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Tegemist on Eesti Teadusagentuuri rakenduuringute toetusmeetme RITA (valdkondliku 

teadus- ja arendustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatava 

projekti „ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine 

biomajanduses ja selle sektoritesˮ (kestus 03.2018–10.2021) aruandega, mis sisaldab 

tööpaketis 1.1 vahemikus 01.03.2018–13.01.2020 teostatud analüüsi.  

Aruanne sisaldab hinnanguid, mis põhinevad autorite tõlgendustel, ning sünteesi läbi 

töötatud kirjalikest allikatest. 

NB! Tegemist on uuringu vahetulemustega; põhitulemused avaldatakse uuringu 

lõpparuandes. Palume andmete tõlgendamisel ja aruande kasutamisel arvesse võtta, et 

tegemist on avalikuks tehtud mitteametlike vahetulemustega, ja võimalusel viidata uuringu 

lõpparuande tulemustele, mis tehakse pärast projekti lõppu kättesaadavaks Eesti 

Teadusagentuuri kodulehel ja projekti kodulehel www.taltech.ee/biomajandus.  

 
Viitamine: Kers, J. et al. (2020) Eesti biomajanduse ressursside hetkeseisu analüüs. ADDVAL-

BIOEC uuringu tööpaketi 1.1 vaheanalüüs. Tallinn/Tartu. 

 

Täiendav info: Jaan Kers, projekti ADDVAL-BIOEC juht, jaan.kers@taltech.ee. 
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Lühikokkuvõte 
 

Bioressursil on traditsiooniliselt olnud oluline roll inimeste toidu ja energiaga varustamisel, aga ka 
näiteks paberi ja riiete tootmisel. Fossiilsel toorainel baseeruva tööstuse areng jättis bioressursi 
väärindamisega seotud innovatsioonitegevused paariks aastakümneks vaeslapse rolli. Uudsete 
tehnoloogiate ja ärimudelite toel on aga seni fossiilse ressursi baasil toodetud materjale ja tooteid 
võimalik asendada bioressursi baasil toodetutega. Seejuures võib avaneda ka võimalusi uute 
tööstusvaldkondade tekkeks. Biomajanduse areng võib samal ajal aga mõjutada ökoloogilist 
tasakaalu ja ökosüsteemi teenuseid, mistõttu on oluline hinnata kodumaise bioressursi potentsiaali 
kompleksselt. RITA ADDVAL-BIOEC uuringu raames kaardistatud bioressursside ja väärtusahelate 
vahelised seosed näitavad, et Eesti biomajandus on tänapäeval pigem traditsiooniline ega väärinda 
kogu meie biomassi piisavalt, kuid omab seetõttu ka potentsiaali panustada senisest rohkem 
kestlikku majandusarengusse ja rohepöördesse. 

Projekti „ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine biomajanduses ja 
selle sektoritesˮ esimene tööpakett hõlmab Eesti biomajanduse ressursside ja väärtusahelate 
analüüsi. Pakett on esimene viiest tööpaketist, mis koosneb kolmest osast:  

1) bioressursside kaardistamine;  
2) biomajanduse väärtusahelate kaardistamine; 
3) biomajanduse innovatsioonisüsteemi kontekstanalüüs.  

Käesolevas aruandes keskendutakse Eesti bioressursside kaardistamisele, mille käigus täidetakse 
järgmised uurimisülesanded: 

• analüüsitakse Eesti biomajanduse looduslike sisendite kättesaadavust ja nende ajaloolist 
dünaamikat; 

• kaardistatakse ressursside mahud, mis liiguvad Eestis täiendava väärtuse loomisse, ja mahud, 
mis eksporditakse toormena; 

• antakse üldhinnang bioressursside kasutamise tõhususele; 
• võrreldakse ressursside tootmist, kättesaadavust ja kasutamist Eesti biomajanduses ja 

rahvusvahelises võrdluses riikidega, kus on Eestiga suhtelised sarnased kliimatingimused;  
• antakse ülevaade biomajanduse seostest kasvuhoonegaaside (KHG) tekke ja sidumisega.  

Käesolev aruanne annab viie väärtusahela (toit ja sööt; puittooted, tselluloos, puitehitised; tekstiil ja 
rõivad; kemikaalid, farmaatsia- ja plasttooted; kütused ja energia) põhjal ülevaate Eestis toodetava 
bioressursi mahust, kasutamisest ja seostest nii KHG tekke kui ka sidumisega. Samuti antakse 
üldhinnangud bioressursi kasutamise tõhususele. Kuigi biomajanduse arendamisel on oluliseks 
teemaks ka ökosüsteemi teenused laiemalt, jäävad need antud aruandes terviklikult käsitlemata, sest 
fookuses on olemasolevate ressursside kaardistamine (mis hõlmab küll näiteks süsinikuringet, vee ja 
mulla kvaliteeti, mahtu ja varustusteenuseid), biomassi väärindamise potentsiaal ja võimalikud 
arenguteed. Projekti hilisemates faasides seotakse käesoleva projekti tulemused paralleelselt läbi 
viidava ökosüsteemi teenuseid süsteemsemalt käsitleva ELME projekti1 lähenemise ja tulemustega, 
et hinnata biomajanduse väärtusahelate arendamise ja ökosüsteemi teenuste tagamise omavahelisi 
seoseid. 

 
1 Vt täpsemalt: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/projektid/elme  
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1. Maa- ja veeressursi kvaliteet ja selle kasutamine  

Looduskeskkonna kasutatava osana on meil kõigil juurdepääs maale (mullale), jõgedele, järvedele, 
merele, metsale ja kliimast tulenevatele ressurssidele (sh sademed, tuul, päikesekiirgus). Kõik 
eelnimetatud looduskeskkonna osana eksisteerivad ressursid on taastuvad, kuid nende taastumise 
kiirus ja majanduslikult saadav biomassi kogus või energiahulk on piiratud. Maaressurss jaguneb 
erinevate eluvaldkondade vahel, kuid biomassi tootmises on kõige olulisem põllumajanduseks ja 
metsamajanduseks kasutatav osa, aga ka suuremate järvede ja mereressursi pindala.  

Eesti pindala (4,53 milj ha) jaguneb bioressursi tootmise vaates järgmiselt2:  
• metsamaa hõlmab 2,33 miljonit hektarit (51,4% Eesti pindalast), millest 4,0% ei ole kaetud 

metsaga; 
• põllumajandusmaa pindala on 984,7 tuhat hektarit (21,8%), millele lisandub seni 

põllumajandusmaast välja jääv (st Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis 
deklareerimata) rohumaa pindala 275,4 tuhat hektarit (6,1%);  

• lisaks moodustavad Eesti pindalast 1,5% põõsastikud, 4,9% sood ja 1,6% siseveed3, mis on 
maastiku ja bioloogilise mitmekesisuse vaates olulised;  

• suuremate siseveekogude pindala on 187,1 tuhat hektarit (4,1%)4; 
• mere majandusvööndi pindala on 1,13 miljonit hektarit. 

Asustusalade osatähtsus Eesti pindalast on 4,3%, millele lisandub teede (1,5%), trasside (1,6%), 
karjääride (0,6%) ja muu maa (1,0%) pindala.  

Puidu ja põllumajandusliku biomassi tootmiseks on Eesti pindalast hõlmatud 3,32 miljonit hektarit 
(73,2%). Kasutuses oleva põllumajandusmaa ja metsamaa pindala on viimase 20 aasta jooksul 

kasutusest väljas olnud pindala arvelt samm-sammult suurenenud (põllumajandusmaa 26,6% ja 
metsamaa 2%).  

Põllumajandusmaast 69,3% on põllumaa, ülejäänu moodustavad püsirohumaa (30%) ja muude 

püsikultuuride kasvupindala (0,7%). Lisaks püsirohumaale suurendab rohtse biomassi kasvupindala 
põllumaal kasvatavate söödakultuuride pindala, millest 124,6 tuhat hektarit moodustab lühiajaline 
rohumaa ja 33,6 tuhat hektarit liblikõielised söödakultuurid. Püsirohumaa ja lühiajalise rohumaa 
pindala on kokku 421,7 tuhat hektarit (42,6%) kogu põllumajandusmaast. Rohumaa on külvikorras 
oluline mulla orgaanilise aine ja loodusliku mitmekesisuse hoidmisel, samuti erinevate kultuuride 
haiguste ennetamisel. Tänapäeval viljeletakse rohumaad peamiselt siiski loomasööda tootmiseks.  

Põllumaal kasvatatavate kultuuride valikut on ajalooliselt mõjutanud poliitilised otsused, tarbimise 
muutused ja tehnoloogiline areng. Poliitilised valikud on mõjutanud ennekõike rohumaade pindala 
(püsirohumaa ja liblikõieliste heintaimede osatähtsust), aga ka mahetootmise arengut, mis on seotud 
ka tarbimise trendiga. 2018. aastal kasutati 20,9% Eesti põllumajandusmaast mahetootmiseks 
(põllumaad 111,6 tuhat ja püsirohumaad 94,8 tuhat hektarit). Tarbimise muutuste tõttu on oluliselt 
vähenenud kartuli ja rukki kasvupindala, samas on peamiselt tehnoloogilise arengu ja võimaluste 
tõttu suurenenud mahukultuuride nisu, rapsi ja rüpsi ning kaunvilja tootmine. Viimase 15–20 aasta 
jooksul on Eestisse jõudnud sojauba, spelta, kanep, mais tatar, tritik, talioder, põlduba, põldhernes, 

 
2 Allikad: Statistikaameti 2018. a andmed; Keskkonnaagentuur, Eesti statistiline metsainventuur (SMI) 2018. 
3 Ilma Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärve, Narva jõe ja Kulje lahe pindalata 
4 Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärve, Narva jõe ja Kulje lahe pindala 
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taliraps. Erinevate kultuuride viljelemine aitab maandada tootmisriske ning rakendada mullaviljakuse 
ja saagikuse tagamiseks optimaalset külvikorda.  

Metsamaal domineerivad mänd (31% pindalast), kask (29%) ja kuusk (19%). Majandatavat 
metsamaad on 1,77 miljonit hektarit, kuna 23,9% metsamaast on osaliste keskkonnakaitseliste 
piirangute või range kaitsega. Lisaks mõjutab metsamaade majandamist (eelkõige puidutööstust) ajas 
varieeruv metsade raieküpsus, mis seab piirid metsamaa biomassi kestlikule kasutamisele 
biomajanduse erinevates väärtusahelates.  

 

 
 
 

Joonis 1. Põllumajandusmaa, metsamaa ja veekogude pindala Eestis 2018. aastal (Allikad: Statistikaamet; 
Keskkonnaagentuur, SMI 2018) 

Mänd
31%

Kuusk
19%

Kask
29%

Haab
6%

Hall lepp
9%

Sanglepp
4%

Muud
2%

Metsamaa pindala

2330,8 tuh ha

Püsirohumaa
294,7 tuh ha, 30%

Viljapuud- ja 
marjaaiad

0,7%

Puukoolid
0,02%

Muud püsikultuurid (sh 
jõulukuusekasvandused)

0,1%

Teravili
35,6%

Söödakultuurid, sh 
lühiajalised 
rohumaad

18,4%

Tehnilised kultuurid
8,0%

Kaunvili
4,8%

Köögivili
0,3%

Kartul
0,5%

Kesa
1,3%

Põllumaa, 
682,4 tuh 

ha,
69%

Põllumajandusmaa 

pindala 984,7 tuh ha 

Põllumaa pindala 

jagunemine

Maakondlikud 
siseveekogud, 74,2

tuh ha, 28%

Narva jõgi, Peipsi järv, Lämmijärv, Pihkva 
järv, Võrtsjärv ja Kulje laht, 187,1 tuh ha, 

72%

Läänemere  

majandusvöönd 

1130,0 tuh ha 
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Põllumajandusmaa kvaliteet on Eestis varieeruv. Selle määravad lokaalselt aluskivim ja konkreetse 
põllu reljeef, lõimis, huumusvaru, veerežiim, aga ka mulla koresesisaldus. Seetõttu ei ole 
põllumajandusmaa Eestis maakondade lõikes jaotunud võrdeliselt. Üle 50% kogu Eesti 

põllumajandusmaast paikneb neljas Eesti maakonnas: Lääne-Viru, Järva, Jõgeva ja Viljandi 
maakonnas. Põllumuldade kasutussobivuse ja kvaliteedi hindamiseks on mitmeid võimalusi, kuid 
kõige lihtsam on mõista mulla/maa boniteeti (100-punktisel skaalal). Mulla boniteet on parasniiskete 
mineraalmuldade puhul ajas püsiv näitaja. Erandiks on märjad mullad, mille boniteet sõltub kuni 50% 
ulatuses kuivendusseisundist. Üldhinnangud Eesti muldade kvaliteedile on järgmised:  

• Eesti põllumaa kaalutud keskmine boniteet on 41 hindepunkti. Eesti-siseselt on erinevused 
suured: suurema boniteediga muldi on rohkem Kesk-Eestis ja vähem äärealadel. Samal ajal 
on Kesk-Eestis nitraaditundlik ala, mis piirab majandustegevust.  

• Kõrgest põhjaveest tingituna on märgade muldade osakaal väga suur ja need on 
kasutamiseks valdavalt kuivendatud: põllumaad on kuivendatud ca 640 tuhat hektarit ning 
metsamaad 728 tuhat hektarit. 

• Turvastunud ja turvasmullad moodustavad Eesti põllumajandusmaast >10%; need on kõrge 
orgaanilise aine (süsiniku) varuga, kuid tundlikud intensiivse kuivenduse ja mullaharimise 
suhtes (tekib kiire mineralisatsioon ja märkimisväärne CO2 emissioon). 

• Kasutamata või väheefektiivselt kasutatud põllumajandusmaa ressurssi on valdavalt 

väiksema boniteedi ja piiratuma kasutussobivusega põllumassiividel, sest heal tasemel 
Eesti muldade ressurss on põllumajanduslikuks taimekasvatuseks rakendatud. Praegu veel 
kasutusest väljas olev maaressurss sobiks rohtse biomassi tootmiseks (nt päideroog), aga ka 
kiirekasvuliste lehtpuude kasvatamiseks (nn energiavõsa).  

 

Metsamaa kvaliteedi hindamisel on aluseks metsakasvukohatüüpide ordineeritud skeem, kus on 
ühildatud metsakasvukohatüübid, -tüübirühmad ja mullatüübid. Metsamaa tüüp mõjutab 
majandustegevust oluliselt ja seda eelkõige sademeterohketel ja sulailmaga talvedel: 

• Mineraalmuldadel metsad (nõmme-, loo-, palu- ja laanemetsad) on soojade talvede ja 
sademete suurenemise suhtes vähem tundlikud. Selliste metsade osakaal on ligikaudu 37% 
kogu Eesti metsamaast.  

• Põua suhtes tundlikel kasvukohatüüpidel on kõige haavatavamad kuusikud, kus 
prognoositavalt tekivad ulatuslikud kuuse-kooreüraski kahjustused ning järgneb puude ja 
puistute hukkumine. 

 
Eestis on aasta keskmine sademete hulk 650 mm, millest vegetatsiooniperioodil sajab maha 300-400 
mm. Veekasutuse indeks on Eestis väike (4% piires), jäädes alla kriitilise veevaru kasutuspiiri (20%). 

