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Eestis on head võimalused biotoormel põhineva tööstuse arendamiseks. Seda kinnitavad 
avalikest allikatest leitavad andmed, isegi kui see teave ei ole täielik.

Läänemere äärse Eesti maastiku moodustavad tasandikud ja 
madalad künkad. Lääne-Eesti saarestikku kuulub üle 2000 saare 
ja laiu. Ligi pool riigi pindalast on kaetud metsaga ja peaaegu üks 
kolmandik on põllumajandusmaa.

Eesti biomajandus tugineb suuresti 
põllumajandusel, metsandus- ja 
keemiatööstusel; toodangu väärtuselt 
paistavad silma puidutööstus 
ja põllumajandus. Arenenud 
majandussektoriteks on ka toiduainete, 
karastusjoogi- ja puidutööstus. 

Eesti on üks Kirde-Euroopa kõrgtehnoloogiakeskusi, 
mis hõlmab ka biotehnoloogiat (spetsialiseerumisega 
punasele (meditsiinilisele) biotehnoloogiale);  Eestis 
tegutseb aktiivselt üleriigiline Biotehnoloogia Liit. 
Eestis on ka mitu tänapäevast keemiatööstusettevõtet. 
Loodud on tugisüsteem ülikoolide juures tegutsevatele 
kõrgtehnoloogilistele iduettevõtetele. Eestis on olemas 
tehnoparkide ja inkubaatorite võrgustik, keskustega 
Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Need tööstusharud on Eesti biotoormel põhineva tööstuse alustalaks. 
Välisinvestorite osalus ja rahvusvaheline koostöö biotehnoloogial 
põhinevas ettevõtluses ja hea tugitaristu soodustavad siinse 
biomajanduse arengut. Eestis koostamisel biomajanduse strateegia, 
mis peaks edendama biomajandust kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasemel. Riigi nutika spetsialiseerumise strateegia (RIS3) hõlmab 
kahte biomajandusele olulist prioriteeti: biotehnoloogia ja tervist 
edendav toit; „funktsionaalseid toiduaineid” mainitakse ka prioriteedi 
„materjaliteaduse ja tööstuse” kirjelduses.

Eesti ettevõtetes tekib hulgaliselt jäätmeid, mille väärindamine on tagasihoidlik. 
Siiski on paljud jäätmed on biotoormel põhineva majanduse oluliseks lähteaineks.

Jäätmetest külluslikem biomassi allikas on puidutööstus, mis annab hinnanguliselt 
450 tuhat tonni biojäätmeid aastas. Teisel kohal on põllumajandusloomade 
väljaheited, 85 tuhat tonni aastas.

Ülejäänu orgaaniliste jäätmetest moodustavad muud tootmisjäägid põllumajandusest, 
paberi-ja tselluloositööstuse heitveed ning tahked biojäätmed olmest. Nende 
biojäätmete hulk on piisav lähteaine biotoormel põhinevale ettevõtlusele Eestis.
Täpsed andmed kõikide tööstussektorite jäätmetekke ja jäätmekäitluse, samuti 
tahkete olmebiojäätmete koostise ja koguste kohta paraku puuduvad.
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Käesolev dokument moodustab osa 
biotoormel põhineva tööstuse konsortsiumi 
(BIC) „strateegilisest teavitusprogrammist”. 
Programmi eesmärgiks on välja selgitada 
võimalused biotoormel põhinevaks ettevõtluseks 
nendes Euroopa riikides, kus seda hetkel eriti 
ei viljeleta. Biotoormel põhinev tegevus sõltub 
suuresti innovatsioonist, seetõttu ongi see  
„tagasihoidliku/vähese innovatsiooniga” riikide 
majanduses suhteliselt tagaplaanil. Põhjuseks 
võib olla vähene teadlikkus biomajanduse 
potentsiaalist nendes riikides, seda nii kohalike 
ettevõtjate kui ka nende rahvusvaheliste 
partnerite, sh BIC, poolelt. Ka on neis riikides 
võimalik ebapiisav teadlikkus BIC ja BBI 
pakutavatest võimalustest.

Käesolev aruanne ei ole kindlasti mitte täielik ja selle koostamisel on lähtutud andmetest, 
mis ei ole kõige värskemad. See on BIC-i algatuse esimene samm biomajanduse andmete 
kogumise ja analüüsimise teel. Aruandes käsitletakse peamiselt lähteaineid, mida oleks 
võimalik väärindada. Aruandes kasutatud andmete kogumisele ja läbivaatamisele aitas 
oluliselt kaasa Eesti esindaja BBI JU riikide esindajate rühmast.

Käesoleva aruannet soovib BIC tutvustada kohalikele ettevõtjatele ja poliitikutele ning abistada 
neid kohaliku biomajanduse edendamise tegevuskava koostamisel.

Järgmistes peatükkides antakse ülevaade Eesti praegusest majanduslikust baasist, 
potentsiaalsetest biotoormel põhinevatest tegevustest ning tuuakse mõned näited 
samalaadsete lähteainete väärindamisest ja kasutamisest mujal Euroopas. Lisades on 
peatükkide täienduseks esitatud tabelid ja graafikud.

Eesti bioväärindamisega tegelevad ettevõtted on olnud edukad 
Euroopa Liidu teadusprogrammides. Väärikaim teadus- ja 
innovatsiooniprojekt on BBI rahastatud SWEETWOODS, mis on 
tehnoloogiliselt innovaatiline ning kus rahvusvahelise konsortsiumi 
koostööd juhib Eesti ettevõte. See näitab selgelt riigi teadus- ja 
tööstuskogukonna huvi ja pühendumist biotoormel põhinevatele 
algatustele.

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://biconsortium.eu/
mailto:info@biconsortium.eu
https://twitter.com/biconsortium
https://www.linkedin.com/company/biobased-industries-consortium/
https://www.youtube.com/channel/UCFympdj-iBwvs-RqZ-UH85g

