materjali kui PET-
i puhul. PEF on ümbertöödeldav sarnaselt PET-ile. Lisaks on väiksemas mahus võimalik PEF-i 
ümbertöödelda koos PET-iga, vähemalt kuni 5% PEF-i võib lisada ilma probleemideta PET-ile selle 
ümbertöötlemisel. See paindlikkus võimaldaks üleminekufaasis PEF-i ümber töödelda koos PET-iga. 

Enne PEF-i võimalikku kasutuselevõttu tuleb kriitiliselt hinnata tema ümbertöödeldavust. Senised 
uuringud näitavad, et PEF-i taaskasutamise võimalused on sarnased PET-iga.6 PET on kõige enam 
taaskasutatud plast Euroopas. PET pudelitest läheb 2017 aasta andmetel ümbertöötlemisele 58%.7 
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Ümbertöödeldud nn r-PET-ist 40% kasutatakse kilede tegemiseks, mida saab vormida lihtsamateks 
pakenditeks, 29.5% kasutati uute pudelite tegemiseks ja 15,5% tekstiili tegemiseks. Uutes PET pudelites 
on r-PET-i osakaal umbes 11%. Peamine väljakutse ümbertöötamisel on materjali omaduste ja 
väljanägemise säilitamine. Puhtana on PET-i polümeer võrdlemisi hästi taaskasutatav, aga peamine 
probleem on selles, et kui PET-i tooted sisaldavad kasvõi väikeses koguses mõnda teist polümeeri, siis see 
halvendab oluliselt ümbetöödeldavust. Näiteks kasutatakse teatud PET-i pudelites polüamiidist lisakihti, 
mis vähendab gaaside läbilaskvust. Aga juba 2% polüamiidi PET-is muudab aga ümbertöötlemise sisuliselt 
võimatuks. Kuna PEF peab gaase paremini kinni kui PET, siis peaks vajadus polüamiidist lisakihi järele 
olema väiksem ja PEF ümbertöödeldavus seega parem. Lisaks põhjustavad r-PET-i jäänud lisandid või 
mustus materjali visuaalset muutust (nt tumenemist), mis takistab tema kasutust kõrgete nõudmistega 
toodetes. 

Turupotentsiaal 

PEF-i võib konkureerida erinevas hinnaskaalas toodetega nagu näidatud joonisel 1. Kuna PEF-i omadused 
on mitmes aspektis fossiilsest PET-ist paremad, siis esialgu on lihtsam konkureerida toodete hulgas, millel 
on kõrgem hind ja väiksemad tootmismahud. Samas on PEF-i arvestuslik tootmise hind juba praegu selline, 
et võimaldab konkureerida ka suure mahu ja odamate toodetega nagu polüester tekstiil ja pudelid. 
Tootmise skaleerimisel ja tehnoloogia edasisel optimeerimisel võib eeldada tootmiskulude langust. 
Märkus: sarnane areng toimus kunagi PET-i hinnaga, kallist plastist (nt kasutati disainipudelites) sai pärast 
skaleerimist võrdlemisi odav toode. 

Kuna tööstuslikus skaalas PEF-i tootmist veel ei toimu, on hinna kohta kättesaadavad vaid hinnangud. 
Aasta 2015 lõpus hinnati PEF-i tootmise hinnaks USA-s 2700 USD/t (50000 t/a tehase korral USA-s4) 
Hinnangu aluseks on põllumajandustoorme hind ja kättesaadavus. Seda hinda võib võrrelda fossiilse PET-
i hinnaga, mis on sõltuvuses toornafta hinnast ja kõigub üsna laiades piirides. Näiteks Saksamaal oli PET-i 
hind aastal 2017 vahemikus 2100–2600 USD/t. Nafta odavnemine on langetanud ka PET-i hinda, mis on 
2020 aastal langenud isegi alla 1000€/t. Samuti on huvitav mainida, et 2020 aastal muutus taaskasutatud 
PET (nn r-PET) kallimaks kui uuena toodetud PET.5 Selle põhjuseks peetakse nii PET-i hinnalangust kui ka 
suurenenud nõudlust r-PET-i järele. 

Alternatiivsed meetodid PEF-i valmistamiseks 

PEF valmistatakse kahest platvormkemikaalist, FDCA-st (furaan-dikarboksüülhape) ja bio-EG-st 
(biobaseeruv etüleenglükool). FDCA omakorda valmistatakse C6 suhkrutest. Bio-EG tootmiseks on olemas 
mitu võimalust: kommertsaliseeritud meetod läbi etanooli ning kommertsialiseerimisel olev ja 
efektiivsem üheetapiline meetod C6-suhkrust (joonis 1). Esimesel juhul suhkrud fermenteeritakse esmalt 
etanooliks, mis seejärel konverteeritakse bio-EG-ks. Sellisel viisil saadud bio-EG-d kasutab nt Coca Cola 
oma osaliselt bio-baseeruvate pudelite tootmisel. Teise variandina on välja toodud C6 suhkrute 
hüdrogenolüüsil põhinev üheetapiline meetod, mille praktiline saagis on 70% (arendaja firma Avantium, 
Ray TehnoloogiaTM). Pikemas perspektiivis peaks üheetapiline meetod osutuma bio-EG tootmiseks 
oluliselt optimaalsemaks võrreldes bioetanooli meetodiga, sest selle korral kulub sama koguse bio-EG 
saamiseks u 1,5 korda vähem toorsuhkruid kui esimese, läbi etanooli tootmise toimuva meetodi korral. 
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Joonis 1. PEF plasti saamise üldskeem, mis põhineb kahe kemikaali, FDCA ja bio-EG, omavahelisel 
reaktsioonil. 

Esimene üheetapilist tehnoloogiat kasutav demotehas avati 2019. aasta novembris.8 Lisaks on võimalik 
bio-EG-d saada ka nt biodiisli tootmisel ülejäävast glütseriinist või ka glükoolaldehüüdist (kuna arendused 
on algfaasis, siis neid võimalusi siin ei käsitleta). On kohane lisada, et bio-EG-l ja FDCA-l on ka mitmeid teisi 
kasutusalasid, analüüsitud PEF-i tootmine pole kaugeltki ainus. Lisaks nimetatud Coca Colale, kasutab 
Tetrapak bio-polüetüleeni, mis on samuti valmistatud bio-EG-st. Üldjuhul tegelevad biomassi 
fraktsioneerimise, platvormkemikaalide (FDCA, bio-EG) tootmise ning polümeriseerimisega (s.o PEF-i 
graanulite tootmise viimane etapp) ning graanulitest lõpptoodete valmistamisega erinevad ettevõtted. 

