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Biomajandus: ülioluline
Euroopa majanduse
tervise ja jõukuse jaoks
Üks peamiseid põhjuseid, miks biomajandus üha enam tähelepanu
pälvib, on see, et senised tootmistavad soodustavad tõsiseid
keskkonna- ja kliimaprobleeme. Jätkuva fossiilkütuste
kaevandamise tõttu vabaneb atmosfääri rohkem süsihappegaasi,
mis omakorda süvendab kasvuhooneefekti.
Biomajandus pakub võimalusi nende ja muude probleemide
lahendamiseks.
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Esiteks võivad biopõhised (täielikult või osaliselt
taastuvast biomassist valmistatud) tooted anda olulise
panuse süsinikuheite vähendamiseks ja kliimamuutuste
leevendamiseks.
Teiseks, minnes üha rohkem üle biopõhiste lähteainete
kasutamisele, vähendame Euroopa sõltuvust fossiilsete
ressursside impordist, muutes meid maailmaturu järskude
muutuste või võimalike konfliktide korral vähem
haavatavaks.
Kolmandaks, kasutades enam kodumaist biomassi
rohkematel rakendusaladel, loome talunikele ja
metsatöölistele turustusvõimalusi, tõstes seeläbi nende
sissetulekuid ja parandades maaelu arengut koos
suurema lisandväärtuse ja rohkemate töökohtadega.
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Biomajandus on Euroopas
oluline majandussektor
Biomajandusel on mitmeid määratlusi. Euroopa Komisjoni andmetel
hõlmab biomajandus taastuvate bioloogiliste ressursside (ehk
biomassi) tootmist ning nende ressursside ja jäätmevoogude
muundamist sellisteks toodeteks nagu toit, sööt, biopõhised
tooted ja bioenergia (Saksamaal kasutatakse ka teist, biomajanduse
valdkondlikku klassifikatsiooni, vt lk 4).
Lühidalt kirjeldab mõiste „biomajandus“ kõike, mida me taastuvast
biomassist toodame.
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Euroopa Komisjon eristab biomajanduse kümmet
potentsiaalset rakendusala:
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Põllumajandus
Metsandus
Kalapüük ja vesiviljelus
Toit, joogid ja muu
põllumajandustoodang
5 Biopõhised tekstiilid
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Puittooted ja mööbel
Paber
Biopõhised kemikaalid ja
farmaatsiatooted, plast ja
kumm
9 Vedelad biokütused
10 Bioelekter

Mittetäielik ülevaade biomajandusse kuuluvatest sektoritest, Allikas: Saksamaa biomajanduse nõukogu (2016)
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Biomajandus on
poliitilises tegevuskavas
kõrgel kohal
Biomajanduse tugevam areng aitab ELil kiiremini vähese
süsinikdioksiidiheitega ringmajanduse poole liikuda. See aitab
kaasajastada ja tugevdada ELi tööstusbaasi, luues uusi
väärtusahelaid ning rohelisemaid ja kulutõhusamaid
tööstusprotsesse, kaitstes samal ajal bioloogilist mitmekesisust ja
keskkonda.
2018. aasta oktoobris avalikustas Euroopa Komisjon ajakohastatud
biomajanduse strateegia, mille eesmärk on kiirendada jätkusuutliku
Euroopa biomajanduse loomist, maksimeerides selle panust
Euroopa 2030. aasta tegevuskava, ÜRO kestliku arengu eesmärkide
ja Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamisse.
Biomajandus on olulisel kohal ka teistes Euroopa poliitilistes
algatustes ja strateegiates, sealhulgas Euroopa rohelises
kokkuleppes, ringmajanduse tegevuskavas ja ELi ühises
põllumajanduspoliitikas (ÜPP).
Ka riiklikul tasandil avaldab üha rohkem liikmesriike biomajandusele
pühendatud strateegiaid ja muid poliitilisi algatusi.
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Biomajandus toetab
süsteemseid muutuseid ja
pakub võimalusi
maapiirkondadele
Euroopa roheline kokkulepe on kogumik Euroopa Komisjoni
poliitilistest algatustest, mille üldine eesmärk on muuta Euroopa
2050. aastaks kliimaneutraalseks. Olles esialgu vaid majandusliku
ja sotsiaalse kasvu strateegia, on see nüüd ka Euroopa COVID-19
taastumisstrateegia keskmes. Biomajanduse kui süsteemse
muutuse katalüsaatori abil tegeletakse rohelise kokkuleppe
majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste aspektidega, otsides
uusi võimalusi ressursside tootmiseks ja tarbimiseks, austades
samal ajal meie planeedi taluvuspiire ja eemaldudes
lineaarmajandusest, mis põhineb fossiilsete ja mineraalsete
maavarade laialdasel kasutamisel.
Euroopa maapiirkonnad seisavad silmitsi selliste
põhiprobleemidega nagu madal asustustihedus, kauge asukoht,
kehv taristu või sõltuvus primaarsektorist. Kuna maapiirkonnad on
rikkad bioloogiliste ressursside poolest, on biomajandus üks
sektoreid, mis võib nende piirkondade probleemid
võimalusteks muuta.
Allikad: Euroopa Komisjon (2020). How the bioeconomy contributes to the
European Green Deal („Kuidas biomajandus aitab kaasa Euroopa rohelisele
kokkuleppele“) ja Euroopa maapiirkondade parlament (2017), Euroopa
maaelu manifest.