Eesti metsamaa ja põllmajandusmaa pindala muutus oleks võimalik metsa- ja põllumajandusmaast 
välja jäävate rohumaade (275,4 tuhat hektarit) ja põõsastike (67,5 tuhat hektarit) arvelt, kuid 
täiendavate looduslike ressursside majandamisega kaasneb ökoloogiline mõju. Ühelt poolt on 
rohumaad olulised külvikorras, samuti rohestamise eesmärgi täitmiseks, kuid teisalt võib kliima-
eesmärkide ja inimeste toitumistavade muutusega kaasnev loomakasvatuse võimalik vähenemine 
vähendada ka rohtse biomassi vajadust põllumajandussektoris. Eeldatavalt sobiksid sellised maad 
rohtse biomassi kasvatamiseks (nt kõrrelised heintaimed või päideroog), mida oleks võimalik 
uudselt väärindada nii energeetika kui ka materjalide tootmise väärtusahelates. Hinnanguliselt on 
seni kasutamata pindala hulgas 80 tuhat hektarit looduslikke rohumaid, mille piiratud majandamine 
oleks võimalik ka praegu. Majandatavaid poollooduslikke rohumaid on Eestis 40 tuhat hektarit. 
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2018. aastal kasutati olmeveena 42,43 miljonit m3, tootmises tarbiti 28,57 miljonit m3 ja 
põllumajanduses 4,71 miljonit m3 vett (sh niisutuseks 0,49 miljonit m3). 
 

Läänemeres on olulisimaks bioressursiks kala ja vähemal määral ka põhjataimestik (vt täpsemalt 
allpool). Läänemere üks suurimaid keskkonnaprobleeme on eutrofeerumine. Seda põhjustab 
toitainete (eelkõige lämmastiku ja fosforiühendite) kuhjumine merekeskkonda inimasustuse ja 
tootmise (sh põllumajanduse ja metsanduse) tõttu. Eesti mereala eutrofeerumise seisundit on 
kompleksselt hinnatud viimati seoses ELi merestrateegia raamdirektiivi järgse aruandlusega. 5 
Üldlämmastiku suvise kontsentratsiooni seisundi hinnangud olid enamasti heas ja kesises klassis. 
Üldfosfori suvise kontsentratsiooni seisundi hinnangud olid kesises, halvas ja väga halvas klassis. 
Mandri ja saarte vahele jäävad kolm rannikuveekogumit ja Läänemere avaosa põhjabassein olid väga 
halvas seisundis. Anorgaanilise lämmastiku talvise kontsentratsiooni seisundi hinnangud olid 
enamasti halvas ja väga halvas klassis. Fosfaatide talvise kontsentratsiooni seisundi hinnangud olid 
enamasti väga halvas klassis.  
 

2. Toodetav biomass ja selle liikumine väärtusahelas 

Eestis on põllumajandusliku biomassi toodang aastate lõikes suure varieeruvusega, kuna kümnendi 
jooksul esineb nii negatiivse kui ka äärmiselt positiivse ilmastikuga aastaid, millest sõltub kultuuride 
saagikus. Eestis toodetava biomassi olulisemad kogused on järgmised6: 

• Põllumajandusliku tootmise peamine saadus on teravili (nisu ja oder), aastas kokku 900–
1600 tuhat tonni (varieeruvus tuleneb saagikusest). Teiseks oluliseks saaduseks on rohtne 

biomass (3200–4300 tuhat tonni), mis kasutatakse veiste söödana. Seetõttu toodetakse 
Eestis olulises mahus piima ja liha.  

• Viimasel kümnendil on oluliselt suurenenud kaunvilja ja söödamaisi kasvatamine, kus 
toodangu kogus on vastavalt 70–120 tuhat tonni ja 320–470 tuhat tonni aastas. 
Õlikultuuride kasvupindala on saavutanud optimaalse taseme kümmekond aastat tagasi ning 
toodangu kogus on  110–200 tuhat tonni rapsi- ja rüpsiseemet aastas.  

• Olulises mahus on viimase 20 aasta jooksul vähenenud köögivilja ja kartuli kasvupindala, 
mistõttu nende kultuuride kogused katavad riiklikku sisetarbimist ebapiisavalt. 

• Arvutuslikult tekib Eestis kokku 1252,5 tuhat tonni põhku ja lisaks sorteerimise käigus 40,6 
tuhat tonni jäätmeid. Kuigi põhutoodangus võib näha kasutamata ressurssi, on oluline 
valdav osa põhust mulla huumusbilansi säilitamiseks mulda tagastada. Põhk tagastatakse 
mulda kas otse purustamisega või sõnniku osana, kuna RITA projekti ADDVAL-BIOEC raames 
tehtud küsitluse järgi kasutab 79% loomakasvatustootjatest põhku allapanuna. 

• Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 järgi on pikaajaliselt jätkusuutlikuks eesmärgiks 
kasutada 12–15 miljonit m3 metsamaterjali aastas. Eesti statistilise metsainventuuri (SMI) 
andmete järgi oli raiemaht aastatel 2011–2018 vahemikus 9,07–11,98 miljonit m3 aastas 
(2018. aastal koos surnud puude raiega 12,74 miljonit m3). Kõige enam raiuti sellel perioodil 
kuuske (2512–4375 tuhat m3), millele järgnevad mänd (1548–2769 tuhat m3) ja kask (1815–
2693 tuhat m3). Vähem raiuti haaba (395–1191 tuhat m3), hall-leppa (481–858 tuhat m3) ja 
kõige vähem sangleppa (397–712 tuhat m3). 

 
5 TTÜ Meresüsteemide instituut, 2017. EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) kohane merekeskkonna 
seisundi hinnang eutrofeerumise ja hüdrograafiliste muutuste kohta. 
6 Statistikaameti 2016.–2018. a andmete keskmine; Keskkonnaagentuur, SMI 2018. 
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• Läänemere kalanduses on keskmeks jätkusuutliku kalapüügi korraldamine, kus väljapüük 
sõltub kalavarust ning selle alusel kehtestatud kvootidest ja teistest regulatsioonidest. 
Läänemerest püütava kala kogus on aastas on 55–70 tuhat tonni. Siseveekogude osa on 
kogupüügi mahus suhteliselt tagasihoidlik (ligikaudu 4%), kaugpüügi saagiosa moodustab 
Eesti kalalaevade kogupüügist keskmiselt aga 15,7%. Eesti kalakasvandused on tootnud kuni 
0,9 tuhat tonni kala aastas.  

Järgnevalt võetakse kokku ja visualiseeritakse Eestis toodetava biomassi kasutamine ja liikumine 
väärtusahelates. 

 

2.1 Põllumajandus 

Eestis ei toimu olulises mahus põllumajandusliku bioressursi väärindamist ekstraheeritud 
toidulisanditeks ja tööstuslikuks kasutamiseks, näiteks keemia-, farmaatsia-, tekstiili- ja nahatoodete 
tootmiseks. Peamiseks väljundiks on toit, loomasööt ja tooraine eksport (teravili, toorpiim), mistõttu 
põllumajanduses toodetava biomassi liikumine ja väärindamine toimub peamiselt valdkonna sees 

ja toidutööstuses.  

• Eestis toodetakse suures koguses teravilja, millest keskmiselt 66% eksporditakse7. Eestisse 
imporditakse kõvanisu ja teramaisi (negatiivse ekspordi-impordi bilansiga). Rapsi ja 
rüpsiseemnest eksporditakse 24% ning imporditakse päevalilleseemet ja sojauba (joonis 2). 

• Kartuli, värske köögivilja ning puuvilja ja marjade vajaduse katmiseks on vajalik toodangu 
olulises mahus importimine, kuna isevarustatuse tase ei ole tagatud. Ekspordi-impordi 
bilanss on kartuli puhul miinuses 34 tuhande tonni, värske köögivilja puhul 68 tuhande tonni 
ning värske puuvilja ja marjade puhul 75 tuhande tonni ulatuses. Võrreldes toodangu 
kogusega imporditakse värsket köögivilja võrdväärses mahus aasta keskmise toodanguga, 
aga värskeid puuvilju ja marju ligikaudu kogu tarbimisvajaduse katmiseks (joonis 2). 

• Loomakasvatuses on peamine toodang toorpiim, millest valdav osa töödeldakse, kuid ka 
eksporditakse keskmiselt 200 tuhat tonni aastas.  

• Kõikide liha kaubagruppide ja munade osas on Eesti ekspordi-impordi bilanss miinuses. 
Eestisse imporditakse aastas keskmiselt 31 tuhat tonni sealiha, 22,4 tuhat tonni linnuliha ja 
10,7 tuhat tonni mune. 

• RITA projekti ADDVAL-BIOEC raames läbi viidud küsitlus näitas, et põllumajandussektoris ja 
toidutööstuses ei nähta oluliselt võimalusi kaassaaduste ja jääkide täiendavaks 
väärindamiseks, kuna lihtsam on jäägid komposteerida (sh eelkõige põllumajanduses 
sõnniku hulgas). Probleemiks on ka lokaalselt väikesed mahud, mis omakorda on seotud 
Eesti hajaasustuse ja primaarse ressursi tootmise hajutatusega. Sellest tulenevad ka 
potentsiaalselt suured säilitus- ja transpordikulud, mistõttu paljude kaassaaduste ja jääkide 
väärindamist ei peeta praegu majanduslikult mõttekas.  

• Valdavalt ei väärindata ka teraviljakasvatuse kaassaadusi põhku ja sorteerimisjäätmeid. 
Vastavalt teoreetilistele arvutustele on Eestis võimalik kasutada erinevate kultuuride 
põhuressurssi muuks otstarbeks kokku 498,6 tuhat tonni, mis on 37,5% kogu põhusaagist. 
Põhu kasutamine sõltub peamiselt rohumaade osakaalust külvikorras (olulisus süsiniku 
säilitamisel ja viljakuse hoidmisel).  

 
7 Järgnevad andmed põhinevad autorite arvutustel Statistikaameti 2016.–2018. a andmete põhjal. 
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Eesti põllumajandusliku bioressursi edukal väärindamisel on suureks probleemiks väikesed loodavad 

ressurside mahud (v.a teraviljatoodang ja rohtne biomass), mistõttu paljud maailmas eksisteerivad 
väärindamistehnoloogiad ei pruugi osutuda meil majanduslikult mõttekaks. Olukorra parandamise 
võtmesõnadeks on koostööl ja väärtusahelate uudsel koordinatsioonil põhinevad mudelid ja 
ühistuline tegevus, kus Eesti jaguneks ühistute vahel regioonideks ja toimuks tootjate omavaheline 
koostöö. Lisaks on vaja leida võimalusi potentsiaalsete energia ülejääkide kasutamiseks. Näitena 
võib tuua köögiviljakultuuride kasvatamist katmikalal koostöös energia tootmiseks rajatud 
jaamadega ja „talust taldrikule“ ärimudeli fookusega, mis vähendaks oluliselt ka Eesti 
impordisõltuvust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Peamiste põllumajanduskultuuride toodang ja kasutamine (autorite arvutused Statistikaameti 2016.–
2018. a andmete põhjal) 

Väärindamise võimalused: Eesti biomajanduse lisandväärtuse tõstmiseks on vajalik 
põllumajanduses toodetud ressursse oluliselt rohkem väärindada (eelkõige teravilja, aga ka 
eksporditavat toorpiima ning praegu väärindamata jääke ja kaassaadusi). Lisaks on vajalik jälgida 
loomakasvatussektori arengut, mida võivad mõjutada muutused tarbimiseelistustes ja vajadus 
piirata ka kasvuhoonegaaside emissiooni. Loomakasvatussektori võimaliku vähenemisega jääb 
kasutamata rohtne biomass ja põllumajandusmaa kasutamine võib muutuda. Biomajanduses 
on rohtset biomassi võimalik kasutada erinevate materjalide, energia ja kütuste tootmiseks. 
Eestis on juba praegu kasutamata ligikaudu 260 tuhat tonni rohtset biomassi aastas, millele lisaks 
oleks võimalik kasvatada väheväärtuslikel maadel kõrrelisi heintaimi. 
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2.2 Metsamajandus ja puittooted 

Puidu liikumine väärtusahelas on mitmekülgne, kuid sarnaselt põllumajandusega toimub ka siin 
suures osas toorme eksport. Puidu liikumise väärtusahelas teevad keerukaks nii puidu sortiment kui 
ka kaassaaduste kasutamine. Näiteks kasutavad saetööstuse põhitoodangut, aga ka kaassaadusi 
teised tööstused. Samal ajal võib saetööstus ise kasutada kaassaadusi puidugraanulite (nn pelletite) 
või energia tootmiseks. Kuigi Eesti puidutööstus on biomajanduslikult võrdlemisi traditsiooniline ning 
keskendub peamiselt puidu mehhaanilisele töötlemisele ja energeetilisele kasutamisele, toimub 
sektoris oluliselt ka kaassaaduste ja jääkide väärindamine, mis on kestliku biomajanduse oluline 
aluspõhimõte. Eesti puiduressurssi väärindamist iseloomustavad järgmised näitajad8: 

• Puidu sortimendist 35% moodustab okaspuupalk, mis on sisendiks saematerjali tootmisel. 
Saematerjali toodetakse 1765 tuhat m3 aastas, millest omakorda eksporditakse 1097 tuhat 
m3 aastas.  

• Peamiseks eksporditavaks toormeks on ümarpuit (nn paberipuu, saepalk; ekspordimaht 
2557 tuhat m3)ja puidugraanul (nn pelletid; ekspordimaht 2749 tuhat m3).  

• Olulises mahus eksporditakse ka saematerjalist ja palgist väärindatud tooteid nagu 
puitmajad, tisleritooted ja puidust ehitusdetailid (sh liimpuit), puitmööbel, vineer, spoon ja 
puitlaast- ja puitkiudplaadid. Nimetatud toodangust eksporditakse 54–80% (joonis 3). 

• Eesti-sisene puittoodete tarbimine on madal, kuna kaubana tarbitakse 120 tuhat m3 
saematerjali ja 520 tuhat m3 paberit, paberi- ja papptooteid. Olulises mahus toimub puidu ja 

jääkide lõpptarbimine energeetikas.  

 
Joonis 3. Üldistatud puidubilanss 2017. aasta andmete põhjal (autorite koostatud Keskkonnaagentuuri 2017. 
aasta puidubilansi andmete põhjal) 

 
8 Allolevad andmed: Keskkonnaagentuur (2019). Puidubilanss: Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2017. 



   
 

 

 

13 

 

  

 

 

 

  

 

2.3 Mereressurss 

Merest püütava kalaressursi mahtudes domineerivad kilu ja räim, mida tarbijad hindavad võrreldes 
näiteks mageveeliikidega (ahven, haug ja koha) madala väärtusega kalaks. Kalaressursi 

alakasutamine Eestis sisuliselt puudub: kui mõnda väga üksikut kalaliiki (näiteks võõrliike) võikski 
rohkem püüda, on siin probleemiks kalapüüniste vähene selektiivsus. Enamasti pole võimalik ühe 
kalaliigi väljapüüki oluliselt suurendada, kahjustamata teisi töönduslikult olulisi kalaliike, kelle 
ressursse kasutatakse niigi jätkusuutlikkuse piiril. Biomajanduslikult iseloomustavad 

mereressursside kasutamist järgmised näitajad:  
 

• Kalatööstuse toodang on mitmekesine, kuna esindatud on nii värske ja jahutatud kalafilee 
(keskmiselt 1,9 tuhat tonni aastas), külmutatud mere- ja mageveekala ning filee (31,2 tuhat 
tonni), kuivatatud või soolatud kala (15,9 tuhat tonni), suitsukala (1,9 tuhat tonni), 
kalapulgad, -burgerid või paneeritud kalafilee (7,8 tuhat tonni) ja paljude muude toodete 
tootmine.  