Teadaolevalt on PEF-i kommertsialiseerimisele kõige lähemal projekt PEFerence (www.peference.eu), kus 
FDCA tootmise baseerub firma Avantium YXY tehnoloogial ja toormena kasutatakse fruktoosi. Esialgu 
toimub tootmine nn esimese generatsiooni suhkrutest (põllumajandustoore), kuid arendustöö käib puidu 
biomassist pärit suhkrute kasutamiseks. FDCA tehas esialgse tootmismahuga 5000 t/a ning PEF-i tehas 
valmivad aastal 2023. Bio-EG tootmise meetod läbi etanooli on kommertsialiseeritud juba aastaid tagasi9 
ja üheetapiline meetod (joonis 1) on demofaasis.10 

Intellektuaalomand ja oskusteave 

Tuleb arvestada, et olemasolevad PEF-i tootmise tehnoloogiad on kaitstud mitmete patentidega. Kas, mis 
ulatuses ja millise hinnaga oleks patentide omanikud nõus kasutusluba andma, ei ole praegusel hetkel 
võimalik hinnata. Küll on vastavate patentide peamine omanik Avantium deklareerinud, et peale protsessi 
optimeerimist skaalas 50 000 t/a litsentseeritakse tootmine, et jõuda võimalikult kiiresti tööstuslike 
tootmismahtudeni. Nimetatud tootmismaht (50 000 t/a) kasutaks hinnanguliselt ca 200 000–250 000 t/a 
puidu biomassi. 

Selle tehnoloogia rakendamiseks on Eestis olemas teatud kompetents. Näiteks Estpak Plastik AS (Saku) 
toodab PET-ist või taaskasutatud PET-ist erinevaid pakendeid. Arvestades materjali sarnasust, saaks samal 
tootmisliinil suure tõenäosusega kasutada toorainena ka PEF-i graanuleid. Võib eeldada, et peale 
seadmete mõningast ümberseadistamist suudaks PEF-i toorainena kasutada ka näiteks Estiko Plastar 
(Tartu). 

PET-i, PEF-i või mõne teise sarnase polüester tüüpi polümeeri tootjaid platvormkemikaalidest FDCA ja bio-
EG-st või otse suhkrutest hetkel Eestis meile teadaolevalt ei ole. Suuremad T&A osakonnad, kus toimub 
uurimistöö polümeersete materjalidega, on olemas ettevõtetes Krimelte (peamiselt polüuretaanid), 
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AkzoNobel Baltic (peamiselt alküüdvärvid) ja Tikkurila (värvid). Samas erinevad nimetatud ettevõtetes 
arendatavad polümeerid ja nende kasutusalad olulisel määral PEF-ist ja PEF-i kasutusaladest, seega 
suhkrutest PEF-i võimalik tootmise osas on Eestis pigem tühimik. Ülikoolides on polüestritega teatud 
määral tegeldud nii TalTechis (Krumme/Kers) kui TÜ tehnoloogiainstituudis (Jannasch/Mäeorg/Vares). 

Tabel 1. Teadaolevad juba eksisteerivad piloodid ja tööstuslikud lahendused. 

Piloot- või tööstuslik 
lahendus  

Asukoht, omanik, rajamise 
aasta, hinnanguline 
investeeringu maksumus, kas 
erakapitalil või nt ELi rahastusel 
(niipalju kui teada on) 

Maht  Veebilink tehasele ja 
/või seda kirjeldavale 
(teadus)artiklile 

Pilootlahendus Avantium (Geleen, 
Madalmaad), 2011, peamiselt 
erakapital 

tonnskaala,  
täpsem info puudub 

https://www.avantium.
com/wp-
content/uploads/2019/
11/AVT_Technology-
Day_RNP_final.pdf 

Pooltööstuslik lahendus 
(peference.eu) 

Avantium koos partneritega, 
Delfzijl, Madalmaad, 2023, era 
ja ELi rahastus, FDCA tehase 
investeering ca 150 miljonit€ 

5000 t/a, sellele vastab 
u 250 mln 0,5l pudelit, 
esialgu keskendutakse 
kõrgema väärtusega 
spetsiifilisematele 
toodetele (ca 2000–
10 000 €/tonn). 

 

PEF-i baasil on 
arendamisel ka paberist 
pudel, kus PEF 
moodustab vaid 
veekindla kelme pudeli 
sisepinnal. 

Arendajad Avantium, 
Carlsberg, Danone, Coca Cola  

 https://www.paboco.co
m/theproject 
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3.4.4 Mikroobset päritolu eri-rasvad ja -õlid 

Petri-Jaan Lahtvee, Astrid Salumäe, Liina Joller-Vahter 

Rasvu ja õlisid tarbitakse peamiselt toiduna (üle 80%) [2], loomasöödana, toorainena keemiatööstuses õli-
põhiste kemikaalide tootmiseks (nt pindaktiivsed ained, katte-materjalid, värvid ja määrdeained) [3,4] 
ning biodiisli toorainena [5]. Teatud rasvhapete polümeriseerimisel on neist võimalik toota ka näiteks 
plasti. Biodiislikütuse tootmiseks on arenenud täiustatud bio-põhised rafineerimise kontseptsioonid. 
Praegu kasutatavad esimese põlvkonna tööstustehnoloogiad sõltuvad peaaegu täielikult looduslikest 
õlidest ja rasvadest, kasutades rasvhapete metüülestrite (FAME) tootmiseks triatsüülglütseroolide (mida 
leidub erinevates taimsetes õlides ja loomsetes rasvades) metüleerimisel. Biodiisli ja õli-põhiste 
kemikaalide tootmiseks kasutatakse peamiselt päevalille-, rapsi-, sojaoa- ja palmiõli seemneid. [6,7] 
Jätkusuutlikkuse seisukohalt ei tohiks biokütuste ja teiste maht-kemikaalide tootmine aga sõltuda toiduks 
kasutatavatest põllukultuuridest, vaid põhinema põllumajanduslikel tööstuslikel jäätmetel, gaasidel ja 
teistel taastuvatel ressurssidel, mis ei konkureeri toidu- ja söödatootmisega [6]. Hiljutised teadustööd on 
keskendunud biodiislikütuste, õli-põhiste kemikaalide kui ka toidulisandina või kosmeetikatööstuses 
kasutatavate eri-õlide tootmisele, kasutades mikroobset õli. Mikroobset õli toodavad õlirikkad 
mikroorganismid (rakuvabrikud) erinevate taastuvate ressursside fermenteerimisel [8]. Kui mikroobseid 
õlisid kasutatakse erinevate bio-põhiste rasvade tootmiseks, võib õlirikaste mikroorganismide 
substraadina kasutada mis tahes suhkrul põhinevaid või sarnaselt metaboliseeritud taastuvaid materjale 
(nt polüsahhariide, glütserooli jne). Sel juhul viiakse rasvade tootmine läbi sarnaselt õlle pruulimisele 
suurtes bioreaktorites. 2014-aastal publitseeritud detailne analüüs mikroobsete õlide tootmisest 
lignotselluloossest biomassist näitas, et soodsa toorme olemasolul on mikroobsete õlide tootmine samas 
hinnaklassis näiteks rapsiõliga [9]. Mikroobidega õlide tootmine võimaldab aga (i) toota õli aastaringselt 
sõltumata ilmast, kliimast või ettearvamatutest loodusnähtustest, (ii) rafineerida muude protsesside 
jääke, nagu puidujäägid või põllumajanduse jääkproduktid, (iii) lisaks keskenduda kindla koostisega õlide 
ja rasvade tootmisele, sealjuures ka kallihinnalistele eri-rasvadele nagu näiteks oomega-3 ja oomega-9 
rasvhapped, mille hinnad jäävad vahemikku 60–550 EUR/kg. 