Biopõhised tooted on
igapäevaelus kasutusel
Biopõhised tooted on kas täielikult või osaliselt valmistatud
biogeensest materjalist ehk taastuvatest ressurssidest (biomassist).
Kõige sagedamini kasutatavad biomassi tüübid on suhkur, tärklis,
taimeõlid, puit ja looduslikud kiud. Osaliselt biopõhised tooted võivad
sisaldada ka mineraale või naftat.
Tänapäeval on kodumajapidamistes igapäevaselt kasutusel lai
valik tooteid, mis on vähemalt osaliselt valmistatud taastuvatest
ressurssidest, ehkki enamik tarbijaid ei ole nende toodete
biopõhisusest teadlikud. Näiteks juhtub seda ehitusmaterjalide,
pakendite, pesuvahendite, kosmeetika ja tekstiilide puhul. Üks
levinumaid biopõhiste toodete tüüpe on paber, kuigi biopõhised
tooted võivad muu hulgas olla ka pastapliiatsid, tindid, mööbel ja
aiatööristad.
Arvestades nende erinevaid rakendusvõimalusi ning tootmiseks
kasutatud tooraineid, on biopõhistel toodetel palju erinevaid eeliseid.
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Me kasutame paljusid
biopõhiseid tooteid oma
igapäevaelus juba praegu
Projekti LIFT käigus (mai 2019 – aprill 2020) koostati 11 teabelehte,
mis näitasid ELi rahastatud biomajanduse koordineerimis- ja
toetusmeetmete projektide põhitulemusi, järeldusi ja tulemeid.
Mõned näited neist:
• Projekti BIOVOICES käigus avaldati kataloog pealkirjaga Bio Art
Gallery, milles esitleti 60 kunstilist pilti, mis seostavad üldtuntud
lähteaineid (tomatid, kohv, õunad, apelsinid jne) nende üllatavate
biopõhiste rakendustega.
• Projekti BIOBRIDGES raames koostatud reklaamvideos A BioBased Day kujutatakse noore naise biopõhist päeva ärkamisest
magamaminekuni. Klipis avastab naine, kuidas biopõhised
tooted võivad igapäevaselt fossiilsest toormest valmistatuid
asendada.
• Projekti BLOOM väljaandes „A journey to the bioeconomy future“
pakiti kohver biopõhiste toodetega. Kohver sisaldab esemeid,
mis näevad välja ja tunduvad nagu tooted, mida oleme aastaid
kasutanud, kuid need on veidi erinevad: need ei kahjusta
keskkonda.
Allikas: Projekt LIFT, 2020.

Biopõhised tooted toovad
tarbijatele kasu
Võttes arvesse mitmesuguseid rakendusvõimalusi ja tootmiseks
kasutatud tooraineid, peab biopõhiste toodete eeliseid hindama
juhtumipõhiselt. Viis näidet biopõhistest toodetest, mis kas toimivad
paremini, kestavad kauem, on ringlussevõetavad või
ökonoomsemad:
• Karmide kemikaalide asemel kasutatakse ensüüme, et muuta
nahk pehmeks ning puuvillane kangas siledamaks ja
tugevamaks, vähendades vajalikku veekogust ja keskkonda
eralduvate keemiliste jäätmete hulka.
• Taastuvaid ressursse saab nüüd kasutada vastupidavate,
kergete biopõhiste plastist autoosade ja rehvide tootmiseks,
mis vähendavad kütusekulu ja CO2-heidet.
• Biomassist valmistatud biolagunevad multšikiled võimaldavad
põllumajandustootjatel köögiviljade kasvatamisel vähem
herbitsiide kasutada ning need hoiavad mullas biolagunedes ära
mullakadu, mis tekib tavapäraste biolagunematute plastkilede
eemaldamisel.
• Biopõhiseid materjale kasutatakse üha sagedamini
kõrgväärtuslikes tehnilistes lahendustes. Need võivad näiteks
tugevdada nutitelefonide või tahvelarvutite löögikindlaid
klaase.
• Biomassist valmistatud uuenduslikest tekstiilidest saab teha
erksates värvides taastuvaid vaipu ja pehmeid rõivaid,
asendades fossiilpõhised sünteetilised kiud.
Allikas: EuropaBio, 2015, Buying into bio-based („Investeerides biopõhisusse“).