• Eksporditavad kogused näitavad, et Eesti peamine ekspordiartikkel on külmutatud kala ja 
peamisteks eksporditavateks kalaliikideks on kilu ja räim. Ekspordiriikideks on peamiselt 
Ukraina ja Taani. Kalasektori ekspordiartiklitest moodustavad suurima osa väikese 
lisandväärtusega tooted.  

• Nii kalapüügi kui ka karbikasvatusega eemaldatakse merest toitaineid. Näiteks traalpüügiga 
(peamiselt räim ja kilu) eemaldatakse Läänemerest aastas kokku 1287 tonni lämmastikku ja 
231 tonni fosforit (räimepüügil 643 tonni lämmastikku, 115 tonni fosforit; kilupüügil 637 
tonni lämmastikku, 114 tonni fosforit). Lisaks oleks ogalikupüügiga võimalik kokku eemaldada 
veel 24 tonni lämmastikku ja 4,3 tonni fosforit aastas.  

• Praeguseks on olemas ka sobivad tehnoloogilised lahendused karbikasvatuseks Läänemeres. 
Üldjuhul on tegemist ca 5 hektari suuruste farmidega ning kuna Läänemere toitainete varud 
on väga suured, siis on võimalik paigutada selliseid farme merealadele suurtes kogustes. 
Lähtudes söödava rannakarbi keskmisest kasvukiirusest on võimalik Lääne-Eesti rannikumere 
piirkonna 1 km2 farmiga kaetud merealalt 1 aasta jooksul hüpoteetiliselt eemaldada 35 tonni 
lämmastikku ja 2,7 tonni fosforit. Antud hinnangud on võrdlemisi konservatiivsed, kuna 
karbisubstraadi tiheduse suurendamisel merealal on võimalik suurendada saagikust, ilma et 
tekiks lokaalne toitainete puudus. 

• Põisadru varu aastane juurdekasv on Eesti majandusvööndis suurusjärgus 500 tuhat tonni. 
Suur osa sellest produktsioonist süüakse ära herbivooride poolt või laguneb kohapeal, kuid 
hinnanguliselt 10-20% võib jõuda heidistena randa. Selline vetikaheidiste mass sisaldab 280 
tonni lämmastikku ja 70 tonni fosforit. 48% varust paikneb Saaremaa lõunarannikul ja 34% 
Lääne-Eesti saarestikus.  

• Vetikate puhul on ainsaks kasutuses olevaks varuks kinnitumata punavetikakooslus Kassari 
lahes ja Saaremaa läänerannikult kogutav agariku rannaheidis. Rannaheidiste kogumine on 

Väärindamise võimalused: Eesti puidu väärtusahel põhineb praegu puidu mehhaanilisel 

väärindamisel ning on saetööstuse, puidugraanuli ja küttematerjali tootmise keskne. Ligikaudu 50% 
(7,5 miljonit m3) käideldavast puitmaterjalist suunatakse kütteks. Kuigi metsatööstuse roll energia 

tootmiseks on suur, rakendatakse sellest Eestis tagasihoidlik osa. Paberipuidu kui toorme ekspordi 
osakaal on samuti suur, kuna Eestis toodetakse tselluloosi ja paberit piiratud mahus ning puuduvad 
ka teised/uudsemad väärindamise viisid, mille arendamine on kliimaeesmärkide täitmiseks ning 
fossiilsel toormel põhinevate materjalide ja toodete asendamiseks hädavajalik. 
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hetkel alakasutatud võimalus rannikumerest liigsete toitainete kättesaamiseks. Eesti 
rannikumeres moodustab põhjataimestiku biomassist väga suure osa põisadru. 
 

 

Joonis 4. Peamiste kalaressursside toodang ja kasutamine (autorite arvutused Statistikaameti 2016.–2018. a 
andmete põhjal) 

 

 

 

 

 

 

2.3 Biomassil põhinev energeetika 

Biomassi kasutamist Eestis energiaga varustamisel iseloomustavad järgmised näitajad:  
• Biomassi praeguse tootmismahu juures oleks võimalik suurendada biomassi kasutamist 

energia tootmiseks (soojus ja elekter) Eestis umbes poole võrra eksporditava koguse arvelt. 
Väärindatud kütustega (pelletid) primaarenergia varustatus moodustab ainult 5% kogu 
primaarenergia varustatusest. Samas moodustab väärindatud kütuste eksport 48% (6 285 
GWh) kogu primaarenergiaga varustatusest. Pelleteid võib mõnel juhul nimetada 
alternatiiviks maagaasile, kuid (puidul põhinevate) pelletite kasutamine elektri tootmisel ei 
ole Eestis levinud. Põhjuseks on pelletite kõrge maksumus (kütuse maksumus võib ületada 
maagaasi maksumust ja on hakkepuidu hinnast 2-3 korda kõrgem).  

• Tahke biomassi kasutamine elektri tootmisel on seotud pigem kaugküttes rakendatud 
koostootmisjaamade ja tööstuslike energiatootmisseadmetega. Praeguse seisuga on 
enamikus koostootmise kasutamise seisukohalt soodsates asukohtades koostootmine tahke 
biomassi baasil juba rakendatud. Biomassi kasutava suure koostootmisjaama ehitamisega 

Väärindamise võimalused: Eesti kalanduse areng on regulatiivselt piiratud, kuna kalavarude 
säilitamine vajab regulatsioonide süsteemi. Seetõttu on oluliseks vajaduseks olemasoleva 

kalaressursi senisest tugevam väärindamine. Lisaks tuleb pöörata tähelepanu suurvetikate 

(agarik, põisadru) ja merekarpide (söödav rannakarp) viljelemisele ja täiendavate 

majandusliku kasutamise võimaluste leidmisele, mis on ressursina täna alakasutatud ning 
aitavad eemaldada merest biogeenseid aineid ja vähendada Läänemere eutrofeerumist.  
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seotud riskiks on biomassi maksumuse kasv seoses nõudluse suurenemisega ja ELi 
keskkonnapoliitika võimalik muutumine biomassi osas.  

• Eestis on võimalik suurendada biogaasi tootmise potentsiaali eelkõige biomassi 

kaskaadkasutamisest lähtuvate tööstuste arendamisel, kus kaassaadustest ja töötlemise 
jääkidest toodetakse biogaasi. Biomassi töötlemiseks kulub olulisel määral energiat, mida 
saab tagada biogaasi baasil, mistõttu tööstuse tarbitav energiakoormus riiklikule võrgule ei 
suureneks.   

 
Joonis 5. Biomassist primaarenergia ressurss ja tarbimiseks jaotumine aastal 2017 (autorite koostatud 
Statistikaameti andmete põhjal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Biomajanduse mõju kasvuhoonegaasidele 

Biomajanduse alussektorites, nagu põllumajandus ja metsandus, toimub maa erinev kasutamine ja 

mahukas süsiniku ringkäik, mis omakorda mõjutab kliimamuutusi. Biomajandus on energeetika 
kõrval kõige olulisemaks süsinikutsükli mõjutajaks ja kliima kujundajaks. Eesti kasvuhoonegaaside 
KHG emissioone ja nende allikaid iseloomustavad järgmised näitajad9: 

 
9 Andmete aluseks on Eesti iga-aastased kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste inventuurid, mis viiakse läbi 
IPCC (IPCC–Intergovernmental Panel on Climate Change) poolt välja töötatud metoodika järgi ja mille kohta 
riigid koostavad igal aastal auditeeritavad aruanded NIR (NIR – National Inventory Reports). 

Väärindamise võimalused: Eesti energeetika on praegu ja ka lähitulevikus seotud biomassi 
kasutamisega, kuid metsanduse ja energeetika parima võimaliku efektiivsuse saavutamiseks on 

vajalik tähelepanu pöörata biomassi esmasele tööstuslikule väärindamisele. Biomassi 
kaskaadkasutuseta ei ole energeetika kõrge lisandväärtuse looja, mistõttu on soovitav leida 
biomassi töönduslikule väärindamisele uusi lahendusi, mille järgi väärindatakse mittevajalikud 
kaassaadused ja jäägid energeetikas. Biomassil põhineva energia tootmise laiendamine on võimalik, 
kui leitakse täiendavalt võimalusi jääksoojuse kasutamiseks. 
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● energeetikasektori heitkogused moodustasid aastas 89,1% (17486 kt CO2ekv) summaarsest 
heitkogusest (ilma maakasutuse - LULUCF - sektorita);  

● tööstuslike protsesside sektor moodustas 2,5% (501 kt CO2ekv) Eesti KHG summaarsest 
heitkogusest; 

● jäätmesektori koguheide moodustas 1,6% (370 kt CO2ekv) Eesti KHG summaarsest 
heitkogusest; 

● põllumajandusest pärines 6,8% (1338 kt CO2ekv) Eesti KHG heitkogustest; 

● maakasutuse (LULUCF) sektor panustas CO2 netosidujana kogumahus 2724 kt  CO2ekv.  

Seoses kliimamuutustega püstitab Euroopa Liit eesmärgi, et liikmesriikide majandus oleks aastal 2050 
kliimaneutraalne (süsinikuneutraalne). Biomajandusel on kliimaneutraalsuse saavutamisel oluline 
roll, kuid Eestis on CO2 emissioonide peamiseks allikaks fossiilsete kütuste kasutamine 

energeetikas. Biomajanduse arenguga on võimalik mõjutada KHG emissioone väga erinevates 
sektorites. Maakasutuse põhiselt toimub põllumajanduses KHG liigset emiteerimist, aga ka sidumist. 
Metsandus on ainuke CO2 netosiduja. Põllumajanduslikus tootmises tekkivate KHG heitmevoogude 
hulgas on peamiseks allikaks taimse biomassi tootmine (põllukultuuride saagid), teisel kohal on 
loomakasvatussektoris tekkivad KHG heitkogused ja kolmandal kohal tootmiseks vajalike kütuste 

tarbimisest tulenev heide.  

Joonis 6. Kasvuhoonegaaside emissioon alamallikatest 2016. aastal, kt CO2ekv (autorite koostatud NIR 2019 
andmete põhjal) 

4. Kokkuvõte 

Kestliku biomajanduse arengus on olulisel kohal maa- ja veeressursi säästev kasutamine, kuna 
majandusliku inimtegevusega kaasneb alati koormus keskkonnale ja ökosüsteemi teenustele 
laiemalt. Eesti biomajanduse ressursside tänast olukorda iseloomustavad järgmised tähelepanekud: 
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• Tervikpildis on Eesti biomajanduse ressursikasutus üsna traditsiooniline: põllumajandus ja 
metsandus kasutavad bioressurssi oma traditsioonilistes ahelates ning toimub pigem 
mehhaaniline väärindamine traditsioonilisteks toodeteks. 

• Eesti ettevõtted ekspordivad üsna olulisel määral väärindamata bioressurssi (teravili, 
toorpiim, energeetiliseks kasutamiseks mõeldud puit, paberipuu), mida tuleks püüda Eestis 
senisest rohkem väärindada, järgides sealjuures ressursi kaskaadkasutamise aluseid. 

• Uuema generatsiooni biomajanduse (nt ring-biomajandus, bioressurssi keemiline ja 
bioinseneeriline väärindamine) poole liikumine ning uute bioressursidel põhinevate 
tööstuste ja väärtusahelate loomine on olemuselt loominguline hävitusprotsess ehk 
kestlikuma majandusmudeli ja kõrgema lisandväärtuse poole liikumine võib tähendada 
seniste väärtusahelate ja ärimudelite, aga ka maakasutuse struktuurseid muutusi. Neid 
muutusi soodustavad omalt poolt ka ELi Rohelepe ja laiemad kliimaeesmärgid ning inimeste 
tarbimiseelistuste muutused. 

• Eesti kodumaiste bioressursside väärindamise edasise arengu oluliseks väljakutseks on 
lokaalse tegevusega tööstuste (nn kogukonna biomajandus) ja laiema haardega tööstuste 

terviklik planeerimine, sest bioressurside väikesed mahud ja hajutatusest tulenevad 
transpordivajadused seavad nii erinevate tehnoloogiate rakendamisele kui ka 
majandustegevusele oma piirangud. Seejuures ei tasu alahinnata IT-lahenduste võimalikku 

positiivset mõju uute ärimudelite ja väärindamise viiside väljatöötamisele.  
• Biomajanduse arengute analüüsi lihtsustamiseks oleks edaspidi vajalik tagada bioressursside 

detailsem statistika, kuna käesoleva kaardistuse koostamisel leiti olulisi andmelünki, mis 
takistavad kvaliteetse tervikpildi ja tulevikuprognooside koostamist (nt puudub selge 
ülevaade kõikide rohumaade kasutamisest ja potentsiaalist, villa ja toornahkade ahelast ning 
kasutatavast kogusest, soovitav on üle vaadata jääkide tekke kogumise statistika kõikides 
sektorites). 
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1. Sissejuhatus ja ülevaade kasutatud metoodilistest 
lähenemistest 

Urmas Varblane, Uku Varblane, Kadri Lees, Mati Mõtte 

 

Projekti „ ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine biomajanduses ja 
selle sektoritesˮ esimene tööpakett hõlmab Eesti biomajanduse ressursside ja väärtusahelate 
analüüsi. Pakett on esimene viiest tööpaketist, mis koosneb kolmest osast:  

1) bioressursside kaardistamine;  
2) biomajanduse väärtusahelate kaardistamine; 
3) biomajanduse innovatsioonisüsteemi kontekstanalüüs.  

Käesolevas aruandes keskendutakse Eesti bioressursside kaardistamisele, mille käigus täidetakse 
järgmised uurimisülesanded: 

• analüüsitakse Eesti biomajanduse looduslike sisendite kättesaadavust ja nende ajaloolist 
dünaamikat; 

• kaardistatakse ressursside mahud, mis liiguvad Eestis täiendava väärtuse loomisse, ja mahud, 
mis eksporditakse toormena; 

• esitatakse üldhinnang bioressursside kasutamise tõhususele; 
• võrreldakse ressursside tootmist, kättesaadavust ja kasutamist Eesti biomajanduses ja 

rahvusvahelises võrdluses riikidega, kus on Eestiga suhtelised sarnased kliimatingimused;  
• antakse ülevaade biomajanduse seostest kasvuhoonegaaside (KHG) tekke ja sidumisega.  

Ülesannete täitmise järel annab käesolev aruanne viie väärtusahela (toit ja sööt; puitooted, 
tselluloos, puitehitised; tekstiil ja rõivad; kemikaalid, farmaatsia-ja plasttooted; kütused ja energia) 
põhjal ülevaate Eestis toodetava bioressursi mahust, kasutamisest ja seostest nii KHG tekke kui ka 
sidumisega. Samuti antakse üldhinnang bioressursi kasutamise tõhususele. Kuigi biomajanduse 
arendamisel on oluliseks teemaks ka ökosüsteemi teenused laiemalt, jäävad need antud aruandes 
terviklikult käsitlemata, sest fookuses on olemasolevate ressursside kaardistamine (mis hõlmab küll 
näiteks süsinikuringet, vee- ja mulla kvaliteeti, mahtu ja varustusteenuseid), biomassi väärindamise 
potentsiaal ja võimalikud arenguteed. Projekti hilisemates faasides seotakse käesoleva projekti 
tulemused paralleelselt läbi viidava ökosüsteemi teenuseid süsteemsemalt käsitleva ELME projekti10 
lähenemise ja tulemustega, et hinnata biomajanduse väärtusahelate arendamise ja ökosüsteemi 
teenuste tagamise omavahelisi seoseid. 

