
wood (and straw) and possibly wind energy^-The main tasks in
the Estonian energy policy is energy-s-aVfng ,̂ utilization of domestic
(incl. fossil) fuels and hr[Us&2fö utilization of earlier investigations.
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Alternatiivsete energiaallikatena on peale tuule-, päikese- ja
hüdroenergia nimetatud ka biokütuste, maasisese soojuse jms. käsu-
tamist. Järgnevalt vaatleme Eesti kähe enamlevinud biokütuse —
turba ja puidu potentsiaalseid ressursse ja kasutamisvõimalusi ener-
geetikas. Siinjuures tuleb arvestada mitmete eri aspektidega, mis
üheskoos saavad iseloomustada konkreetse energiaallika kasutamis-
perspektiive:

1. Majanduslikud.
1.1. Energiaallikate varud ja looduslik taastumine.
1.2. Varude jaotus, tootmis- ja transpordikulud.
1.3. Alternatiivsed võimalused bioressursside käsutamisel.

2. Sotsiaalsed.
2.1. Tööhõive bilanss.
2.2. Muutused elulaadis.
2.3. Kohaliku tööstuse arendamine.

3. ökoloogilised ja keskkonnakaitselised.
3.1. ökoloogilised ja keskkonnakaitselised nõuded bioressursside

käsutamisel.
3.2. Mõju ökosüsteemide seisundile.
3.3. Saastainete emissioon bioressursside põletamisel.
3.4. Jäätmete utiliseerimine ja taaskasutamine.

Tabel I

ANDMEID TURBA JA PUIDU ENERGIAVARUDEST EESTIS

Produktsioon

t/ha.a. 10= t/a.

Keskmine kütte-
väärtus MJ/kg

Produktsiooni energee-
tiline väärtus TJ/a.

Turvas 1.7—1.8 0.5—0.6 11 5.5—6.6
Puit *1.2 4 12 48

* puidu keskmiseks mahukaaluks on võetud 240 kg/tm



Turvast võime taastuvaks maavaraks lugeda vaid pikaajalises
(aastasajad ja -tuhanded) perspektiivis. «Eesti Turbamaardlad»
(1992) andmeil riigi turbavarud on 2.37X109t (40% niiskus-
sisalduse juures), millest aktiivsed varud moodustavad ligikaudu
1.52X109t. Kuivendamise tagajärjel on ca 90% madalsoodes ja
ca 35% rabades turba juurdekasv kätkenud. Seepärast katab loo-
duslik juurdekasv (Tabel J) alla 40% 1992. a. kaevandafud turba
kogusest (1.36X106 t, sh. küttetiirvast 0.66X10* t).

Kuna lähitulevikus jääb Kirde-Eestis olulisemaks energiaalli-
kaks põlevkivi, siis jälgime väike- ja keskmise suurusega katla-
majades soojusenergia tootmiseks vajaliku kütteturba varusid Tal-
linna, Tartu ja Pärnu ümbruses (raadiusega kuni 50 km). Freos-
väljadel ja muudel eesmärkide! (põllu- ja metsamajandus) kui-
vendatud soode kütteturba varud ulatuvad siin kuni 237 milj. ton-

Tabel 2

TURBAVARUDE (MILJ. T) JAOTUS TALLINNA, TARTU JA PÄRNU PIIR-
KONNA (KUNI 50 KM RAADIUSES) FREESVÄLJADEL JA TEISTEL EES-

MÄRKIDEL KUIVENDATUD SOODES

Tallinn Tartu Pärnu KOKKU

Freesväljad 5.3 9.5 12.2 27.0
Muudel eesmärkidel kuiven-

datud sood 47.6 28.6 132.7 209.9

KOKKU 52.9 38.1 144.9 236.9

Tabel 3

TALLINNA, TARTU JA PÄRNU LINNA KATLAMAJADE SOOJUSENERGIA
TARBEKS (1992. A. TASEMEL) VAJALIKUD TURBA (MILJ. T) JA PUIDU

(MILJ. TM) KOGUSED*

Linn "'Ener-
gia tarve, TJ

turba-
ekvivalent

1061

puiduekvi-
valent
10° tm

Energia-
tarve, v. a.

gaasiküte
TJ

turba -
ekvivalent

IO6 t

puidu-
ekvivalcnt

\0s lm

Tallinn
Tartu
Pärnu

6 730
3 214
2 528

0.6
0.3
0.2

2.3
1.1
0.9

2 280
330

2 528

0.2
0.03
0.2

0.8
O.il
0.9

4.3 5 138KOKKU 12 472 1.1

* kütteväärtuselt võrdub siin 1 tonn turvast 3.8 tm puiduga
*• )TJ=0.2338 Tcal=0.2778 -UWh)

0.43 1.81
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nini (Tabel 2). Mainitud kolme linna soojusenergia vajadus oli'
1992. a. ca 12 570 TJ, mida saaks katta ligikaudu 1.1 milj. t tur-
baga (Tabel 3). 1992. a. tarbimise taseme juures vajavad katla-
majad oma arvestusliku tööea (20 a.) jooksul ca 22 milj t. turvast.
See võib mainitud piirkondade kuivendatud soode kütteturba
varudest moodustada ligikaudu 10% (Tabel 3). Eeldades, et reaal-
selt on võimalik käsutada vaid 1/3 varudest, jätkuks turvast ligi
70-ks aastaks. Tulevikus võib turbakütte osa moodustada vähem
kui 50% soojavajadusest, sest turvast on mõtet käsutada vaid
väike- ja keskmise suurusega katlamajades. Seepärast puudub nii
lähemas kui kaugcmas tulevikus igasugune vajadus ja õigustus
Eesti 'looduslike soode kuivendamiseks ja nende turbavarude
kaevandamiseks.

