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Projektist
• Eesmärk: suurendada Läänemere piirkonnas avaliku ja erasektori 
osapoolte keskkonna-alaselt ja majanduslikult jätkusuutliku bioenergia 
tootmise võimekust ja uurida bioenergia tootmise kõrvalvoogude
kasutamisvõimalusi kõrge lisandväärtusega toodete arendamiseks

• Kestus: 01.01.2019-30.06.2021

• Eelarve: 2,8 mlneurot

• 8 riiki:
• Leedu, Läti, Eesti, Saksamaa, Poola, Rootsi

Norra, Venemaa

• 17 partnerit

• Lisainfo: http://epkk.ee/balticbiomass4value/#
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Seni tehtud

• Tegevuse A2.1 auranne avalikult kättesaadav: 
https://balticbiomass4value.eu/project-
activities/

• 11.02.2020 Tartus seminar „Biomassi 
väärindamine“
• Sh arutelu sekotri nõustamisvajaduste kohta

• 11.03–12.03 Rostockis, Saksamaal projekti 
avaseminar
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Biomajandusega seotud ootused ja 
võimalused
• Biomassi kasutamine soojatootmiseks (Norra, Saksamaa) ja katlamajade ümberehitamine 
koostootmisjaamadeks (Leedu)

• Biogaasijaamades toodetava soojuse parem ärakasutamine (Leedu)

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

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

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

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

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

• Kõrgema lisandväärtuse andmine kalandus- ja vesiviljelustoodetele (Eesti)
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Biomassi potentsiaal
• Põhu ja püsirohumaade biomass on alakasutatud (Leedu, Rootsi, Saksamaa) 

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

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

• Metsatööstuse jäätmed (Rootsi, Saksamaa)

• Kiirekasvulised energiakultuurid (Rootsi, Saksamaa)

• Puu-ja köögivilja esmatöötlemise jäägid (Eesti)

• Toidutööstuse ja jaekaubanduse biolagunevad jäätmed (Eesti)

• Vetikate biomass (Norra)
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Ärimudelite klastrid
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Ärimudeli lõuend –
biogaasi/biometaani tootmine
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Sektori nõustamisvajadused
(11.02.2020 seminari arutelu põhjal) 
• Kasutamata biomassi allikad
• Loomsed jäätmed

• Toidutööstuse ja jaekaubanduse jäätmed

• Kodumajapidamistes tekkivad jäätmed

• Jäätmed

• Peamised takistused nende kasutamisel
• Õigusruum (I, II ja III kat loomsed jäätmed)

• Kogukondlike ja koostööprojektide puhul 
koostööoskus

• Infopuudus piirangute ja regulatsioonide osas

• Infopuudus kogukondlike projektide osas

• Mastaap 

• Vajalikud muutused regulatsioonides ja 
toetustes, et biomassi paremini ära kasutada
• Konkreetsus ja pikaajaline kindlus

• Arengukavade ja toetusmeetmete väiksem 
killustatus ja suurem kooskõla

• Vajalikud teadmised ja nõustamine, et 
biomassi paremini ära kasutada
• Kogukondlikud lahendused

• Väikesed ja keskmise suurusega projektid

• Tasuvus
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Projekti edasised tegevused
• Infomaterjalid veebis (ärimudelid, juhtumid, planeerimise abivahend)
• Ärimudelid 2020. a II pooles

• Ettevõtete ja kohalike omavalitsuste nõustamine
• Alustatakse 2021. aastal
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Tänan!
RIINA@EPKK.EE