Eesti biomajanduse ressursside hetkeseisu analüüsitakse viie väärtusahela põhjal ringmajanduse 
printsiipe järgides, mille kohta on antud ELi suunised. Ringmajandus on oluliselt laiem mõiste, kuna 
tegemist on alternatiiviga valitsevale lineaarsele majandusmudelile, kus sõltumata ressursi 
iseloomust (biomass või fossiilne maavara) toimub kasutamine põhimõttel „varu-tooda-tarbi-viska 
ära“ . Ringmajanduse mudel seevastu eeldab tarbitud ja ära visatud toodete uuesti väärindamist ehk 

 
10 https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/projektid/elme  



   
 

 

 

19 

toimub materjali taaskasutamine ressursina. Seega võib ringmajandust pidada ennast taastootvaks, 
sest hoiab ressursse kõige suurema kasulikkuse juures vastavalt tarbijate vajadustele (joonis 1).  

Kuna biomajandus hõlmab ressursside kasutamise nn täistsüklit, järgitakse praktikas ja käesolevas 
uuringus biomajanduse kaardistamisel kaskaadkasutuse (astmelise kasutamise) printsiipi. 
Kaaskaadkasutus tähendab uuringu kontekstis bioressursside astmelist kasutamist, minimeerides 
jäätmete teket. Toote eluea lõppedes suunatakse see ümbertöötlemisele või energia tootmisesse, 
järgides kliimaneutraalse majanduse tagamiseks võimalikult neutraalset süsinikuvoogu (joonis 1).  

 
Joonis 1. Ringmajanduse - ja biomajanduse kontseptuaalne skeem (Allikas: Euroopa Komisjon, 2018. Report on 
Critical Raw Materials and the Circular Economy. Täiendatud autorite poolt)  

 

 

 

 

Materjalivoogude analüüs (Zeman, 2012) on materjalide voogude ja varude süsteemne analüüs 
tootmises, tarbimises ja ajas määratletult. See ühendab materjali allikaid, teid ning vahe- ja 
lõppkasutust. Sisend-väljund materjali bilansi abil on võimalik hinnata kõikide protsesside sisendeid, 
varusid ja väljundeid, mis tähendab et sisendressursi voog (tootmine + import) võrdub väljundiga 
(toodangu tarbimine + eksport + varud + jäätmed). Bilansiline makromajanduslik alus võimaldab 
meetodit kasutada ressursside, jäätmekäitluse ja keskkonnafaktorite hindamise vahendina.  

Kaardistatavad indikaatorid valitakse vastavalt biomassi tarneahelale ja sektorite võimalikule 
kaskaadkasutusele, mis omakorda on seotud biomajanduse definitsiooni alla kuuluvate 
majandussektoritega (joonis 2). Majandussektorite valikul on lähtutud varasemate autorite 
tähelepanekutest. Ronzan et al. (2017b) leidsid NACE Rev. 2 alusel kokku 16 erinevat sektorit, mis 
kasutavad biomassi kas täielikult või osaliselt ja mida on kirjeldatud joonisel 2.  

Ressursside kaardistamise uuringu metoodika - kaardistamise uuringus kasutatakse 
materjalivoogude analüüsi (inglise k. Material Flow Analysis (MFA)) meetodit, sh biomajandust 
iseloomustavate indikaatorite kvantitatiivset analüüsi.  
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Joonis 2. Biomajandusega seotud tegevusalad (koostatud autorite poolt Ronzon et al., 2016 järgi)  

Biomassi tootmise alla kuuluvad järgmised valdkonnad: 
• taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (A01);  
• metsamajandus ja metsavarumine (A02);  
• kalapüük ja vesiviljelus (A03).  

Biomassi töötlemisega on seotud 12 majanduslikku tegevusala, millest kuues kasutatakse 
toorainena vaid biomassi:  

• toiduainete tootmine (C10);  
• joogitootmine (C11);  
• tubakatoodete tootmine (C12);  
• nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine (C15); 
•  puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine (C16); 
•  paberi ja pabertoodete tootmine (C17).  

Ülejäänud kuues tootmissektoris kasutatakse tootmisel nii biomassi kui ka teisi tooraineid. 

Lisaks eelnevale liigitusele kuulub biomajanduse alla ka majanduse tegevusalade klassifikaatori 
(EMTAK) kategooria D (elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine) 
tegevusala D3511 (elektrienergia tootmine).  

Antud lähenemist on kasutatud paljudes biomajanduse analüüsides, mille kohta on esitatud ülevaade 
lisas 1. Eesti Arengufond (2015) on defineerinud biomajandust nii: „Biomajandus on omavahel läbi 

ühise ressursikasutuse seotud majandustegevuste kogum, mille käigus väärindatakse biomassi.“ 
Uuringurühm kinnitab pärast erinevate autorite käsitluste (vt lisa 1) läbitöötamist, et antud 
definitsioon on piisavalt täpne, kuna biomajandus seisneb toidutootmise, energia ja tööstustoodangu 
integreeritud ja süsteemses käsitluses. 
 
Biomajanduse defineerimisest tegevusalade kaudu nähtub, et uuringu lähteülesandes valitud 
väärtusahelad kattuvad joonisel 2 esitatud tegevusaladega. Uuringu sihtgruppi kuulub kuus 

väärtusahelat:  
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• toit ja sööt;  
• puitooted, tselluloos, puitehitised;  
• tekstiil ja rõivad;  
• kemikaalid, farmaatsia- ja plasttooted;  
• kütused ja energia;  
• muud biomajandusega seotud ökosüsteemi teenused.  

Indikaatorite valikul järgitakse tarne- ja väärtusahela loogilise voo mudelit, mis tagab ressursside 
kaardistamisel kaskaadkasutamise hindamiseks vajaliku info. Biomassi ja indikaatorite seoste 
loomisel järgitakse Sirkini ja Houteni (1994)11 defineeritud kaskaadkasutuse meetodit (joonis 3).  

 
Joonis 3. Ressursside kasutamine astmelises ahelas (Allikas: Sirkin ja Houten, 1994) 

Järgnevas peatükis on esitatud biomassi ressursi kaardistamisel kasutatavad indikaatorid. 
Indikaatorite esitamisel kasutatakse valdavalt aegridu või kolme aasta keskmist näitajat. Aegreas 
esitatav perioodi pikkus valitakse sõltuvalt kontekstist, st eelkõige tulemuste seostest Eesti 
iseseisvumise eelse aja, ELiga liitumise eelse aja või näiteks viimase kümne aasta tulemuste esitamise 
vajadusest. Perioode on kokku viis: 1) üle 35-aastane periood ehk alates 1980. aastast kuni 2018. 
aastani; 2) üle 25-aastane periood ehk alates 1990. aastast kuni 2018. aastani; 3) üle 10-aastane 
periood ehk alates 2004. aastast kuni 2018. aastani; 4) üle 5-aastane periood ehk alates 2010. aastast 
kuni 2018. aasatani; 5) aastate 2014–2016 või 2016–2018 keskmine. Aastate keskmist kasutatakse 
sarnaselt OECD metoodikale, kus keskmine tase on mahuhinnagute puhul usaldusväärsem, 
vähendades äärmuslike aastate mõju (nt äärmuslikke saake).  

 

1.2. Primaarsektor – biomassi tootmisressursid ja materjalivoog 
 

Analüüsi koostajad: Olga Gavrilova, Raivo Vilu, Mati Mõtte, Rando 
Värnik, Evelin Loit, Alar Astover  

 
11Sirkin, T., Houten, M, 1994. The cascade chain: A theory and tool for achieving resource sustainability with 
applications for product design. Resources, Conservation and Recycling, 10 (3), p 213-276 

 Põllumajandus 
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Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 

- põllumajandusmaa ressurss ja jaotus; 
- põllumajandusmaa muldade ja veerežiimi iseloomustus ning kasutusvõimalused; 
- põllumajanduskultuuride kasvupindade aegrea analüüs; 
- kasvuhoonegaaside emissioon põllumajandusmaalt; 
- loomakasvatussektori loomade arvu aegrea analüüs; 
- loomakasvatussektori toodangu aegrea analüüs; 
- loomakasvatussektori toodanguga kaasnevad saadused ja jäägid; 
- kasvuhoonegaaside emissioon loomakasvatusest; 
- kasutamata rohtne biomass; taimekasvatuskultuuride biomassi toodang ja väärtus toidu ning 

sööda väärtusahelas; 
- loomakasvatussektori biomassi maht ja väärtus toidu ja sööda väärtusahelas; 
- põllumajandusliku biomassi ekspordi ja impordi bilanss toidu ja sööda väärtusahelas;  
- taime- ja loomakasvatuse biomassi toodangu prognoos aastani 2030. 

Andmeallikad: Statistikaameti (SA) taime- ja loomakasvatussaaduste tootmise andmetabelid; SA 
põllumajanduse majandusliku arvepidamise andmetabelid; SA põllumajandussaaduste ressursi ja 
kasutamise andmetabelid:  
a) põllumajandusmaa ressurss ja jaotus – põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi 

(PM028); 
b) loomade ja lindude arv – veised, sh piimalehmad, sead, lambad ja kitsed, hobused, 

kodulinnud (PM09); 
c) toodang, tuhandetes tonnides – teraviljasaak (PM20), kaunviljasaak (PM30), kartulisaak 

(PM31), värske köögivilja saak (PM33), värske puuvilja ja marja saak (PM34), õliseemne saak 
(PM37), lihatoodang (PM42), munatoodang (PM45), piimatoodang (PM47). 

d) eksport, tuhandetes tonnides – teravilja eksport (PM20), kaunvilja eksport (PM30), kartuli 
eksport (PM31), värske köögivilja eksport (PM33), värske puuvilja ja marja eksport (PM34), 
õliseemne eksport (PM37), liha eksport (PM42),  munade eksport (PM45), toorpiima eksport 
(PM47). 

e) import, tuhandetes tonnides – teravilja import (PM20), kaunvilja import (PM30), kartuli 
import (PM31), värske köögivilja import (PM33), värske puuvilja ja marja import (PM34), 
õliseemne import (PM37), liha import (PM42),  munade import (PM45), toorpiima import 
(PM47). 

Primaarandmete kogumine: taimekasvatuskultuuride kaassaaduste toodangu mahu ja jääkide tekke 
hindamiseks viidi läbi põllumajandustootjate ankeetküsitlus. Sellele vastas 109 põllumajandustootjat, 
kes jagunesid tootmistüübilt taimekasvatajateks, veisekasvatajateks ja lambakasvatajateks. 
Tulemused on esitatud osakaaluna (%) vastanutest (vastajate arv kokku 109=100%).  

Metoodilised valikud 

Punktis b) märgitud teraviljatoodangu puhul kajastatakse riiklikus statistikas esitatud detailsusastet, 
mis tähendab näiteks Eestis kasvatatavate põhikultuuride jaotust (nisu, rukis, oder, kaer).  

Mõistmaks taimse ja loomse biomassi toodangu mahtu mitte majanduslikes näitajates, vaid 
naturaalühikutes, kasutatakse täiendavat kirjeldavat statistikat järgmiste suhtarvudega: 

a) taimse biomassi toodang põllukultuuride kasvupinna kohta jaotusega: 
• tera-, kaunvili ja tehnilised kultuurid kokku; 
• köögivili ja kartul kokku; 
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• marjad ja puuvili kokku; 
• söödajuurvili ja üheaastased söödakultuurid kokku; 
• rohusööt kokku; 
• taimne biomass kokku kasutatava põllumajandusmaa kohta; 

b) taimse biomassi toodang elaniku kohta jaotusega: 
• tera-, kaunvili ja tehnilised kultuurid kokku; 
• köögivili ja kartul kokku; 
• marjad ja puuvili kokku; 

c) tohusööda toodang veiste arvu kohta. 
 

Põllumajanduses toodetav biomass jaguneb kaheks: põhitoodang (kasvatatavate kultuuride vili, 
nt teravili, õlikultuurid, kartul jne) ning nendega kaasnevad jäägid (nt põhk, koored, kestad, 
varred jne) ja kaassaadused, mida võiks väärindada. Esmasaaduste ja -toodetega kaasnevate 
jääkide ja kaassaaduste kohta riiklik statistika puudub, kuid on võimalik kasutada 
kultuurispetsiifilist hinnangulist väärtust. 

 

Analüüsi koostajad: Peeter Muiste, Allar Padari, Hardi Tullus 

 

Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 

- metsaressurss ja selle jaotus; 
- metsamaa muldade ja veerežiimi iseloomustus ning kasutusvõimalused;  
- metsakasvatuslike meetodite, puuliikide valiku ja raiemeetodite ning keskkonnakaitseliste 

meetmete ja metsade sertifitseerimise mõju kasutatavale puiduressursile; 
- kasvuhoonegaaside emissioon metsamaalt; 
- puiduressursi prognoos aastani 2030. 

Andmeallikad: metsaregistri ja statistilise metsainventuuri (SMI) andmed; metsanduse arengukava 
aastani 2020 andmed; SA metsamajanduse andmetabelid (MM03-04); andmete süntees puidubilansi 
uuringu „Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2016 ja 2019 (Raudsaar, M., 2018. Eesti Metsa- ja 
Puidutööstuse Liit, SA Erametsakeskus) põhjal.   

Primaarandmete arvutamine Eesti põhikaardi puittaimestiku kihil. 

Metoodilised valikud 

SMI andmed ei kirjelda piisavalt täpselt metsade hetkesisu. Riiklikus metsaregistris on kajastatud 80–
90% metsamaadest. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kasutab oma infosüsteemi ja 
metsaregistris toimub pidev andmete värskendamine. Siiski vajaks osa andmeid uuendamist. 
Seetõttu püstitati eesmärgiks koostada metsaandmete aktuaalne kaardikiht, mis hõlmaks kogu Eesti 
metsamaad. Saadud tulemusi saab kasutada erinevate tulevikustsenaariumide modelleerimiseks ja 
süsiniku dünaamika arvutamiseks.  

Ressursi paiknemise, liigilise ja vanuselise struktuuri kindlaksmääramiseks kasutatakse järgnevaid 
andmekihte: 
a) metsaressursi arvestuse riiklik register (edaspidi metsaregister); 
b) Eesti põhikaart; 
c) Eesti mullastiku kaart; 

  Metsamajandus 
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d) Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) kaardikiht; 
e) LIDARi andmed (kõrgusandmed); 
f) Landsat-8, Sentinel-2 vms satelliidipildid. 
 

 
Analüüsi koostajad: Georg Martin, Jonne Kotta, Redik Eshbaum 

 

Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 

- mere bioressurss ja selle kasutamine; 
- kalandus ja vetikate püük; 
- vesiviljelus vetika- ja karbikasvatuse näitel; 
- majandustegevuse mõju mere bioressursi kasutamisele aastani 2030.  

Andmeallikad: Eesti mereala eutrofeerumise seisundi hindamise andmete süntees (Uuringu 
aruanded - TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2017. EL merestrateegia raamdirektiivi 
(2008/56/EÜ) kohane merekeskkonna seisundihinnang teemadel eutrofeerumine ja 
hüdrograafilised muutused (D5 ja D7); TÜ Eesti Mereinstituut, 2019. Kalakasvatuste kaudu 
merre suunatud lämmastiku- ja fosforikoormust kompenseerivate meetmete väljatöötamine); 
mere elupaikade andmete süntees uuringu „Eesti mereala elupaikade kaardiandmete 
kaasajastamine“ (TÜ Eesti Mereinstituut, 2018) alusel. 