Ka kuivendatud soode turba kaevandamisel tuleb lähtuda kcsk-
konnakaitselistest nõuetest. Nii peab iga potentsiaalse kaevandus-
ala juures arvestama võimaliku mõjuga piirkonna hüdroloogilistele
tingimustele, hüdrokeemilisele režiimile (veetaseme alanemine ja toit-
ainete väljakanne), elustikule, ja seda ka piirnevatel aladel, st. iga
konkreetse kaevandusala jaoks tuleb teha ökoloogiline ekspertiis.
Oluline on ka atmosfääri saaste turbatolmuga ning iga kaevandus-
ala monitooring. Seni puudub meil mõistlik lahendus turbatuha käsu-
tamiseks — väljapääsuks ei saa olla ladustamine prügimäele.
Ammendatud turbaväljade edasine käsutamine tuleb otsustada enne
kaevandamislubade väljaandmist ja taastamiseks vajalikud kulutu-
sed peab kandma varude ekspluateerija, olles vajalikud summad
eraldanud kaevandamise ajal. Võimalikest taastamisviisidest tuleks
eelistada tingimuste loomist taassoostumiseks, kuid vastavalt olu-
korrale on võimalik ka veekogu rajamine, erandina ala metsasta-
mine või põllumajanduslik käsutamine.

Puit. Üle 40% Eesti territooriumist on käetud metsadega, vii-
maste andmete alusel läheneb metsasuse protsent isegi 50-le (kuid
siin tuleb arvestada metsade ja soode jms. osalise kaüumisega).
Viimastel aastatel on raiemaht Eestis vähenenud varasemalt 3 milj.
tm/a. kuni 2.5 milj. tm/a. Hinnates aastaseks keskmiseks puidurpro-
duktsiooniks 1.2 t/ha = 5 tm/ha (Tabel 1), võiksime aastas metsast
välja vedada ca 9—10 milj. tm puitu. Meie tehnilis-tehnoloogiliste
võimaluste, tööjõu ja teedevõrgu potentsiaali juures võib reaalseks
raiemahuks olla 5—6 milj. tm/a. Teatavasti pole Eesti metsade
vanuseline jaotus ühtlane. Kõrge keskealiste puistute osakaal lubaks
suurendada vahekasutusraie mahtu, st. peenemate puude raiega
anda sobilikku tooret paberitööstusele ning käsutamiseks energeeti-
kas.
..-, > Lisaks metsamaadena arvel olevatele aladele on meil ligikaudu
200-300tuh. ha valdavalt lepa-, kase- ja pajuvõsaga käetud endisi
põllumaid, põldudevahelisi ribasid, metsa ja teeservi, millistelt võik-
sime varuda ca 1 milj. tm puitu aastas. Nende alade taasmetsasta-
misel halli lepaga saab raiemahtu tunduvalt suurendada. Seega,
Eestis on piisavalt suured energeetilised puiduresstirssid ja lähiajal
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;puudub vajadus energiavõsade rajamise järele. Pealegi ei oska me
veel hinnata monokultuuride ja väetamisega kaasnevaid probleeme.
Kuid seadusandlikult tuleb tagada majanduslik tasuvus ja huvita-
tus, et vähemväärtusiik puit jõuaks metsast väikekatfamajade kolfe-
tesse. Peame arvestama kulutustega nii metsa üles-töötamisel, trans-
pordil, teedevõrgu rajamisel ja korrashoiul, puidu hakkimisel ning
katlamajade ümberseadistamisel ja rekonstrueerimisel.

Imporditava kütuse osaline asendamine kohalikuga võimaldab
energia tootmiseks kulutatud rahal (alates energiaallikate otsingu-
test nende kaevandamise ja transpordini) jääda ringlema Eestisse
ning suurendada tööhõivet eeskätt just maakohtades. Samas aitaks
katelde rekonstrueerimine ja kütteturba- ning -puidu tootmise sead-
mete ehitamine kaasa kohaliku tööstuse arengule.

Järeldused

1. Kütteturba kaevandamismahtu saab suurendada kuivendatud
soode turbavarude käsutamisega. Nii lähemas kui kaugemas tulevi-
kus puudub igasugune vajadus looduslike soode kuivendamise ja
ekspluateerimise järele.

2. Metsade säästlikul majandamisel võiks küttepuidu raiemaht
tõenäoliselt ulatuda kuni 3—4 milj. tm/a.

3. Kohalike kütuste laialdasem tarbimine bioressursside sääst-
liku käsutamise printsiibil nõuab varude eelnevat, teaduslikult põh-
jendatud ökoloogilist inventariseerimist.

USE OF PEAT AND WOOD AS FUEL IN ESTONIAN
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In order to reduce fuel import for district heating (DH) the
increase of indigenous fuels as peat and wood in heat production
is require. The annual peat (0.5—0.6X106 t) and wood (ca 4X106 t)
productivity is equal to 5.5—6.6 TJ and 48 TJ respectively. There
are enough already drained mires and peat-fields in the radius of
50 km from Tallinn, Tartu and Pärnu to cover the demands for fuel
peat for the next 70 years without specific danger to the environ-
ment. Simultaneously, it cares be havrested about 3—4 mil. in3/}'"1

of wood for energy purposes with extra 1 mil. m3/y~'
of wood from brushwoods growing on previous agricultural fields
and road edges. Domestic biofueis can be used profitably first of all
in small and medium size boilers close to the resources. Investments
which would allow efficient use of low-cost domestic fuels would

•significantly contribute to improved trade balance.
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