Oomega-3 rasvhapped – alfa-linoleenhape 

Elustiiliga seotud haiguste, nagu rasvumine, hüperlipideemia, ateroskleroos, suhkurtõbi ja hüpertensioon, 
patogenees on keerulised ja nende arengu täpseid mehhanisme pole veel täpselt selgitatud. Siiski on nüüd 
palju tõendeid selle kohta, et spetsiifilistel rasvhapetel on kasulik mõju inimeste tervisele, mis võib aidata 
ennetada paljusid kroonilisi haigusi [1]. Eelkõige polüküllastumata rasvhapped (PUFA-d), nagu linoolhape 
(18: 2, n-6), alfa-linoleenhape (LNA, 18: 3, n-3) ja arahhidoonhape (20: 4, n-6), on imetajate kui oluliste 
rasvhapete biofunktsioonide säilitamiseks väga olulised [2]. Polüküllastumata rasvhapped (PUFA-d), 
rasvhapete rühm, mis sisaldab oomega-3 asendis kaksiksidemeid, sealhulgas alfa-linoleenhape (ALA), 
eikosapentaeenhape (EPA) ja dokosaheksaeenhape (DHA), on tervisele palju spetsiaalset kasu. PUFA-d on 
leitud hüpertensiooni, Crohni tõve, reumatoidartriidi ja astma ravimisel. Samuti toetavad andmed 
oomega-3-rasvhapete rolli rinna- ja kopsuvähi ennetamisel [3]. Värsked tõendid viitavad sellele, et 
oomega-3 rasvhapetel võib olla kasulik mõju ka meeleoluhäiretele, sealhulgas depressioon ja bipolaarne 
häire, skisofreenia ja dementsus, ning vähendada seerumi triglütseriide [4]. 

Kuna neid asendamatuid rasvhappeid ei saa inimkeha sünteesida, peavad need olema saadud toidust. 
Loomade oomega-3 PUFA-de (EPA ja DHA) praeguste toiduallikate hulka kuuluvad rasvkalad, näiteks 
heeringas, makrell, sardiin ja lõhe [5, 6]. Kalaõli kvaliteet on aga muutuv ja sõltub kala tüübist, 
hooajalisusest ja püügikohast. Kalaõli kasutamisel toidus, imiku piimasegudes või farmaatsiatoodetes on 
mõningaid puudusi, kuna need võivad olla saastunud keskkonnareostusega, näiteks raskemetallide 
ladestumine, regulaarne kalalõhn ja ebameeldiv maitse. Taimsed oomega-3 allikad hõlmavad rohelisi lehti 
ja mitmesuguseid taimseid õlisid, nagu lina, kanep, raps, sojauba ja pähkel, mis sisaldavad mõningal 
määral alfa-linoleenhapet (ALA). ALA on EPA ja DHA „algne“ rasvhape ja inimkeha muudab ALA kiiresti 
EPA-ks ja aeglasemalt ka DHA-ks [7]. Kuna aga taimedest ja kaladest toodetud õlide tootmine ja järgnev 
töötlemine on kulukas ja aeganõudev, siis õlide mikroobidega (rakuvabrikutega) tootmise meetodid on 
mugavamad, jätkusuutlikumad ning lähitulevikus ka soodsamad. 
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Oomega-3 ülemaailmse turu suuruseks hinnati 2019. aastal 2,49 miljardit USA dollarit ja see peaks 
prognoosiperioodi jooksul suurenema 7,7% CAGR-ga. Hinnanguliselt kasvab oomega-3 rasvhapete turg 
2026. aastaks 9 miljardi dollarini. Tööstust juhib oomega-3 suurenev levik toimeainete (API) turul. 
Krooniliste haiguste alase teadlikkuse tõus, oomega-3 kasutusala laiendamine ja määrused, mis 
soodustavad oomega-3 kasutamist imikute ravimvormides, aitavad kaasa turu kasvule. Seda suundumust 
järgides osalevad peamised ettevõtted aktiivselt toodete sertifikaatide hankimisel, et maksimeerida 
nende haaret turul. 

Oomega-9 rasvhapped – riitsinusõli 

Riitsinusõli leidub peamiselt riitsinustaime seemnetes, selle peamiseks koostisosaks (90% ulatuses) on 
küllastumata oomega-9 rasvhape – riitsinushape.1 Riitsinusõli kasutatakse tänu tema põletikuvastasele ja 
niisutavale toimele enamasti kosmeetikas, ning ka näiteks meditsiinis kõhulahtistina ja sünnituse 
esilekutsumiseks. Riitsinushape on üks lihtsamini derivatiseeritavaid rasvhappeid ja riitsinusõli on 
seetõttu teiste taimeõlidega võrreldes tunduvalt kõrgema turuhinnaga (ca 100 EUR/kg). Seetõttu on lisaks 
riitsinusõli tootmisele võimalik ka riitsinusõlist saadud riitsinushapet kasutada algmaterjalina laia valiku 
erinevate kemikaalide tootmiseks.1 

Lihtsate keemiliste reaktsioonide abil on võimalik toota näiteks nailoni valmistamiseks kasutatavaid 
polüamiide, mida tänapäeval toodetakse peamiselt fossiilsete ressursside baasil. Polüamiidide tootmisel 
riitsinushappest on väärtuslikuks kõrvalproduktiks 2-oktanool, mida saab samuti kasutada algmaterjalina 
mitmete kosmeetika-, toiduaine- ja materjalitööstuses kasutatavate kemikaalide tootmiseks.3,4 Samuti 
kasutatakse mitmeid riitsinushappe derivaate meditsiinis, näiteks konjugeeritud linoolhappe (CLA) 
manustamisel on täheldatud nii abi rasvumise peatamisel kui ka vähivastast toimet.3 Riitsinushappe 
soolasid kasutatakse seepide ja deodorantide valmistamisel ja palju muid derivaate ka pesuvahendite 
tootmiseks.1 

Riitsinusõli ja selle derivaatide ennustatav turumahu aastaseks kasvuks 2019–2025 on hinnatud 4,1%, 
kusjuures turumaht 2018. aastal oli üle 800 000 tonni. Ennustatav turuväärtus 2025. aastaks on 1.6 
miljardit eurot. Riitsinusõlil põhinevate toodete turg on kasvamas tänu biopõhiste toodete nõudlusele.4 

Polüamiidide turuväärtus on üle 20 miljardi euro, 2016. aastal toodeti 7,8 miljonit tonni polüamiide5. Bio-
polüamiidide ennustatav turuväärtus 2022. aastaks on 180 miljonit eurot 6. 