Primaarandmete arvutamine: potentsiaalsete merevetika- ja karbiressursside biomassi mudelid. TÜ 
Eesti Mereinstituudi andmekogu andmed, Veeteede Ameti sügavusmõõdistuste algandmed, Tallinna 
Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi mudelarvutused erinevate füüsikaliste ja keemiliste 
parameetrite (sh vee soolsuse, temperatuuri, lainetuse, hoovuse, toitainete sisalduse) kohta (vt lisa 2 
„Metoodika“). 

Metoodilised valikud 

Seni ei ole olemas kogu Eesti mereala hõlmavat ülevaadet olemasolevast vetika- ja karbiressursist 
ning selle geograafilisest paiknemisest. Käesoleva projekti raames koostas TÜ Eesti Mereinstituut 
kaardistuse „Potentsiaalsete merevetika- ja karbiressursside biomassi mudelid“, mille põhjal antakse 
biomassi potentsiaali ülevaade.  

Käesoleva töö uuringuala hõlmab kogu Eesti mereala, sh majandusvööndit. Merevetika- ja 
karbiressursside biomassi modelleerimise sisendina kasutati Eesti mereala merevetikate ja -karpide 
leviku ja biomassi koondandmestikku ning erinevatest allikatest pärit modelleerimist toetavaid 
keskkonnaandmeid.  

 

 

     Läänemeri 
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1.2. Sekundaarsektor – biomassi ja materjalivoog 
 

Analüüsi koostajad: Mati Mõtte, Rando Värnik, Olga Gavrilova, 
Raivo Vilu 

 

Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 

- Eesti toidu- ja söödatööstuse kasutatav biomassi ressurss;  
- toidu- ja söödatööstuse toodang, kaassaadused ja jäägid; 
- toiduainete tarbimine ja ekspordi-impordi bilanss;  
- sööda tarbimine ja ekspordi-impordi bilanss; 
- toiduainete toodangu väärtus ja ekspordi-impordi bilansi toodangu väärtus; 
- söödatööstuse toodang ja toodangu väärtus ning ekspordi-impordi bilansi toodangu väärtus; 
- toidukadu ja jäägid kuni sekundaarsektorini; 
- hinnang biomassi väärindamise efektiivsusele Eesti toidu- ja söödatööstuses.  

Andmeallikad:  

a) toiduainete toodang, tuhandetes tonnides – leitakse vastavalt toidutööstuse 
tegevusaladele iseloomulike müüdud toodete alusel tööstustoodang tööstustoodangu 
loetelu (TTL) järgi vastaval aastal (2014, 2015, 2016; vastavalt TO72, TO71, TO70); 

b) tarbimine, tuhandetes tonnides – jaotusega seeme, inimtarbimine 12 , tööstuslik 
tarbimine13, loomasööt ja kadu. Tarbimist vaadeldakse toodangu jaotuse alusel (PM20, 
PM30, PM31, PM33, PM34, PM37, PM42, PM45, PM47);  

c) varu, tuhandetes tonnides – varu perioodi lõpus vastavalt toodangu jaotusele (PM20, 
PM30, PM31, PM33, PM34, PM37, PM42, PM45, PM47);  

d) kadu – toodangu mahu vähenemine majapidamises ja mitmesugustel turustusetappidel 
(transportimisel, ladustamisel, pakkimisel, kuivatamisel, töötlemisel; PM20, PM30, 
PM31, PM33, PM34, PM37, PM42, PM45, PM47);  

e) toiduainete toodangu väärtus, miljonites eurodes – tööstustoodang tööstustoodangu 
loetelu (TTL) järgi vastaval aastal (2014, 2015, 2016; vastavalt TO72, TO71, TO70);  

f) eksporditud ja imporditud toodangu ja kaupade väärtus, miljonites eurodes – toodangu 
või kauba maksumus (TO72, TO71, TO70). 

Primaarandmete arvutamine: SA aruande (PM55) alusel ei ole võimalik kõiki olulisi indikaatoreid 
analüüsida, mistõttu andmed tuletatakse arvutuslikult: põllumajandussaaduste toodangu väärtus 
miljonites eurodes – teraviljasaak (PM20), kaunviljasaak (PM30), kartulisaak (PM31), värske köögivilja 
saak (PM33), värske puuvilja ja marja saak (PM34), õliseemne saak (PM37), lihatoodang (PM42), 
munatoodang (PM45), piimatoodang (PM47), kasutamata rohtne biomass – korrutatud toodangu 
väärtusega tootjahindades14 (PM57). 

Metoodilised valikud 

 
12 Inimtarbimine - põllumajandussaaduste tarbimine olenemata toidu töötlusastmest. 
13 Tööstuslik tarbimine  - põllumajandussaaduste kogused alkohoolsete jookide, õlle ja muude toodete, v.a 
toidu ja loomasööda valmistamiseks 
14 Tootjahind - kauba või teenuse ühiku eest ostjalt saadav hind. 

 Toit ja sööt 
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Toiduainete jaotuse detailsusaste valitakse vastavalt andmete kättesaadavusele, kuid hoitakse 
tasemel, mis iseloomustab toidutööstuse tegevusala toodete kaudu. Lisaks kasutatakse 
kaskaadkasutuse printsiibi põhist analüüsi, mis toob välja praeguse süsteemi tugevused ja nõrkused 
bioressursside kasutamisel toidu- ja söödatööstuse ning põllumajanduse ja teiste sekundaarsektorite 
vahel. Ühtlasi kasutatakse kirjanduse sünteesi. Metoodiline skeem on esitatud lisas 3. 

 

Analüüsi koostajad: Peeter Muiste, Allar Padari, 
Jaan Kers 
 

Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 

- puiduressursi kasutamine ja väärtus, sh puittoodete ja paberitööstuses kasutatav 
puiduressurss; 

- puiduressursi ekspordi ja impordi bilanss; 
- puittoodete ja paberitööstuse toodang; 
- puit- ja paberitoodete tarbimine ja ekspordi-impordi bilanss;  
- puit- ja paberitoodete tarbimise rahaline väärtus ja ekspordi-impordi bilansis toodete 

väärtus; 
- hinnang puiduressursi väärindamise efektiivsusele Eesti puittoodete ja paberitööstuses.  

Andmeallikad: SA tööstustoodangu andmetabelid; SA väliskaubanduse andmetabelid „Kaupade 
eksport ja import kaubakoodi (KN 8-kohaline kood) ja riigi järgi“; andmete süntees puidubilansi 
uuringu „Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2016 ja 2019“ (Raudsaar, M., 2018. Eesti Metsa- ja 
Puidutööstuse Liit, SA Erametsakeskus) põhjal; kirjanduse süntees.  

 

Analüüsi koostajad: Tiia Plamus, Jaan Kers 

 

Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 
- Eesti tekstiilitööstuses kasutatav bioressurss;  
- tekstiili- ja rõivatööstuse toodang, kaassaadused ja jäägid; 
- tekstiili- ja rõivatööstuse toodete tarbimine ja ekspordi-impordi bilanss;  
- tekstiili- ja rõivatööstuse toodete tarbimise rahaline väärtus ja toodete väärtus ekspordi-

impordi bilansis; 
- hinnang biomassi väärindamise efektiivsusele Eesti tekstiili- ja rõivatööstuses. 

Andmeallikad: SA tööstustoodangu andmetabelid; SA väliskaubanduse andmetabelid „Kaupade 
eksport ja import kaubakoodi (KN 8-kohaline kood) ja riigi järgi“; kirjanduse süntees.  

 

Analüüsi koostajad: Lauri Vares, Uno Mäeorg, 
Mihkel Koel 

 

Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 

- Eesti keemiatööstuses kasutatav bioressurss;  
- keemiatööstuste toodangu maht; 
- keemiatööstuse toodete tarbimine ja ekspordi-impordi bilanss;  

 Puitooted, tselluloos, puitehitised 

 

 Tekstiil ja rõivad 

 

Kemikaalid, farmaatsia- ja plasttooted 
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- keemiatööstuse toodete tarbimise rahaline väärtus ja toodete väärtus ekspordi-impordi 
bilansis; 

- hinnang biomassi väärindamise efektiivsusele Eesti keemia-, farmaatsia- ja plasttoodete 
tööstuses. 

Andmeallikad: SA tööstustoodangu andmetabelid; SA väliskaubanduse andmetabelid „Kaupade 
eksport ja import kaubakoodi (KN 8-kohaline kood) ja riigi järgi“; kirjanduse süntees. 

Info kogumiseks viidi läbi intervjuud ekspertidega Eesti Keemiatööstuse Liidust (Hallar Meybaum) ja 
Eesti Plastitööstuse Liidust (Ivar Viira) eesmärgiga kaardistada täpsemalt biotoorme kasutajad ja bio-
päritolu kemikaalide/plastide/farmaatsiatoodete tootjad. 

 

Analüüsi koostajad: Alar Konist, Oliver Järvik, 
Eduard Latõšov 

 

Olemasolevate statistiliste andmete põhjal antakse ülevaade järgmistest aspektidest: 

- Eestis kasutatav biomassi ressurss soojusenergia ja kütuste tootmiseks; 
- biokütuste ja -energia tööstustoodangu maht; 
- biokütuste ja -energia tarbimise maht ja ekspordi-impordi bilanss;  
- biokütuste ja -energia tarbimise rahaline väärtus ja toodete väärtus ekspordi-impordi 

bilansis; 
- hinnang biomassi väärindamise efektiivsusele Eesti biokütuste ja -energia tööstuses. 

Andmeallikad: SA energia tarbimise ja tootmise andmetabelid; SA energia tõhususe näitajate 
andmetabelid; andmete süntees puidubilansi uuringu „Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2016 ja 
2019“ (Raudsaar, M., 2018. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, SA Erametsakeskus) põhjal; Eesti 
elektrisüsteemi talitusparameetrid; SA rahva ja eluruumide loenduse andmed. 

 

1.3. Süsinikuringe ja kasvuhoonegaasid 
 

Analüüsi koostajad: Olga Gavrilova, Raivo Vilu 

 

Eesti biomajanduse strateegia koostamisel on otstarbekas tagada süsinikutsüklit kui kliimamuutuste 
mõjutajat, toetudes iga-aastasele süsiniku inventuurile, mida viiakse läbi IPCC poolt välja töötatud 
metoodika järgi ja mille kohta koostavad riigid igal aastal auditeeritavad aruanded (NIR – National 
Inventory Reports). NIRide koostamise eesmärgiks on jälgida ja hinnata CO2 emissioone ja CO2 

kontsentratsiooni sisaldust atmosfääris. NIRi koostamise metoodika põhineb praktiliselt täielikult 
süsiniku reservuaaride ehk -varude (ingl. k stocks) muutuste hindamisel ning reservuaaride vahelisi 
süsinikuvoogusid ja nende mustrite muutusi arvestatakse valikuliselt ja piiratult. See asjaolu jätab 
arvepidamisest välja reservuaaride, mis on sisuliselt enamuses seotud ökosüsteemidega, seisundite 
ja nende muutuste hindamise. Samuti pole kõigile jõupingutustele vaatamata õnnestunud süsiniku- 
ja majandusarvestusi ühendada, kuigi ÜRO egiidi all on loodud keskkonnamajandusliku arvepidamise 
süsteem (System of Environmental Economic Accounting) ja Austraalia on valmis seda riigi tasemel ka 
juurutama. 

 Kütused ja energia 
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Aruanne koosneb kolmest osast. Esimeses osas on toodud NIRis UNFCCi sekretariaadile igal aastal 
esitatavate andmete ülevaade ja analüüs. Teises osas on esitatud andmed põhiliste maakategooriate 
(metsamaad, põllumaad, rohumaad jms) süsinikuvoogude koostamiseks ja analüüsiks. Kolmandas 
osas tutvustatakse ÜRO välja töötatud keskkonnamajandusliku arvepidamise süsteemi ja esitatakse 
andmed käivitamisvõimaluste hindamiseks, samuti Eesti põllumajanduse efektiivsuse hindamiseks 
võrdlevalt naabermaadega. 

 

1.4. Võrdlusaluste riikide esmane analüüs 
 

Analüüsi koostajad: Mati Mõtte, Urmas Varblane 

 

Riike võrreldakse kirjandusallikate põhjal, kuna biomajandust on ulatuslikult kaardistanud mitmed 
autorid. Võrdluses keskendutakse eelkõige Eestiga sarnaste kliimatingimustega riikidele (nn 
Läänemere riigid). Biomajanduse näitajaid hinnatakse strateegiate, ressursside kasutamise, 
innovatsiooni-, teadus- ja arendustegevuste ning biomajanduse mahu põhjal (joonis 4). Kuna 
biomajandus on laiem kontseptuaalne süsteem, ei pöörata otsest tähelepanu üksikutele 
tehnoloogilistele lahendustele. Võrdlusaluste riikide tehnoogilisi lahendusi tuuakse välja juhul, kui 
need on seni teadaolevatest oluliselt erinevad. 

 

Joonis 4. Riikide võrdlemisel kasutatavad klassifikaatorid 

Andmeallikad: Eurostati andmetabelid valitud indikaatorite kohta; kirjanduse analüüs. 

Biomajanduse mahu kaardistamisel on riikide võrdlust kasutatud ka ressursside kaardistamise 
peatükkides, mistõttu riikide ressursside võrdlus on valdkondlikult integreeritud vastavatesse 
peatükkidesse. Teadus- ja arendustegevuse kaardistamisel tuuakse näiteid Soome ja Rootsi kohta. 
Ühtlasi esitatakse võrdlusaluste riikide biomassi vood. 
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2. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne hinnang Eesti põllumajandus- 
ja metsamaa kasutusele 

2.1. Kasutuses oleva põllumajandus- ja metsamaa ressurss 
Pikaajalise statistika alusel on olulise muutusena tuvastatav põllumajandusmaa pindala vähenemine 
ja metsamaa pindala suurenemine. 1922. aastal oli Eestis 2,8 miljonit hektarit põllumajandusmaad, 
kuid 2019. aastal oli selle pindala 987 614 hektarit (kultuuride kasvupind). Viimase 15 aastaga on 
kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala kasvanud (joonis 5), sh on märgatavalt suurenenud 
põllumaa pindala (2004. aastal 519,4 tuhat ja 2018. aastal 682,9 tuhat hektarit).  

 
Joonis 5. Eesti põllumajandusmaa muutus aastatel 2004–2018, tuhandetes hektarites (Allikas: Statistikaamet, 
edapidi SA, tabel PM028)15 

 

Põllumajandusmaa kasutamise struktuur on ajavahemikul 2005–2017 märgatavalt muutunud. 
Põllukultuuride all oleva põllumaa osatähtsus on sellel perioodil suurenenud ligikaudu 150  tuhande 
hektari võrra ja püsirohumaade kogupindala on kasvanud 36 tuhande hektari võrra. Lühi- ja 
pikaajaliste rohumaade muutuse dünaamika oli ebaühtlane perioodil 2005–2011, kus toimus pindala 
vähenemine, kuid alates 2016. aastast on vähenemistrend peatunud. Põhjused on nii majanduslikku 
laadi (nt piimakriis) kui ka suutmatus püsirohumaa nõuet täita, aga ka muudatused ELi ÜPP-reeglites, 
mille uus toetusraamistik piiras hooldataval rohumaal heksli või niite mahajätmise võimalust ja 
rakendas rohestamise kohustust (EL, 201316; ELT, 201417). Need sammud põllumajandustegevuse 

 
15 http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=PM028 
16 EL, 2013 – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R1307  
17 EL, 2014 – Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames 
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toetuses aitasid kaasa maakasutuse muutumisele, mille tõttu püsirohumaa kogupindala on kasvanud 
ja oli 2017. aastal 316 tuhat hektarit. (joonis 6). Kuigi SA ei kogu infot poollooduslike rohumaade 
pindala kohta, on selliseid rohumaid hinnanguliselt 100 tuhat hektarit, millest majandatakse 
ligikaudu 40 tuhandet hektarit (Eesti Pärandkoosluste Kaitse Ühing). 