Jätkusuutlik biopõhine
majandus: ühiskondlike
prioriteetide sobitamine
Biomajandus pakub võimaluse sobitada omavahel majanduskasv
ja keskkonnasäästlik tegevus. Ometi ei ole viimasega arvestamine
alati kesksel kohal.
Kriitikud rõhutavad, et levinud nägemuses biomajandusest eiratakse
vajadust kõrge tarbimistaseme vähendamiseks ja pidevalt
kasvavat nõudlust toodete järele. Tulemus on see, et üha enam
maad kasutatakse mitmeotstarbeliste põllukultuuride jaoks, sageli
teiste toidukultuuride arvelt. See viib looduse kaubastumiseni.
Lisaks sellele säilitab see struktuure, mis seavad turu kasvu
esikohale keskkonnatervise ja inimeste heaolu asemel.
Üleüldiselt muutub küsimuseks see, kas ja kuidas saame laialdaselt
vastuvõetaval viisil sobitada omavahel eetilised eeldused, inimeste
saadava kasu ja tööstusest juhinduva moodsa majanduse
jätkusuutliku kaitse ning biomajanduse.
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Allthings.b ioPRO projekt
kaasab kodanikke biomajanduse kujundamisse
Biomajanduse teemal peab kodanikel olema poliitiliste otsuste ja
tegevuskava kujundamise protsessis sõnaõigus. Teisest küljest
vajab biopõhine tööstus kodanike ja tarbijate panust
kindlustamaks, et väljatöötatud tooted vastavad tarbijate nõudmistele
ja ootustele.
Projekti Allthings.bioPRO eesmärk oli kõrvaldada suur puudujääk
kodanike kaasamise julgustamisel ja luua biomajandusest
sügavam arusaamine. Projekti eesmärk on kaasata kodanikke
biomajanduse üle peetavasse arutellu ja püüda rohkem teada saada
nende ootustest seoses biopõhiste toodete kvaliteedi,
funktsionaalsuse ja jätkusuutlikkusega. Projektis on kodanikel
keskne roll uuendusliku, õppeotstarbelise mängu ja
nutirakenduse loomisel ja juurutamisel.
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Lisalugemist
•

Projekti BLOOM põhisõnumid
biomajanduse, säästva arengu ja
kliimamuutuse eri aspektide kohta
hõlpsasti arusaadaval ja ligipääsetaval
viisil.

•

INNPROBIO teabelehed, mis
sisaldavad teavet kõige olulisemate
biopõhiste toodete ja teenustega seotud
probleemide kohta.

•

Biomass ringmajanduse jaoks. Kõik,
mida tahaksite biomassi kohta teada,
ent ei julge küsida.

•

LIFTi teabeleht teadlikkuse
suurendamise kohta

•

LIFTi teabeleht sidusrühmade
kaasamise ja ühisloome kohta

Lisaks biomajandusele üldiselt käsitlevad Allthings.bioPRO
teabelehtede sarjad projekti nelja missiooni – nelja
käegakatsutavat ja laiemale avalikkusele tuttavat teemat:
• Töökohad ja karjäärid
• Lapsed ja koolid
• Mood ja tekstiilid
• Toidupakendid
Teabelehed on muutuvad dokumendid, mida täiustatakse ja
laiendatakse projekti kestel (september 2020 – august 2023)
kodanike ja ekspertidega suheldes kogutud tagasisidet arvesse
võttes.
Teabelehtede viimased versioonid leiate projekti kodulehelt
www.allthings.bio.

Lisainfo projekti tegevuste kohta:
Katrin Juhanson
katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
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