Hetkel toodetakse polüamiide peamiselt fossiilsetet päritolu benseenist keemilise sünteesi abil. 
Jätkusuutlike ressursside, näiteks puidujääkide, kasutamine võimaldaks toota biopõhiseid polüamiide, 
mida kasutatakse nailoni valmistamiseks. Mikroobsel tootmisel võib eeldatavasti langeda 
märkimisväärselt kvaliteetse riitsinusõli hind võrreldes praeguse turuhinnaga ning olla 
konkurentsivõimeline ka peenkemikaalide tootmisel substraadina. Suurimaks riitsinushappe importijaks 
on Hiina, olles omakorda suurim sebatsiinhappe tootja (sebatsiinhape on riitsinushappe derivaat, millest 
tehakse näiteks polüamiide ja erinevaid tööstuskemikaale)7. 

See väärtusahel on valitud üheks fookuseks seetõttu, et Eestis on tööle minemas puidusuhkrute 
piloottehas ning puidusuhkrute tootmiseks Eestis hetkel alaväärindatud biomassi. Toodetud 
puidusuhkrute nii tselluloosset kui ka hemitselluloosset fraktsiooni on võimalik rafineerida mikroobseteks 
õlideks. Eestis on antud toodetest potentsiaalselt huvitatud kosmeetikatööstus, farmaatsiatööstus, 
toiduaine- ja söödatööstus. 

Tehnoloogia 

Mikroobsete õlide tootmisel kasutatakse mikroorganisme (rakuvabrikuid), et konverteerida orgaaniline 
substraat (milleks võib olla lignotselluloosne biomass või orgaanilised põllumajandusjäägid) soovitud 
koostisega rasvadeks või õlideks (joonis 1). Protsessi efektiivsuse (saagise) määrab tooraine kvaliteet ning 
mikroorganimide efektiivsus soovitud rasvhapet sünteesida. Tööstuslikud tüved võimaldavad toormed 
(nt. puidusuhkrud) konverteerida ca 27% efektiivsusega rasvadeks – erirasvade osakaal moodustab 
omakorda rasvadest kuni 20%. Puidujäätmetest oomega-9 rasvhappe (riitsinushappe) tootmise 
tehnoloogia puhul võiks puidusuhkrute baasil toota 1 tonni lignotselluloosse biomassi kohta 
hinnanguliselt ca 38 kg riitsinushapet. 
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Joonis 1. Väärtusahelad erinevate toorainete kasutamisel riitsinushappe ja selle derivaatide tootmiseks. 
CLA – konjugeeritud linoolhapped. 

Ühe tonni riitsinushappe saamiseks puidusuhkrute baasil peab arvestama ligikaudselt järgnevate 
keskkonnamõjudega: 

● energiavajadus ühe kg lõpptoodangu kohta: 11 kWh; 
● puhta vee vajadus ühe kg lõpptoodangu kohta: 0,6 m3; 
● tekkivad jäägid/kõrvalsaadused/heitmed: glütserool, biomass. 

 

 
Joonis 2. Erinevate ressursside maakasutus (ha) ja vee kulu (m3) ühe tonni riitsinushappe tootmiseks. 
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Sarnased tehnoloogiad, nt oomega-3 rasvhapete tootmine mikroorganismide abil, on juba tööstuslikult 
kasutusel DuPont’is. 2010. aastal ostis globaalne kontsern Royal DSM N.V. (NL; https://www.dsm.com) 
USA ettevõtte Martek Corporation poolt välja arendatud mikrovetikatepõhise aminohapete tootmise 
platvormi enam kui miljardi dollari eest (12) ning kasutab seda mitmete oma portfelli tervisetoodete 
valmistamiseks. Teisena saab välja tuua DuPont ja Arcadia Biosciences, kes koos arendavad ARA/oomega-
6 rasvhapete tootmist värvohaka seemnete baasil (13). Teadaolevalt tegelevad selles vallas 
tootearendusega ka Lion Corporation (JP; https://www.lion.co.jp/en/), Suntory Holdings Ltd. (JP; 
https://www.suntory.com), Jiabi Yousheng Bioengineering W. Co.L. (Hiina), kuid detailsemat infot nende 
kohta hetkel avaldatud ei ole. 
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3.4.5 Termoplastsed tselluloosi derivaadid 

Andres Krumme 

Tselluloos kui biosfääris enamlevinud polümeer on suure potentsiaaliga asendamaks fossiilsetel 
maavaradel põhinevaid plaste. Tselluloosil on mitmeid eeliseid: see ei konkureeri toiduainetega, on 
süsinikuneutraalne, omab häid mehaanilisi omadusi, on termiliselt stabiilne ja vastupidav orgaanilistele 
lahustitele. 

Mõni eelis on ka puudusteks: hea termiline stabiilsus (tselluloos ei ole termoplastne) ei võimalda 
rakendada klassikalisi plastitööstuse tehnoloogiaid (nt. ekstrusioon). Töötlemiseks sulandina tuleb 
tselluloos esmalt lahustada ning seejärel keemiliselt modifitseerida termoplastsele kujule. 
Modifitseerimise peamiseks eesmärgiks on tselluloosi hüdroksüülrühmade asendamine muude 
kõrvalrühmadega, mis vähendavad sulamist takistavate makromolekulide vaheliste vesiniksidemete arvu. 

Ajalooliselt on enam levinud tselluloosi derivaatideks estrid, atsetaat (joonis 1, a) ja propionaat [1]. Need 
ei ole tavapäraste tarbeplastidega võrdse levikuga kuna senised tööstuslikud protsessid on suure 
keskkonnakoormusega [2,3], estrid ise aga vajavad sulandis töötlemiseks lisaaineid, plastifikaatoreid. 
Seega otsitakse uusi jätkusuutlikke lahusteid ja derivaate. 

 

 
 
Joonis 1. Tselluloos ja selle termoplastsed derivaadid: a) tselluloos-atsetaat, b) pika süsiniku ahelaga 
kõrvalrühmasid sisaldav tselluloosi ester, tselluloos-stearaat. 
 

Suure potentsiaaliga on pikema süsiniku ahelaga kõrvalrühmasid sisaldavad tselluloosi estrid (joonis 1, b). 
Antud kõrvalrühmad alandavad sulamistemperatuuri töötavad plastifikaatorina ja võimaldavad 
kontrollida materjali omadusi, gaaside ja vedelike läbilaskvust ning bioloogilist lagunemist [4,5,6]. 