 

 
Joonis 6. Kasutatava põllumajandusmaa pindala jaotus aastatel 2005 ja 2017, hektarites (Allikas: PM028)18  

Samal ajal ei ole põllumajandusmaa kasutamise struktuur üldistavalt hinnates ajavahemikul 2005–
2017 märgatavalt muutunud.  

Eestis ei ole põllumajandusmaa maakondade lõikes jaotunud võrdeliselt. Üle 50% kogu Eesti 
põllumajandusmaast paikneb neljas Eesti maakonnas: Lääne-Viru, Järva, Jõgeva ja Viljandi 
maakonnas. Põhjuseks on muuhulgas paremad mullastikutingimused ja välja kujunenud 
infrastruktuurid. Kõige rohkem püsirohumaad oli Saare, Pärnu, Harju, Lääne, Lääne-Viru ja Rapla 
maakondades. Ajavahemikul 2005–2017 oli nimetatud kuue maakonna püsirohumaa pindala kokku 
üle 50% kogu Eesti püsirohumaade kogupindalast.  

Märkimisväärsed suured muutused on toimunud põllukultuuride kasvatamisel ja seda nii kultuuride 
valikul kui ka tehnoloogias. Kui 35 aastat tagasi kasvatati Eestis olulisel määral kartulit, köögivilja ja 
teraviljadest rukist, siis 2018. aastaks on olukord muutunud. Peamised kultuurid on nisu, raps ja oder. 
Uute kultuuridena on Eestisse jõudnud sojauba, spelta, kanep, mais, tatar, tritik, talioder, põlduba, 
põldhernes, taliraps. 2018. aastal olid põllukultuuridest (joonis 7) kasvupinna järgi olulised kultuurid 
teravili (351 tuhat hektarit), tehnilised kultuurid, sh õlikultuurid (79 tuhat hektarit) ja kaunviljad (47 
tuhat hektarit).  

 
toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse 
määruse X lisa , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0639  
18 http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=PM028 
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Joonis 7. Peamiste põllumajanduskultuuride kasvupinnad Eestis, tuhandetes hektarites (Allikas: PM03) 

 

Eesti statistilise metsainventuuri (SMI)19 andmetel oli 2018. aastal metsaga metsamaad 47,4% ja 
metsata metsamaad 4,0% ehk kokku 51,4% kogu Eesti territooriumist. Oluline on märkida, et 
maakasutus on Eestis mitmekülgne, kuna põõsastike osatähtsus on 1,5%, soode osatähtsus 4,9%, 
sisevete osatähtsus 1,6% ja asustusalade osatähtsus 4,3%. Ligikaudu 28% Eesti pindalast oli kasutusel 
põllumajandusmaana (joonis 8).  

 

  
Joonis 8. Eesti maakasutuse, sh metsamaa jagunemine 2018. aastal (Allikas: SMI20) 

 
19 https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/mets/smi 
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Metsamaa pindala on viimase 40 aasta jooksul suurenenud enam kui 95 tuhande hektari võrra ehk 
2320 tuhandelt hektarilt 1989. aastal kuni 2420 tuhande hektarini 2016. aastal. Kasv on toimunud 
peamiselt kasutusest välja jäänud põllumaa, rohumaade ja kuivendatud soode metsastumise tõttu. 
Viimastel aastatel põllumajandustootmises suurenenud maakasutus on muutnud maakasutuse 
muutuse stabiilseks.  

 

2.1.1. Tera- ja kaunvilja ning õlikultuuride kasvupind 

Põllumaa teravilja kasvupinna kasutusviisides ja kogupindala suuruses võib viimasel 40 aastal näha 
märgatavaid muutusi. Ajavahemikul 1980–2017 vähenes teravilja kasvupind enam kui 100 tuhande 
hektari võrra (joonised 9 ja 10). Teravilja viljelustrendi saab tinglikult jagada kolmeks etapiks:  

1) perioodil 1980–1992 oli teravilja kasvupind enam-vähem stabiilne, vaid 1993. aastal vähenes 
kasvupind 375 tuhande hektarini võrreldes 420 tuhande hektariga aastatel 1990–1992;  

2) edaspidine langustrend toimus kuni 2004. aastani, kuid vahepeal, ajavahemikul 1997–2000, on 
toimunud nõrk kasvudünaamika, millele järgnes uus vähenemistrend kuni 2004. aastani;  

3) alates 2005. aastast on teravilja kasvupind suurenenud: 282 tuhandelt hektarilt 2005. aastal 350 
tuhande hektarini 2018. aastal.  

 

 
Joonis 9. Eesti teravilja kasvupind (tuhandetes hektarites), toodang (tuhandetes tonnides) ja saagikus (kg/ha), 
1980–2017 (Allikas: PM03, PM04, PM041) 

Teravilja kogutoodang (saak) korreleerub tihedalt teravilja saagikusega. Jooniselt 9 on näha, et 
perioodil 1980–2004 oli teravilja keskmine saagikus 2000–2500 kg/ha piires. Kuid alates 2007. aastast 
on teravilja keskmine saagikus olnud 3000–4000 kg/ha kohta. 

Põllukultuuride kasvupinna muutuse järgi (joonis 10) on olulised kultuurid nisu (155 tuhat hektarit), 
oder (138 tuhat hektarit), raps ja rüps (73 tuhat hektarit), kaunviljad (47 tuhat hektarit), kaer (40 
tuhat hektarit), rukis (11 tuhat hektarit). Alates 1994. aastast on nisu kasvupind suurenenud 34 
tuhandelt hektarilt 155 tuhande hektarini, rapsi ja rüpsi kasvupind 3 tuhandelt hektarilt 73 tuhande 
hektarini ja kaunviljade kasvupind 1 tuhandelt hektarilt 47 tuhande hektarini. Seejuures on 
suurenenud taliviljade osakaal. Kaunviljade kasvatamist on suurendanud keskkonnasõbraliku 
taimekasvatuse nõue, mille järgi peavad 15%  põllukultuuridest olema liblikõielised.   
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Kaera kasvupind on püsinud viimase veerandsajandi jooksul stabiilne, odra kasvupind aga langenud 
218 tuhandelt hektarilt 138 tuhande hektarini ning rukki kasvupind  1995. aastal 32 tuhandelt 
hektarilt 11 tuhaande hektarini. Märkimisväärne on ka traditsioonilise Eesti põllukultuuri kartuli 
kasvupinna vähenemine 25 aasta jooksul 40 tuhandelt hektarilt 5 tuhande hektarini. 

 

 

 
Joonis 10. Teraviljakultuuride kasvupind aastatel 1980–2018, tuhandetes hektarites (Allikas: PM03) 

Joonis 11 illustreerib viimase poolsajandi jooksul toimunud olulisi muudatusi teraviljakultuuride 
kasvatuses. Nimelt vähenes odra (tali- ja suviodra) kogu kasvupind 269 tuhandelt hektarilt 1980. 
aastal 165 tuhande hektarini 2010. aastal ja 139 tuhande hektarini 2018. aastal. Kuid nisu (tali- ja 
suvinisu) kogu kasvupind on tõusnud ajavahemikul 1980–2018 ligikaudu 100 tuhande hektari võrra 
ehk umbes 3 korda. Oluline kasv hakkas toimuma alates 1998. aastast: 56 tuhat hektarit 1980. aastal, 
67 tuhat hektarit 1998. aastal ja 155 tuhat hektarit 2018. aastal. 

 
Joonis 11. Teraviljakultuuride pindala muutus aastatel 1980–2018 võrreldes 1992. aastaga (1992 = 100) (Allikas: 
arvutatud PM03 andmetel) 

Kuigi ajalooliselt on Eesti põldudel kasvatatud põhiteraviljaks olnud oder (joonised 10 ja 11), oli 
odratoodang langenud 2018. aastaks 35%ni kogu teraviljasaagist, nisusaak moodustas Eesti kogu 
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teraviljatoodangust aga ligikaudu 50%. Rukkitoodang vähenes kogu teraviljatoodangust vastavalt 3% 
ja kaera toodang 9%ni (joonis 12).   

 

 
Joonis 12. Teraviljakultuuride saagid aastatel 1980–2017, tuhandetes tonnides (Allikas: PM04) 

Kiulina kasvatamine on Eestis olnud ajalooliselt au sees sajandeid. Esimesed andmed kiulina 
kasvatusest pärinevad ajast, mil üldse on teada eestlaste olemasolust. Lina on kasvatatud kanga, 
rõivaste ja pakkematerjalide valmistamiseks, seemneid kasutati õli pressimiseks, toiduks ja 
külviseemneks. Perioodil 1856–1875 suurenes lina külvipind 60 000 hektarini ja linakiudu eksporditi 
20 000 tonni aastas (aastal 1875). 1922. aastal moodustas lina eksport kogu ekspordist 24,2%21. 
Perioodil 1980–1988 kasvatati Eestis ainult kiu- ja õlilina kultuure, mille kogu kasvupind langes aasta-
aastalt: 5,6 tuhandelt hektarilt 1980. aastal 4,6 tuhande hektarini 1987. aastal ja 0,1 tuhande 
hektarini 1998. aastal. Alates 2000. aastate algusest kiulina Eestis praktiliselt enam ei kasvatata. 
Vähesel määral kasvatatakse õlilina, millest on teoreetiliselt samuti võimalik saada väheväärtuslikku 
tekstiilkiudu, mis sobib pigem tehniliste toodete valmistamiseks. Õli- ja kiulina kasvupind aastatel 
1980–2018 on näha joonisel 13. Eestis kasvatatakse järjest enam ka õli- ja kiukanepit.  

 
21 http://www.lina.ee/arna-kodumajutus  
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Joonis 13. Õli- ja kiulina kasvupind aastatel 1980–2018, tuhandetes hektarites (Allikas: PM04) 

Euroopas on piirkondi, kus arendatakse samal ajal nii tööstuskanepi töötlemist kui ka kasvatamist ja 
kasvupinnad suurenevad. Moostes läbi viidud põldkatsed näitavad, et Eesti ilmastiku tingimustes on 
võimalik saada arvestatavat kiukanepi saaki kuni 11 tonni hektarilt, kiusaaki kuni 4 tonni hektarilt ja 
õlikanepi seemnesaaki kuni 3 tonni hektarilt.22 PRIA andmetel oli kanepi kasvupind Eestis 2016. aastal 
3431 hektarit. SA andmetel oli kanepi kasvupind 2017. aastal 9845 hektarit ja 2018. aastal 3583 
hektarit, samas ei ole SA andmebaasis andmeid 2016. aasta kohta.  

Rapsi ja teiste tehniliste kultuuride kasvatamise praktika on olnud Eestis ajalooliselt väga 
tagasihoidlik. Esimest korda rakendati rapsikasvatuse kogemusi Eestis 1988. aastal ja esimesel 7 
aastal oli kasvupind peaaegu muutumatu ehk 1,2–2,5 tuhande hektari piires. Kuid alates 1988. 
aastast hakkas rapsi kasvupind intensiivselt laienema, mistõttu mõistagi suurenes ka rapsi kogusaak 
(joonis 14). Üldiselt suurenes rapsi kogu kasvupind viimase 30 aasta jooksul enam kui 30 korda ja 
aastane kogutoodang kasvas samal perioodil umbes 80 korda. Paralleelselt kasvupinna 
suurendamisega kasvas kiiresti ka saagi kogus; rapsi keskmine saagikus on vaadeldaval perioodil 
kasvanud üle kahe korra: 800–1300 kilogrammist hektari kohta aastatel 1988–2000 kuni 1500–2500 
kilogrammini hektari kohta (joonis 14).  

 
22 Allikas: Jõgeva SAI Mooste katsejaam 
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Joonis 14. Rapsi kasvupind ja saak aastatel 1988–2018 (Allikad: PM03, PM04) 

Lisaks tuleb mainida et käesolevaks ajaks on rapsi keskmine aastane saagikus Eestis võrreldaval 
tasemel teiste naaberriikidega: Läti, Leedu ja Soomega (joonis 15). Oluline erinevus saagikuse 
koguses on ainult Rootsiga, kus rapsi saagikus on suurem.  

 
Joonis 15. Eesti rapsi saagikus aastatel 1988–2018 ning võrdlus teiste riikidega (Allikad: PM041, Eurostati 
andmebaas) 

Biomajanduses kaskaadkasutatava põhutoodangu hindamiseks võeti sisendandmetena kasutusele 
põllumajandustootjate ankeetküsitluse vastused. Lisaks hinnati huumusbilansi muutust juhul, kui 
kogu põhk koristataks muuks otstarbeks kui mullaviljakuse parandajana. Antud arvutus annab 
ülevaate põhu kasutamise piiratud võimalustest ja tähtsusest mullaviljakuse tagamisel. Eestis 
viljeletavate põllukultuuridega tekib kaassaadusi nagu põhk, pealsed, aganad ja sõklad. Viimased 
liigituvad siiski jäätmete hulka, kuna neil otsest kasutust ei ole, kuid põllumajandustootjate hinnang 
jäätmete tekkele oli küsitluse vastuste põhjal mõnevõrra teistsugune. Asjaolu, et taimekasvatuse 
kaassaaduste ja jäätmete väärindamiseks on mitmeid võimalusi, näiteks kasutamine 
loomakasvatuses allapanuna, mulda tagasisuunamine huumusbilansi säilitamiseks või sõnnikus 
komposteerimine, mõjutab põllumajandustootjate suhtumist ja vastuseid. Lisaks on viimase 
kümnendi jooksul hakatud põllumajandustoodangu kaassaadusi kasutama biokütusena soojusenergia 
tootmiseks teravilja kuivatamisel. Ankeetküsitlusele vastas 109 põllumajandustootjat, kes jagunesid 
tootmistüübilt taime-, veise- ja lambakasvatajateks.  

Taimekasvatuse kaassaaduste biomassi koguse ja väärtuse sisendandmetena kasutatakse hinnanguid 
põhu ja sorteerimisjäätmete kohta. Põhu kogumise andmed on esitatud tabelis 1, millest ilmneb, et 
vaadeldavate tera-, kaun- ja õlikultuuride lõikes valdavalt põhku ei koguta (55,8–100%). Siiski 
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koguvad veisekasvatajad teraviljakultuuride põhku. Näiteks nisupõhku kogub 33% veisekasvatajatest, 
kellest omakorda 23,8% kogub üle 84% nisupõhust. Sarnane proportsioon kehtib ka kaerapõhu 
kogumisel. Samas odrapõhku kogub 44,2% veisekasvatajatest, kellest omakorda 30,2% kogub üle 
84% kogu odrapõhust. Herne-, oa- ja õlikultuuride põhku kogub alla 10% tootjatest (veisekasvatajad) 
ja põhu kogus omakorda on alla 25% kogusaagist.  

Tabel 1. Põhu kogumine tegevusalade lõikes viimase kolme aasta keskmisena ettevõtjate osakaalu alusel 
  

Ei koguta Alla 10% 10-24% 25-49% 50-84% Üle 84% 
Nisu taimekasvatustootjad 86,0% 6,0% 2,0% 4,0% 0,0% 2,0% 

veisekasvatajad 66,7% 2,4% 2,4% 4.8% 0,0% 23,8% 
lambakasvatajad 86,7% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

Oder taimekasvatustootjad 88,0% 6,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 
veisekasvatajad 55,8% 11,6% 0,0% 2,3% 0,0% 30,2% 
lambakasvatajad 86,7% 0,0% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 

Kaer taimekasvatustootjad 88,0% 4,0% 4,0% 0,0% 2,0% 2,0% 
veisekasvatajad 67,4% 2,3% 0,0% 2,3% 4,7% 23,3% 
lambakasvatajad 80,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 

Rukis taimekasvatustootjad 98,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
veisekasvatajad 78,0% 0,0% 4,9% 0,0% 2,4% 14,6% 
lambakasvatajad 93,3% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hernes taimekasvatustootjad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
veisekasvatajad 90,5% 2,4% 4,8% 0,0% 0,0% 2,4% 
lambakasvatajad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Uba taimekasvatustootjad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
veisekasvatajad 97,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
lambakasvatajad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Raps ja 
rüps 

taimekasvatustootjad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
veisekasvatajad 90,2% 4,9% 2,4% 0,0% 2,4% 0,0% 
lambakasvatajad 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

(Allikas: põllumajandustootjate küsitlus; autorite arvutused) 

Juhul kui ettevõte kogus põhku, küsiti täiendavalt põhu kasutusvaldkonda. Selgus, et valdavalt 
kasutatakse põhku allapanuna (79% tootjatest) ja söödana (56% tootjatest), kuid soojusenergia 
tootmiseks ja müügiks biokütusena põhku ei kasutata. 21% tootjatest müüb põhku teistele 
loomakasvatajatele (joonis 16).   

 

79%

56%

0%

21%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Allapanu Sööt Soojusenergia
tootmiseks

Müügiks
loomakasvatajatele

Müügiks
biokütusena



   
 

 

 

38 

Joonis 16. Põhu kogumise järgne kasutus põllumajandustootjate poolt (Allikas: põllumajandustootjate küsitlus; 
autorite arvutused) 

Sorteerimisjäätmete kohta vastati valdvalt, et väärindamist ei toimu (72,0–86,7% tootjatest, joonis 
17) ning peamiselt kommenteeriti vastust väitega, et sorteerimisjäätmed komposteeruvad ja pärast 
seda toimub laotamine põllule. 

 
Joonis 17. Ettevõtete ja väärindamise osakaal teravilja sorteerimisjäätmetele (aganad ja sõklad, nt biokütuseks) 
(Allikas: põllumajandustootjate küsitlus; autorite arvutused) 

Teiseks oluliseks väiteks oli ka see, et ettevõttes ei toimu teravilja sorteerimist ja kuivatamist ning 
seda ostetakse teenusena. Kuna küsitlus ei hõlmanud esmatöötlejaid, siis ei ole nende edasine 
sorteerimisjäätmete kasutamine teada.  

Teravilja, õlikultuuride ja kaunviljade kasvatamisel saadav arvestuslik põhusaak on leitud aastate 
2014–2018 saagiandmete keskmise ja kaassaaduse osakaalu koefitsiendi alusel (tabel 2). 
Kaassaaduste koefitsiendid on leitud Eesti Maaülikooli ja ETKI erinevate saagikatsete käigus kogutud 
põhu ja pealsete koguste kaalumise ja põhitoodangu seostega. Kaassaadused suhestuvad 
põhitoodangu saaki (seeme, mugulad), mis võib sortide lõikes ja ka ilmastikust tulenevalt varieeruda, 
kuid piisava usaldusväärsusega seosed on leidnud kinnitust. Kindlasti sõltub põhusaak ka niite 
kõrgusest ja teravilja lamandumise võimalikust astmest.  

Tabelis 2 esitatud andmetest nähtub tera- ja kaunvilja ning peamiste õlikultuuride terviklik ressurss, 
mis on koos kaassaaduste ja jäätmetega kokku 2520,1 tuhat tonni. Arvutuslikult tekib Eestis kokku 
1252,5 tuhat tonni põhku ja lisaks sorteerimise käigus 40,6 tuhat tonni jäätmeid. 

Tabel 2. Tera- ja kaunvilja ning peamiste õlikultuuride kasvupind, saak, põhutoodang ja jäätmed 2016.–2018. a 
keskmiste näitajatena 

 Keskmine 
kasvupind 
2016–2018, 
tuh ha 

Keskmine saak 
2016–2018, tuh 
t 

Koefitsient 
põhk/saak23 

Keskmine 
põhutoodang 
2016–2018, tuh 
t 

Jäätmed 2016–2018 
keskmisena, tuh t* 

 
23 Lauringson et al. (2015). Huumusbilansi mudel taimekasvatuse jätkusuutlikkuse hindamise töövahendina. 
Eesti Maaülikool; Põllumajandusuuringute Keskus.  
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Teravili 344,2 1055,3 0,87 922,2 33,8 
...sh nisu 163,0 539,7 0,86 465,0 17,3 
…rukis 12,2 38,1 1,30 49,5 1,2 
…oder 125,4 376,9 0,80 301,5 12,1 
…kaer 34,2 77,4 1,10 85,2 2,5 
…teraviljade 
segu 

0,7 1,7 1,10 1,7 0,1 

…tritikale 5,0 19,0 0,90 17,1 0,6 
…tatar 3,8 2,5 0,90 2,3 0,1 
Kaunvili 55,9 85,3 0,89 76,1 2,7 
Raps ja rüps 72,2 127,1 1,20 254,2 4,1 
Kokku 472,3 1267,6 0,98 1252,5 40,6 
*arvutatud eksperthinnangu alusel 
(Allikas: Statistikaamet, Lauringson et al., 2015; autorite arvutused) 

Juhime tähelepanu sellele, et kuigi põhutoodangus võib näha kasutamata ressurssi, on näitajad mulla 
huumusbilansi säilitamise seisukohalt ja loomakasvatuses kasutatava mahu tõttu erinevad. Oluline 
on hinnata põhuressursi kasutamise võimalust, välistades muldades negatiivse huumusbilansi.  

Eesti Maaülikooli ja Põllumajandusuuringute Keskuse välja töötatud huumusbilansi kalkulaatori 
metoodikas on esitatud andmed, kus süsinikuvaru on aastatel 2002–2014 Eesti põllumuldades 
vähenenud ja püsirohumaamuldades püsinud stabiilsena. Järgnevalt vaadeldakse põhu muldaviimise 
mõju huumusbilansi kalkulaatori abil. Stsenaariumid on järgmised: 

• Kultuur – nisu; 
• Eeldatav saak  – 4,5 t/ha 
• Mulla lõimis – saviliiv; 
• Huumuskihi tüsendus – 27 cm 
• Huumusvaru  – 93 t/ha (huumussisaldus (H) = 2,5%) 
• Minimeeritud mullaharimine; 
• Orgaaniline väetis – 0 t/ha 
• Mineraalväetis  – 80 kg/N ha 
• Põhk koristatakse – 3,6 t/ha 

1. Kalkulaatori andmetel esitatud stsenaariumi põhjal on huumusbilanss negatiivne: huumusvaru 

muutus algvarust -0,55%; huumusbilanss -506 kg/ha. 
2. Muutes algstsenaariumis põhu koristamise tingimust ehk põhk tagastatakse mulda, on tulemus 

järgmine: huumusvaru muutus algvarust -0,23%; huumusbilanss -210 kg/ha. 
3. Lisades algstsenaariumisse tingimuse, et kasutatakse allakülvi ja on talvine pinnakaetus, mis 

tagastatakse mulda, on tulemus järgmine: huumusvaru muutus algvarust -0,04%; 

huumusbilanss -41 kg/ha. 
4. Muutes algstsenaariumi, kus põhk tagastatakse mulda ja lisaks antakse orgaanilist väetist 40 

t/ha (veise vedelsõnnik 4% KA sisaldusega), on tulemus järgmine: huumusvaru muutus 

algvarust +0,10%; huumusbilanss 96 kg/ha. 
5. Muutes algstsenaariumi, kus põhku ei tagastata, kui kasutatakse orgaanilist kääritatud sõnnikut 

30 t/ha (25% KA sisaldus), on tulemus järgmine: huumusvaru muutus algvarust +0,82%; 

huumusbilanss 761 kg/ha.  

Vaba põhuressursi hindamisel võetakse eelnevate stsenaariumide põhjal arvesse, et vaba 
põhuressurss on olemas eelkõige loomakasvatajatel; taimekasvatajatel hinnatakse vastavalt 
ekspertarvamusele vabaks põhuressursiks 25%, mis tekib külvikorra teatud tingimuste juures. 
Küsitluse tulemustest kasutatakse loomakasvatajate hinnangut, millest ilmnes, et kuni 30% kogub 
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vähemalt 85% põhust. Vaba põhuressursi andmed on esitatud tabelis 3, kus statistiline keskmine 
põhitoodangu saak ja põhusaak on interpoleeritud taime- ja loomakasvatajate vastava kultuuri 
pindala jaotuse põhjal (PRIA toetuste registri pindalade andmetel).  

Tabel 3. Vaba põhuressursi kogus ja arvutuse aluseks olevad andmed 2018. a andmetel (tootjate jaotus PRIA 
toetuste ja põllumassiivide registri andmetel) 

Kultuur Tegevusala Pindala, 
ha 

Arvutuslik 
saak, tuh t 

Arvutuslik 
põhusaak, 
tuh t 

Vaba 
põhuressurss, 
tuh t 

Oder taimekasvatustootjad 90960 297,4 237,9 59,5 
  loomakasvataja 43948 143,7 115,0 64,2 
Suvinisu taimekasvatustootjad 55045 175,0 157,5 39,4 
  loomakasvataja 22826 72,6 65,3 43,5 
Kaer taimekasvatustootjad 27020 48,4 53,2 13,3 
  loomakasvataja 12995 23,3 25,6 17,3 
Talinisu taimekasvatustootjad 54982 296,1 236,9 59,2 
  loomakasvataja 19613 105,6 84,5 56,3 
Rukis taimekasvatustootjad 8044 34,7 45,1 11,3 
  loomakasvataja 2912 12,6 16,3 12,7 
Tritikale taimekasvatustootjad 1617 11,7 10,5 2,6 
  loomakasvataja 2029 14,7 13,2 8,9 
Raps taimekasvatustootjad 34944 111,6 134,0 33,5 
  loomakasvataja 14375 45,9 55,1 49,7 
Hernes taimekasvatustootjad 24380 45,7 36,6 9,1 
  loomakasvataja 4252 8,0 6,4 5,8 
Uba taimekasvatustootjad 14166 25,1 27,6 6,9 
  loomakasvataja 2801 5,0 5,5 5,3 

Kokku 436909 1477,1 1326,2 498,6 

 

Tabelis 3 esitatud arvutuslikel andmetel on võimalik kasutada erinevate kultuuride põhuressurssi 
kokku 498,6 tuhat tonni, mis on 37,5% kogu arvutuslikust põhu saagist.  

Kokkuvõtteks järeldatakse, et teraviljakasvatajatel, kellel ei ole võimalik väetada orgaanilise väetisega 
(läga, tahesõnnik), on positiivse huumusbilansi säilitamiseks võimalik kasutada üksnes põhu 
tagastamist või rohumaa vahekultuure. Siinjuures on hinnanguliselt odavam kasutada põhu mulda 
tagastamist kui rohumaakultuuride külvi. 5 tonni põhku tagastab ca 1 tonni huumust, mis vastab 
omakorda 15 tonnile sõnnikule (20% KA sisaldusega).  

2.1.2. Kartulikasvatus 

Viimase 40 aasta jooksul on Eestis kartuli kasvupind võrreldes 1980. aastaga vähenenud enam kui 10 
korda (72 tuhandelt hektarilt 1980. aastal 5 tuhande hektarini 2018. aastal, joonis 18). 
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Joonis 18. Kartuli kasvupind ja saak aastatel 1980–2018, vastavalt tuhandetes hektarites ja tuhandetes 
tonnides (Allikas: PM03, PM04) 

Kasvupinna vähendamise tõttu perioodil 1980–2018 on toimunud langus kartuli kogutoodangus, mis  
on vähenenud enam kui 20 korda, aga kartuli keskmine saagikus on püsinud stabiilne (joonised 18 ja 
19). Vaadeldava perioodi keskmine saagikus oli Eestis ligikaudu 16 tonni/ha.  Eestis on kartuli 
keskmine saagikus aastas samal tasemel kui teistes naabririikides, näiteks Lätis ja Leedus. Kuid 
Põhjamaadega võrreldes on kartuli keskmine saagikus Eestis oluliselt madalam (joonis 19).   

 
Joonis 19. Kartuli saagikus Eestis aastatel 1980–2018 ja võrdlus teiste riikidega, t/ha (Allikad: PM041, Eurostati 
andmebaas) 

Võrreldes kartuli saagikuse ja toodangu muutumist 1992. aasta tasemega, on näha, et kuigi eelnevalt 
olid kasvupind ja toodang oluliselt suuremad, siis 2018. aastaks on saagikus vähesel määral 
suurenenud. Samal ajal on toodang ja kasvupind ligikaudu 90% vähenenud (joonis 20).  
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Joonis 20. Kartuli pindala, saagikuse ja kogu toodangu muutus perioodil 1980–2018 võrreldes 1992. aastaga, 
1992=100 (Allikad: PM03, PM04, PM041) 

Biomajanduses kaskaadkasutatava kogutoodangu hindamiseks võeti kartulipealsete koguse puhul 
sisendandmetena kasutusele huumusbilansi arvutamisel kasutatavad koefitsiendid. Samuti hinnati 
ekspertarvamuse põhjal jäätmete võimalikku teket kartuli külmtöötlemisel (esmatöötlemisel, 
koorimisel). Oluline on märkida, et kartuli koorimisel on kadu säilitusperioodi jooksul väga erinev ja 
n-ö kumuleeruv. Näiteks septembris-oktoobris on kadu/jäätmete hinnanguline hulk kuni 10–15% 
kogusest, aga säilitusperioodi lõpus (märtsis-aprillis) võivad kadu/jäätmed moodustada kuni 45% 
kogusest. Käesoleval juhul on eeldatud, et säilitamistingimused on võimalikult heal tasemel ja 
keskmine kadu ehk jäätmete teke on kuni 20%. Kokku on kartuli biomassi toodang ehk ressurss 107,8 
tuhat tonni, millest 18,0 tuhat tonni tekib jäätmeid (tabel 4).  