Pikemate kõrvalrühmade lisamine vajab reaktsioonikeskkonda, kus tselluloos on täielikult lahustunud, nn. 
homogeenset keskkonda. Selleks sobivad kaasaegsed ioonsete vedelike (IV) põhised lahustid. Hea lahusti 
keemilise modifitseerimise keskkonnana peab olema vähetundlik toorme koostise variatsioonide suhtes, 
taaskasutatav, keemiliselt stabiilne, lihtsalt materjalist eemaldatav, mittetoksiline ja odav [7]. IV vastavad 
üldjuhul nendele nõudmistele [8]. IV on polaarsed ja lagundavad vesiniksidemeid tselluloosi 
makromolekulide vahel. Tänu teatavatele eriomadustele pakuvad IV ka mitmeid uusi võimalusi 
taaskasutuseks. 

O

OH

O

OH

OH HH

H

H
H

n

OO

O

Cl

O 15

n

O

O

O

O

OH

OH HH

H

H
H

O

O

O

OH

OH HH

H

H
H

O

n

15

Tselluloos

a) Tselluloos atsetaat b) Tselluloos stearaat



96	
 

Keemilise stabiilsuse ja taaskasutatavuse parendamiseks on viimastel aastatel välja töötatud uus IV klass, 
nö. destilleeritavad IV. Need ained töötavad madalal temperatuuril lahustina, kõrgemal temperatuuril 
moodustavad aga oma algsed komponendid, orgaanilise happe ja aluse, mida on lihtne destillatsioonil 
eraldada [9,10]. Lisaks on uued destilleeritavad IV-d taaskasutatavad, suhteliselt ohutud ja tööstuslikuks 
kasutuseks sobiva maksumusega. Sellist lahustit kasutab IonCell protsess, üks tööstuslikule rakendusele 
lähimaid IV põhiseid tehnoloogiaid tselluloosist kiudude valmistamiseks [11,12]. 

Tselluloosi keemilise modifitseerimise korral on oluline asendusaste, ehk kui mitu tselluloosi 
makromolekuli korduva ühiku kolmest hüdroksüülrühmast on asendatud. Uute IV-e keskkond ja 
reaktsioonimeetodid võimaldavad asendusastet täpselt kontrollida ja juhtida selle läbi materjali füüsikalisi 
omadusi ja viskoosust [3, 13]. Lisaks sellele on võimalik tekitada olukord, kus asenduseks on samaaegselt 
erineva pikkuse ja keemilise koostisega kõrvalrühmad, mõjutades seeläbi nii töötlemisomadusi, aga ka 
materjali permeatisooni omadusi ja bioloogilist lagunevust [14]. 

Regenereeritud tselluloosi ja traditsiooniliste tselluloosi estrite, atsetaadi ja propionaadi toodang 
maailmas on praeguse seisuga ~5,8 Mt. See on ~31% kõigist toodetavatest biopõhistest polümeeridest, 
sealhulgas kummi, linoleum ja uue põlvkonna, valdavalt sünteetilised bioplastid [15]. Suurim kasutus on 
tekstiilitööstuses ja plastitööstuses. Plastidena ei konkureeri traditsioonilised termoplastsed derivaadid 
siiski fossiilsetel maavaradel põhinevate plastidega kõrgema maksumuse ja suhteliselt suure 
keskkonnakoormusega tootmisprotsessi tõttu. Komposteeritavate tselluloosi derivaatide osakaal nö. uue 
põlvkonna bioplastide hulgas on ainult ~1,6% ja toodang ~33 Kt [15]. Seetõttu on tselluloosi estrite valdav 
kasutus hetkel suurema lisandväärtusega plasttoodetes, elektroonikas ja meditsiinis. Laia leviku tõttu on 
tselluloosil siiski suur potentsiaal asendamaks fossiilsetel maavaradel põhinevaid plaste ka 
pakenditööstuses. Selleks tuleb võtta kasutusele jätkusuutlikud tootmisprotsessid ning alandada materjali 
maksumust. 

Tselluloos on Eestis peamine biopõhine toore, mis tagab selle õigel rakendamisel turueelised rohepöörde 
käigus ning ka teatava sõltumatuse plastide tarnetes. Eestis varutakse aastas ligikaudu 7,1 Mt puidupõhist 
biomassi, selle kõrval- ja kaasnevaid tooteid. 33% sellest eksporditakse väärindamata, 29% kulub 
puittoodete valmistamiseks ja ainult 5% kasutatakse kiudmassina, peamiselt läbi mehaanilise töötluse. 
Soomes ja Rootsis väärindatakse vastavalt 40 ja 36% kiumassist [16]. Põhjamaade tasemele jõudmiseks 
peab Eesti oluliselt laiendama ennekõike puidumassi keemilist väärindamist. Lisaks tselluloosi 
väärindamisele suhkrutena on oluline ka selle vahetu regenereerimine nt. kiudmaterjalideks või keemiline 
modifitseerimine termoplastseks materjaliks. Tselluloosi funktsionaliseerimiseks on vaja vastavat sisendit, 
mis võib olla keemilis-termomehaaniliselt töödeldud puidumass (peale selle ligniinisisalduse 
vähendamist) aga ka paberi, papi või puuvillase tekstiilmaterjali jäätmed. Vastavat tooret võib pakkuda 
kavandatav tselluloositehas ja praegused ettevõtted kes väärindavad või plaanivad väärindada 
lignotsellulooset biomassi (nt. AS Estonian Cell, Horizon Pulp and Paper Ltd, AS Graanul Invest) ja mitmed 
jäätmekäitlejad. 

Termoplastsete tselluloosi derivaatide jätkusuutlikku arendust on Eestis mõttekas esmalt teostada läbi 
iduettevõtte, mis kasutaks seda tehnoloogiat väiksemas skaalas tööstuslikuks (piloot) tootmiseks, 
keskenduses esmalt suurema lisandväärtusega materjalidele kasutamiseks elektroonikas ja meditsiinis. 
Iduettevõtte edu motiveeriks suuremaid ettevõtteid ja maandaks riske tehnoloogia rakendamisel 
suuremas skaalas. Pikemas perspektiivis tuleks tselluloosi derivaatidega asendada siiski oluline osa praegu 
fossiilsetel maavaradel põhinevatest pakkematerjalidest. 
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3.4.6 Kokkuvõte 

Suure osa Eesti metsaressursi eksportimine toorpuiduna või suhteliselt madalalt väärindatuna on juba 
aastaid kestnud ja hästi teadvustatud väljakutse, samas ka suur võimalus ettevõtjatele. Kui pikalt vaadati 
suurema lisandväärtuse andmise võimalusi kitsamalt puidu mehhaanilise väärindamise võimaluste piires, 
siis puidukeemia tehnoloogiate kiire arengu tulemusel ning ka Graanul Investi poolt Imaverre rajatud 
Sweetwoodsi piloot-kompleksi valguses on pilk avardunud. Viimane teatas ka 2021.a veebruaris, et 
piloottehasest on saadud esimesed tonnid kõrgekvaliteedilist ligniini ja puidusuhkruid. 

Lisaks Heinzel Holding GmbH-le kuuluvas Estonian Celli tehases Kundas, Lääne-Virumaal töödeldakse 
haava puitmassi paberi ja kartongitööstuse tooraineks, väärtusega ca 600 EUR/t. Tehases saab tööd ca 90 
inimest ning selle toodang ca 90 miljoni euro väärtuses läheb pea kogu ulatuses ekspordiks. Lisaks teeb 
Estonian Cell koostööd Rohegaas OÜ-ga, et väärindada oma jääkide baasil toodetud biogaas 
biometaaniks, mis võimaldab müüa seda maagaasivõrku. Kehras toodab Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 
okaspuu tselluloosi ning sellest pleegitamata jõupaberit, tehas pakub tööd 371 inimesele ning 2020. aastal 
toodetud toodang ca 45 milj. euro väärtuses läks ekspordiks. 

2017. aastal soovis Est-For Invest OÜ hakata rajama tselluloositehast Tartu lähistele, see aga jäi kohaliku 
kogukonna suure vastuseisu tõttu ellu viimata. Hiljuti avalikustas aga Viru Keemia Grupp, et on huvitatud 
rajama Ida-Virumaale, Lüganuse valda biotoodete tootmiskompleksi ning alustanud läbirääkimisi kohaliku 
omavalitsuse ja kogukonnaga (Äripäev 22.07.2021). Ligikaudselt 800 miljonit eurot maksma minevas ja 
285 m eurot aastas eksporditulu toovas kompleksis planeeritakse tootma hakata lahustuvat tselluloosi, 
tselluloosi, tallõli, bioväetist, viskooskanga toorainet ning ka taastuvenergiat; pikemas perspektiivis 
võimaldaks see toota ka erikeemia tootegruppe, nt plastifikaatoreid, sideaineid, fenoole, polüestreid, 
hüdrogeele, antioksüdante, jne. Tootmiskompleks vajaks hinnanguliselt 2–2,3 miljonit kuupmeetrit 
männi-, kuuse- ja kasepuitu. 

Käesolevas projektis vaatluse all olnud uute tehnoloogiate ja väärtusahelapõhiste ärimudelite 
kasutuselevõtt võiks võimaldada arvestatavas mahus loodava lisandväärtuse tõusu. 

Eesti ekspordis moodustasid puit ja puittooted 2020. aasta andmetele tuginedes 1,49 miljardi eurose tulu 
juures 10,4%. Seal hulgas on küll ka keerukamaid tootegruppe, kuid võimalusi puiduressursi kõrgemaks 
väärindamiseks jaguks mitmeks otstarbeks ja ehk ka mitmeks biotoodete tehaseks. Valitud 
fookusteemade lõikes saame võimaliku tulu ligikaudselt kokku võtta alljärgnevas tabelis. 

Tabel 1. Biomaterjalid ja -kemikaalid, mida potentsiaalselt saaks toota 1 kg puiduhakke (kuivmassi) baasil. 

Toode Toodangumaht, 
mida 1 kg 

puiduhakkest võiks 
ligikaudu saada 

Toote 1 kg 
ligikaudne 

maailmaturu hind 

1 kg puidu biomassi baasil 
saadava toodangu ligikaudne 
väärtus antud maailmaturu 

hinna juures 

Vt 
täpsemalt 

Sorbitool 0,5 kg vesilahus 500 
USD/t ehk 0,5 

USD/kg 

0,25 USD TP 3.5.1 

Isosorbiid 0,3 kg 3,5–7 EUR/kg 1,05–2,1 EUR TP 3.5.1 

PLA 0,34 kg 1,6 EUR/kg 0,544 EUR TP 3.5.2 

PEF 0,24 kg 2–3 EUR/kg 0,48–0,72 EUR TP 3.5.3 

Riitsinushap
e 

0,038 kg 100 EUR/kg 3,8 EUR TP 3.5.4 

 

Arvestades lähimineviku aastaseid raiemahte ja käesoleva projekti TP1 ja TP2 raportites toodud kõige 
konservatiivsemaid prognoose, võiks eeldada, et keemiatööstuses kasutamiseks sobilikku puiduressurssi 
oleks Eestis lähikümnenditel vähemalt 5 miljonit m3/a. Võttes eelduslikult keemiatööstuses kasutatava 
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puidu biomassi kaaluks ca 500 kg/tm, tähendaks see aastas ca 2,5 miljonit tonni puidu biomassi. 
Biopõhiste materjalide ja -kemikaalidena võiks sellelt saadav aastane tulu olla ülaltoodud tabelisse 
valikuliselt koondatud toodete näitel 0,6–9,5 miljardit eurot. See ligikaudne indikatsioon ei ole aga ka veel 
Eestis loodava lisandväärtuse suurendamise võimaluste lõpp, sest kõigist neist biopõhistest materjalidest 
saab edasi toota juba konkreetseid tooteid – tarbekaupu, pakendeid, viimistlusmaterjale. Seal aga tulevad 
väärtusloomes juurde teised olulised komponendid nagu disain, brändi maine, jne. 

Arvestada tuleb aga ka sellega, et uuringus oli vaatluse all saadava tulu maksimeerimine. Uuringu 
läbiviijatel ei olnud kahjuks piisavalt detailseid andmeid kulude poole kohta. Seega tuleb arvestada, et 
maksimaalne potentsiaalne tulu ei pruugi veel tingimata viidata maksimaalsele kasumlikkusele. Nii tulude 
kui kulude prognoosimisel on samuti oluline silmas pidada, et iga konkreetse tehase puhul tuleb protsess 
optimeerida vastavalt olemasolevale biotoormele, eelpooltoodud näited ei pruugi üks-ühele olla Eesti 
kontekstis kehtivad. 

Kõigi uute tehnoloogiate puhul on läbivalt oluliseks nende keskkonnamõju, mis avaldub mitmeti – 
jääkveest tulenev koormus eeskätt veekogudele, potentsiaalne oht jätkusuutlike raiemahtude 
ületamiseks ja sellega seonduvalt ka bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele, jne. Seetõttu on oluline 
rõhutada, et käesoleva alamuuringuga me lähtume ressursist, mis lähiminevikus ja ka hetkel 
eksporditakse väheväärindatuna. Näiteks toorpuidu Soome või Rootsi eksportimine selleks, et seal seda 
väärindada ja protsessi jääkvett puhastada samade tehnoloogiatega, mida võiks ka Eestis rakendada, mõju 
tervikuna Läänemere tervisele suuresti ei erine. 

Biomaterjale, -kemikaale, ja farmaatsiatööstuse sisendeid saab loomulikult toota ka mitmest muust 
bioressursist, sh käesolevas uuringus vaatluse all olnud mereressurssidest, nii traditsiooniliselt kui 
uuenduslike meetoditega kasvatatud põllumajandustoodetest kui ka looduslikult kasvavatest muudest 
metsaandidest. Oluliseks sisendiks biomaterjalide tootmisel on saamas erinevad jäägid, sealhulgas 
toidujäätmed, tööstuslikud heitgaasid ning pürolüüsitav segaolmejäätmed. Käesoleva uuringu 
fookusteemad olid valitud tulenevalt nende potentsiaalsest kogumõjust Eesti biomajanduses loodavale 
lisandväärtusele tervikuna lähima 10 aasta perspektiivis ning näitlikustatud erinevas hinnaklassis olevate 
toodetega. Biopõhisel tootmisel baseeruv toodete valik on kordades laiem ning mitmed siit hetkel välja 
jäänud bioressursid ja biotooted võivad äriliselt huvipakkuvad olla. Omas kitsamas valdkonnas võib 
väärtusahelapõhiste ärimudelite rakendajatena välja tuua näiteks EuroBio Lab OÜ, kes kasutab oma 
kosmeetikatoodetes aktiivkomponentidena enda kasvatatud ravimtaimi või siis ka toidulisandeid tootev 
Demo Farm OÜ, kes pakub oma tooteid kaubamärgi BioNor all. Sarnaseid väiketootjaid on veel mitmeid, 
kes haldavad ise kogu väärtusahelat nt kosmeetika- või ka looduslike ehitus-viimistlusvahendite 
valdkonnas, kuid nende turumaht ja ekspordivõimekus on reeglina tagasihoidlikud. Samas, laiemas 
mõttes kuuluvad biomajanduse alla ka näiteks Icosagen Cell Factory poolt arendatud Covid-19 antikehade 
test ja ninasprei ning mõned Chemi-Pharm’i tooted, kuid farmaatsiatööstus oma spetsiifikaga vajaks 
suuremate lisandväärtuse loomise võimaluste leidmiseks eraldi uuringut. 

Valdkonna arengut tervikuna pärssivana saab välja tuua läbivalt erialal töötavate inimeste suust kõlama 
jäänud murega vajalike oskustega töötajate nappuse ja järelkasvu koolitamise osas. Seda kitsaskohta on 
aga uuringu lõpu seisuga juba hakatud lahendama RESTA programmi raames. Selles alamvaldkonnas on 
ülikoolide ja ettevõtete koostöös palju projekte käimas üle maailma, tihti ka ülikoolis loodud teadmiste 
kommertsialiseerimise tarvis sihtotstarbeliselt loodud iduettevõtete näol. Meile lähimaid näiteid leiab 
Soomes VTT-s (https://www.vttresearch.com/en/topics/biotechnology). 

  



100	
 

 

Biotehnoloogiaettevõte Spiber on loonud jaki, mis on tehtud sünteetilisest ämblikuvõrgust. 
https://www.dezeen.com/2019/10/24/spiber-moon-parka-spider-silkthe-north-face-japan/ 
 
Biotehnoloogiaettevõte Bolt Threads on loonud uue nahka meenutava materjali Mylo™, mille 
tootmine põhineb seeneniidistikul. 
https://boltthreads.com, https://www.mylo-unleather.com/ 
 
LanzaTech, Total ja L’Oréal on teatanud esimesest kosmeetikatoodete plastpakendist, mis on tehtud 
tööstusliku süsinikdioksiidi emissiooni baasil valmistatud polüetüleenist. 
https://totalenergies.com/media/news/communiques-presse/lanzatech-total-and-loreal-announce-
worldwide-premiere-the-production 
 
UP Catalyst (Eesti, süsiniku nanomaterjalid puidu biomassist, biojäätmetest ja CO2-st) 
https://www.upcatalyst.com/ 
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LISA 1. Põhimõisted 

Väärtusahela28 klassikaline kontseptsioon on toodud varasemalt (ptk 2)Error! Reference source not 
found. Suurem kontroll väärtusahela üle tähendab sisuliselt suuremat integreeritust. See võimaldab mitte 
ainult potentsiaalselt suuremat lisandväärtust, vaid lisaks sellele paremat riskijuhtimist, paremat varude 
juhtimist, juhtimisfunktsioonide sünergiat, eelpooltoodust tulenevalt ka paremat finantsjuhtimist. 
Väärtusahelat hinnatakse ka selle pikkuse järgi ehk pikaks ja lühikeseks väärtusahelaks, st lühike 
väärtusahel märgib lähedust lõpptarbijale. Sisuliselt iseloomustab lühike väärtusahel mõlemas suunas 
tugevalt integreeritud ettevõtet, samas pikas väärtusahelas on ettevõte tegutsev vaid ühes või mõnes 
etapis. 

Väärtusahela mõistet on mõningatel juhtudel aetud segi tarneahela mõistega, seetõttu oleks paslik 
siinkohal ka nende erinevus ja seos välja tuua. Erinevalt väärtusahelast kirjeldab tarneahel füüsilise, 
käegakatsutava tooraine, materjali, komponentide ja valmistoodete liikumist. Tavaliselt toimub 
tarneahela etappides ka väärindamine, kuid samas mitte ilmtingimata. Väärtuse lisandumine võib 
seisneda ka lihtsalt jõudmises geograafilises mõttes lõppkliendile lähemale. Tarneahelat peetakse pigem 
logistikavaldkonna terminiks. Biomajanduse väärtusahelate ja ärimudelitega on see aga selgelt seotud, 
eelkõige kuna lähtume antud projektis olemasolevast bioressursist kui ärimudeli ühest kriitilisest 
edutegurist. 

Teisalt, kumulatiivne väärtusahela etappides loodud lisandväärtus sellest ei muutu kui üks ettevõte oma 
haaret laiendab. Suurema lisandväärtuse kasvu hüppe saavutamiseks oleks vaja luua täiesti uued 
väärtusahelad, milles omada kontrolli ja täita ise kõige suurema lisandväärtuse potentsiaaliga etapid. 
Täiesti uute väärtusahelate loomiseks annaks võimaluse radikaalselt uuenduslikud tehnoloogiad, nt 
laboris loomse valgu tootmine, jms, seega on uutel tehnoloogiatel selles osauuringus keskne koht. 

Ärimudel siinses kontekstis väljendab loogikat (mehhanismi), kuidas ettevõtted loovad väärtust nii oma 
klientidele, omanikele kui ka teistele sidusgruppidele ja ühiskonnale laiemalt. Seega võib näiteks otseselt 
rahas mõõdetavale majanduslikule kasule olla kaasuv väärtus ka üldise keskkonnaseisundi paranemine. 
Ärimudelit kirjeldatakse ja analüüsitakse selle komponentide vaheliste seoste kaudu, antud uuringus on 
kesksel kohal kaks komponenti: (bio)ressursid ja tehnoloogia. 

Väärtusahelapõhine ärimudel kirjeldab, kuidas üks konkreetne ettevõte asetub väärtusahelasse, mille 
osaks ta on; kui suur on tema kontroll ja mõjuvõim selles väärtusahelas (ning tema poolt loodav 
lisandväärtus võrreldes väärtusahela teiste etappidega). Ühel ettevõttel võib olla kasutusel paralleelselt 
mitu ärimudelit. Üks ärimudel võib katta kogu väärtusahela (vertikaalselt integreeritud ettevõte) või 
väärtusahel võib moodustuda ka väga mitmetest eraldiseisvatest ettevõtetest. 

Väärtusahelapõhine ärimudeli prototüüp tähendab siinses kontekstis kontseptuaalset väärtuse loomise 
loogikat (mudelit), seega võrreldes ühe konkreetse tegutseva või alustava ettevõtte kaasuse kirjeldusega 
on prototüüp üldistatum ja samale prototüübile võib ehitada üles mitu ettevõtet. Kuna antud projektis 
vaatame kuni kolmkümmend aastat ettepoole, ja väärtusahelate vaates kümne aasta perspektiivi, siis 
tulenevalt sisendite hinnangulisusest on üldistatum lähenemine kohane. Kokkuvõtlikult kirjeldab 
väärtusahelapõhine ärimudeli prototüüp seda kuidas üks hüpoteetiline ettevõte asetub hüpoteetilisse 
väärtusahelasse, mille osaks ta on või mille ta ise loob; kui suur on tema poolt loodav lisandväärtus, tema 
kontroll ja mõjuvõim selles väärtusahelas. 

Ärimudeli innovatsioon tähendab uudset väärtuse loomise loogikat, kusjuures uudsus avaldub rohkem 
kui ühes ärimudeli komponendis. Seega pelgalt uut tehnoloogiat ei tuleks käsitleda ärimudeli 
innovatsioonina. Tihti on aga nii, et uudne tehnoloogia oma olemuselt juba eeldab muutusi ka teistes 
ärimudeli komponentides. Teisalt, ärimudeli innovatsioon ei pea ilmtingimata eeldama uut 
(tootmis)tehnoloogiat, vaid uudsus võib tuleneda ka teistest ärimudeli komponentidest (turundusest, 

 
28 Sõltuvalt osapooltevaheliste seoste ülesehitusest võib mõningatel juhtudel olla väärtusahela asemel tegu 
pigem väärtusvõrgustikuga (value network), seda näiteks platvormipõhiste ärimudelite puhul või ka klastrites. 
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turustusest, hinnastamisest, jne). Antud projekti eesmärgist tulenevalt on analüüs siiski eelkõige 
bioressursi- ja uute tehnoloogiate keskne. 

Antud uuringu ülesandepüstitusest tulenevalt on keskseks eelduseks vajaliku bioressursi (sh hetkel 
kasutamata kõrvalsaadused ja jäägid) olemasolu ning projekti esimeses etapis antud hinnang, et valdavalt 
on need alaväärindatud (nende põhjal loodud lisandväärtus jääb alla nende potentsiaalile). Teiseks 
tuleneb projekti ülesandepüstitusest eeldus, et nende põhjal loodavat lisandväärtust on võimalik tõsta 
läbi kaskaadkasutuse ning ringmajanduse põhimõtete järgimise. 

Ringmajandus põhineb ressursside efektiivsel kasutusel kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest 
ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Ringmajanduse eesmärgiks on olemasolevatest 
ressursside (st ka kõrvalsaadused ja jäägid) põhjal rohkem väärtust luua, tekitades sealjuures vähem 
negatiivset mõju looduskeskkonnale. Lisaks keskkonnamõju vähendamisele on ringmajanduse põhimõtet 
efektiivselt rakendades võimalik ettevõtetel vähendada kulusid ja/või suurendada tulusid. Makrotasandil 
on ringmajanduse eesmärk majanduskasvu lahtisidumine esmase toorme kasutusest. 

Kaskaadkasutus tähendab antud uuringu kontekstis bioressursside astmelist kasutamist alustades 
kallimatest (suurema lisandväärtusega) toodetest ning liikudes madalama väärtusega toodete suunas 
(väärtuspüramiidi loogika), maksimeerides sellega bioressursi ühikult saadavat kogutulu (loodavat 
lisandväärtust) ning minimeerides jäätmete teket. 

Komplementaarsus tähendab mingit toodete, materjalide või keemiliste ainete komplekti, mille tootmine 
kas tehnilisest aspektist või majanduslikust tasuvusest lähtuvalt on võimalik vaid ühiselt. Antud uuringus 
on komplementaarsus oluline lisaks väljunditele ka sisendite osas. Näiteks, suure hulga saadaval oleva 
bioressursi töötlemine teatava tehnoloogiaga võib olla võimalik ainult kindla ensüümi olemasolul. Teisalt, 
kohupiima ja juustu tootmisel tekib kõrvalsaadusena vadak, puidu mehaanilisel töötlemisel tekib 
paratamatult saepuru ja puidutolm jne. 

Bioressurss on antud uuringu kontekstis looduslikult kasvav (loodusvara) või inimese poolt kasvatatav 
(põllumajandus, kalandus, metsandus) bioloogiline ressurss, mille töötlemisel (väärindamisel) on võimalik 
toota inimesele vajalikke tooteid. Vastavalt uuringu lähteülesandele on järgnevalt fookus neljal 
biomajanduse alamvaldkonnal, millest kolm lähtuvad lõpptootest (toit ja sööt, bioenergia, bioplastid) ning 
üks kasutatavast ressursist (mereressursid). Bioressursi väärindamise puhul on võimalik vaadelda eraldi 
primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektorit. Lisaks on bioressursina käsitletavad bioloogilised jäätmed ja 
kõrvalsaadused. 

Skaleeritavus indikeerib ärimudeli tundlikkust toodangumahu muutusele. Seda mõjutavad eelkõige 
tehnoloogilised piirangud (nt mis mahust alates on saavutatav mastaabisääst), kuid need võivad tuleneda 
ka keskkonnapiirangutest (liiga suured tööstused ei saa ühiskonna heakskiitu tulenevalt keskkonnahoiu 
riskidest) või ka turutingimustest (nt joogipiim ja juust ei ole tarbija jaoks asenduskaubad). Turuvõimaluse 
olemasolul on ettevõtjal enamasti eesmärgiks toodangumahu suurendamine, kuid skaleeritavus võib 
kujuneda piiranguks ka vastupidises suunas. Eriti just uute tehnoloogiate puhul, kus riskid on veel üsna 
kõrged, eelistaksid ettevõtjad alustada tootmist just väiksemas mahus. 

Lisaks ühe tootmisüksuse optimaalse suuruse hindamisele on skaleeritavus seostatav ka korratavusega 
(replicability), mis võib tähendada näiteks, et mahtusid on võimalik kasvatada ühe suure tehase rajamise 
asemel geograafiliselt hajutatult, st mitme väiksema mahuga tootmisüksuse rajamisega erinevatesse 
piirkondadesse. 