Tabel 4. Kartuli kasvupind, saak, põhutoodang ja jäätmed 2016.–2018. a keskmiste näitajatena 

  Keskmine 
kasvupind 2016–
2018, ha 

Keskmine 
saak 2016–
2018, tuh t 

Pealsete 
keskmine kogus 
2016–2018, tuh 
t 

Jäätmeid 2016–2018 
keskmiselt, tuh t 

Kartul 5412 89,8 18,0 18,0 
(Allikas: Statistikaamet, Lauringson et al. (2015); autorite arvutused) 

Arvestades teravilja või rohukultuuride Eestis toodetava biomassi kogust, on kartuli osatähtsus, sh 
jäätmete osakaal väga väike. Pealsete ja esmatöötlemise jäätmete kogumine biogaasi tootmiseks 
vajab piirkondlikke lahendusi, kuid ühe ettevõtte tasandil ei ole täiendav töötlemine hinnanguliselt 
tasuv (keskmine kasvupind on PRIA andmetel 1,0 ha). 2018. aastal oli PRIA põllumassiivide registri 
andmetel Eestis üle 10-hektarise kartuli kasvupinnaga tootjaid üksnes 54. Soovitav oleks kaaluda 
alates 10 hektarist jäätmete väärindamise võimalusi, milleks on peamiselt biokütuste või -energia 
tootmine.  
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2.1.3. Köögiviljakasvatus 

Köögiviljade kasvupinna osakaal on võrreldes teiste põllukultuuridega oluliselt madalam, mistõttu on 
ka toodangu maht tagasihoidlik. 2018. aastal viljeleti avamaaköögivilja 3 131 hektaril, kus toodeti 80–
85% kogu köögiviljatoodangust. Perioodil 1980–1992 oli langustrendis kapsa, avamaakurgi, porgandi 
ja muude köögiviljade tootmine (joonis 21). Alates 1993. aastast on köögiviljade kogutoodang olnud 
stabiilne, kuid äärmuslik aasta oli 2002. Viimastel aastatel on kapsa ja porgandi tootmine olnud 
köögiviljatootmise põhiosa. Köögiviljatootmise mõningane kasv perioodil 2006–2017 on peamiselt 
olnud tingitud erinevate kultuuride keskmise saagikuse suurenemisest, kuid kasvupind pole 
suurenenud.  

 
Joonis 21. Avamaaköögiviljade toodang kultuuride kaupa, tuhandetes tonnides (Allikas: PM04) 

Elanikkonna köögiviljadega varustamisel on olulisel kohal köögiviljade tootmine katmikalal. Katmikköögiviljade 
toodang on alates 2004. aastast püsinud vahemikus 10–14 tuhat tonni aastas (joonis 22).  

 
Joonis 22. Avamaa- ja katmikköögiviljade24 saagid, tuhandetes tonnides (Allikas: PM04) 

Katmikköögiviljade peamisi kultuure kurki ja tomatit kasvatati 2018. aastal 235 hektaril.  

 
24 Perioodi 1980–1996 katmikköögiviljade saagid on mitte ära toodud ES-ga. 
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Joonis 23. Katmikköögiviljade toodang kultuuride lõikes, tuhandetes tonnides (Allikas: PM04) 

Võrreldes avamaaköögiviljade toodanguga langes katmikköögiviljade toodang märgatavalt 1990. 
aastate alguses, kuid on järgnevate aastate jooksul pigem kasvanud (joonis 23). Peamiste 
köögiviljakultuuride keskmine saagikus on samal tasemel nagu Lätis, Leedus (isegi kõrgem) või 
Soomes, olulised erinevused kõikide kultuuride puhul ilmnevad vaid võrdluses Rootsi ja Hollandiga. 
Näiteks perioodil 2004–2017 oli kapsa keskmine saagikus (suurim osakaal kasvupinnast) Eestis 33 
tonni/ha, kuid Soomes ja Rootsis vastavalt 30 tonni/ha ja 43 tonni/ha. Näiteks porgandi (teine 
suurem osakaal kasvupinnast) keskmine saagikus oli Eestis samal perioodil 33 tonni/ha, kuid Soomes 
ja Rootsis vastavalt 38 tonni/ha ja 58 tonni/ha (tabel 5). 

Tabel 5. Köögiviljade saagikus Eestis ja valitud naaberriikides perioodi 2000–2017 keskmisena, kg/ha  

Kultuur Eesti Läti Leedu Soome Rootsi Holland 
Kapsas 33 304 25 894 26 962 30 206 43 193 47 059 
Porgand  33 175 20 990 23 125 38 336 57 743 58 344 
Kurk  35 205 37 898 12 940 148 296 139 877 695 639 
Küüslauk  2 204 2 701 4 089 2 125 … … 
Sibul  7 231 14 142 12 851 21 944 41 033 46 555 
Tomat  31 244 8 875 13 883 341 972 353 544 483 417 

(Allikas: FAO)  

Soojalembeste põllukultuuride (kurgi ja tomati) saagikus on märgatavalt madalam kui Soomes, 
Rootsis ja Hollandis. Perioodil 2004–2017 oli kurgi keskmine saagikus Eestis 35 tonni/ha, kuid Soomes 
ja Rootsis vastavalt 148 tonni/ha ja 140 tonni/ha. Sama suured erinevused on tomatikasvatuses 
(avamaal ja kasvuhoonetes keskmisena). Perioodil 2004–2017 oli tomati keskmine saagikus Eestis 31 
tonni/ha, kuid Soomes ja Rootsis vastavalt 341 tonni/ha ja 353 tonni/ha, samas kui Hollandis toodeti 
483 tonni/ha (tabel 5).  

Suured erinevused tulenevad köögiviljakasvatuse tehnoloogiast, sh avamaa- ja katmikala toodangu 
erinevusest. Tabelis 6 esitatud erinevustest nähtub, et kurgi saagikuses on avamaa- ja 
katmikalaviljeluse puhul ligikaudu 3-kordne erinevus.   

Näiteks oli avamaakurgi saagikus 2017. aastal 25 tonni/ha, aga katmikkurgi saagikus 75 tonni/ha. 
Võttes arvesse, et Eestis on avamaakurgi kasvupind kaks korda suurem kui katmikala pind, siis sellest 
tuleneb, et kurgi keskmine saagikus aastas on märgatavalt madalam kui Soomes, Rootsis või 
Hollandis. 
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Tabel 6. Eesti avamaa- ja katmikkurgi saagikused perioodil 2001–2017, kg/ha; tuhandetes tonnides  

 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Saagikus, kg/ha 
Avamaal 8 389 16 645 22 941 22 535 18 804 26 012 22 925 25 511 17 487 25 472 
Katmikalal 78042 68 246 100 756 84 800 88 081 74 646 72 446 97 821 77 282 75 277 
Kasvupind, tuh ha 
Avamaal 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Katmikalal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Saak, tuh t 
Avamaal 2,1 4 5,1 5,1 3,7 4,3 4,3 4,8 3,3 5,2 
Katmikalal 9,4 5,9 7,0 5,9 6,1 5,1 5,1 6,9 5,1 5,1 
(Allikad: PM041, PM04) 

Biomajanduses kaskaadkasutatava kogutoodangu hindamiseks võeti sisendandmetena kasutusele 
koefitsiendid köögiviljapealsete koguse hindamiseks. Samuti hinnati ekspertarvamuse põhjal 
võimalikku jäätmete teket köögiviljade külmtöötlemisel (esmatöötlemisel, milleks on peamiselt 
koorimine). Põllumajandustootjate küsitluses (vastas 109 tootjat; 109=100%) märkis esmatöötlemist, 
millega kaasneb biojäätmete teke (koored, pressjäätmed jne), üksnes 8,2% vastanutest. Antud 
tulemusega ei ole jäätmete kasutusvõimalusi võimalik täiendavalt analüüsida, kuna töötlevate 
ettevõtjate osakaal on hinnanguliselt väike. Ekspertarvamuse põhjal hinnati võimalikku pealsete 
mahtu ja jäätmete teket köögiviljade külmtöötlemisel (esmatöötlemisel, koorimisel) ja tulemused on 
esitatud tabelis 7. 

Tabel 7. Köögivilja kasvupind, saak, pealsete kogus ja jäätmed perioodi 2016–2018 keskmiste näitajatena 

  Keskmine 
kasvupind 
2016–2018, ha 

Keskmine 
saak 2016–
2018, tuh t 

Koefitsient 
pealsete 
kogusele 

Keskmine 
pealsete 
kogus 2016–
2018, tuh t 

Jäätmed 
2016–2018 
keskmisena, 
tuh t 

Avamaaköögivili 3209,3 52,2 0,10 6,7 8,5 
Kapsas 490,7 17,4 0,10 1,7 3,5 
Lillkapsas 3,7 0,1 0,10 0,0 0,0 
Kurk 196,7 4,9 0,10 0,5 0,1 
Söögipeet 312,3 5,5 0,15 0,8 1,1 
Porgand 483,0 15,3 0,10 1,5 2,3 
Mugulsibul 202,0 1,0 0,10 0,1 0,2 
Küüslauk 106,7 0,3 0,10 0,0 0,1 
Roheline hernes 538,7 0,8 0,80 0,6 0,1 
Kaalikas 96,0 1,5 0,15 0,2 0,3 
Muu köögivili 779,7 5,5 0,20 1,1 0,8 
Katmikköögivili 235,0 9,0 0,10 0,9 0,4 
Kurk katmikalal 66,7 5,1 0,10 0,5 0,3 
Tomat katmikalal 146,0 3,0 0,10 0,3 0,1 
Muu köögivili 
katmikalal 

22,3 0,9 0,10 0,1 0,0 

Kokku 3444,3 61,2  0,12 7,6 8,9 
(Allikas: Statistikaamet, Lauringson, et al., 2015 autorite arvutused) 

Kokku on Eestis köögiviljade keskmine toodang 61,2 tuhat tonni, millele lisandub 7,6 tuhat tonni 
pealseid ja esmatöötlemisel tekib arvestuslikult 8,9 tuhat tonni jäätmeid. Võttes arvesse, et 
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köögiviljakasvatajate kasvupinnad ei ole suured ja küsitluse tulemustel ei saa järeldada olulises 
mahus esmatöötlemist, ei ole kaassaaduste tootmine mikrotasandil tõenäoliselt võimalik. Juhul kui 
esmatöötlemise üksuse mahud on suuremad, kui sinna lisanduvad ka imporditavad köögiviljad, võib 
biokütuste või -energia tootmine jäätmete baasil osutuda majanduslikult kasulikuks. 

 

2.1.4. Söödakultuuride kasvatus 

SA ei avalda pikaajalist statistikat rohumaade kasvupinna kohta ja aegrida on võimalik esitada alates 
2004. aastast. Perioodil 2004–2015 on püsirohumaade pindala, mida kasutatakse loomasööda 
tootmiseks, püsinud stabiilne (joonis 24). Oluline kasv pindala kasutamisel on toimunud aastast 2016, 
mis oli põhjustatud uue toetustepoliitika rakendamisest.  

 
Joonis 24. Söödakultuuride kasvupinnad perioodil 2004–2018, tuhandetes hektarites (Allikas: PM03) 

Vaatamata sellele, et rohumaade kogupindala on viimastel aastatel kasvanud, vähenes 
loomasöödaks varutava rohtse biomassi toodang perioodil 2016–2017 (joonis 24). Toodangu 
vähenemine oli tingitud peamiselt ebasoodsast ilmastikust. 

 
Joonis 25. Söödakultuuride saagikus perioodil 2004–2018, kg/ha (Allikas: PM041) 

 

Rohumaade toodangut kasutab loomakasvastus ning oluline on rohusööda ja loomühikute 
omavaheline suhe. Joonis 25 illustreerib loomühiku (LÜ) arvu perioodil 2004–2017. LÜ arv arvutati 
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loomade arvuliste andmete (Allikas: PM091) ja LÜks ümberarvutavate koefitsientide25  põhjal, 
kusjuures arvesse võeti veiste, hobuste, lammaste ja kitsede arv aastas.  

Biomassi keskmine toodang moodustas vaadeldaval perioodil umbes 18–22 tonni LÜ kohta, välja 
arvatud 2006. aastal, mil toodang oli samal tasemel nagu aastatel 2016–2018 (keskmiselt 16 tonni 
ühe loomühiku kohta). Hinnatud kogus on optimaalne ühele veisele üheks aastaks.  

 
Joonis 26. Söödakultuuride toodang perioodil 2004–2017, tuhandetes tonnides (Allikas: PM04) 

Biomajanduses on võimalik rohtset biomassi kasutada erinevate materjalide, energia ja kütuste 
tootmiseks. Selleks hinnati võimalikku kasutamata jääva rohtse biomassi kogust, kus 
sisendandmetena võeti kasutusele põllumajandustootjate ankeetküsitluse vastused (vastas 109 
põllumajandustootjat; 109=100%). Lisaks hinnati ekspertarvamuse põhjal biomassi võimalikku 
kasutamata jätmist ja täiendavat kasvatamist päideroo näitel.  

Ankeetküsitluse vastustes hinnati heintaimede (rohumaa) kogutoodangu saagi väärindamist. 
Küsimuse vastused sõltusid tegevusalast, kuna veise- ja lambakasvatajad väärindavad heintaimi 
oluliselt rohkem. Jooniselt 27 on näha, et haljassöödana kasutab heintaimi 48,8% veisekasvatajatest 
ja 40,0% lambakasvatajatest. 

 
25 Loomühikute arv on arvutatud ESA andmete (PM091) ja maaeluministri 16.02.2017. a määruse nr 17 
„Loomakasvatuse üleminekutoetus” põhjal. 
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Joonis 27. Heintaimede (rohumaa) kogutoodangu saagi väärindamine osakaaluna kogusaagist 

Karjatamine on loomakasvatajate hulgas veelgi suurema osakaaluga: rohumaid karjatab 95,3% 
veisekasvatajatest  ja 93,3% lambakasvatajatest. Silo ja heina teevad peamiselt veisekasvatajad – 
vastavalt 86,0% ja 95,3%. Lambakasvatajatest teeb heina 93,3%. Biokütuseks ei kasuta heintaimi 
mitte ükski vastanud tootja mitte üheski tegevusvaldkonnas. Heinamaid hekseldab 44% 
taimekasvatajatest, 20,9% veisekasvatajatest ja 13,3% lambakasvatajatest. Sealjuures on oluline, et 
20% taimekasvatajatest hekseldab üksnes üle 84% taimekasvatustoodangu saagist (kasutamata jääva 
ressursi alus). Veisekasvatajatel on hekseldatava kogutoodangu maht valdavalt alla 10%. 
Heintaimede saak jääb osaliselt kogumata 22,0% taimekasvatajatel, kuid nendest üksnes 12%l on 
kogumata saagi kogumaht suur (üle 84,0%; samuti kasutamata jääva ressursi alus). 
Veisekasvatajatest jääb saak kogumata 7,0%l ja kogumata saagi kogus on sealjuures alla 10% 
kogutoodangust. Lambakasvatajatel heintaimede saak väidetavalt kogumata ei jää.  

Kokkuvõtvalt on näha (tabel 8), et perioodil 2016–2018 oli rohusöödakultuuride biomass 
mitmeaastaste söödakultuuride kasvatamisel kokku 1410 tuhat tonni, püsirohumaa keskmine 
toodang 1 568 tuhat tonni ja päideroo kasvatamise toodang hinnanguliselkt 3735 tuhat tonni.  
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Tabel 8. Mitmeaastaste söödakultuuride kasvupind, toodang ja arvutuslik kasutamata ressurss 2016.–2018. a 
keskmisena 

  Keskmine 
kasvupind 
2016–2018, 
ha 

Keskmine 
toodang 2016–
2018, tuh t 

Koefitsient 
hekseldatavale 
kogusele 

Keskmine 
kasutamata 
ressurss 2016–
2018, tuh t 

Mitmeaastased 
söödakultuurid 

155,3 1410,0 0,02 31,9 

…sh liblikõielised 35,1 318,5 0,10 31,9 
…lühiajaline rohumaa 120,2 1091,5 0,00 0,0 
Püsirohumaa 299,1 1568,0 0,15 232,0 
…sh püsirohumaa sööda 
tootmiseks 

253,3 1421,3 0,06 85,3 

…hooldatav püsirohumaa 45,8 146,7 1,00 146,7 
Päideroog 83,0 3735,0 0,00 0,0 
Kokku 537,4 6713,0 0,04 263,8 
(Allikad: Statistikaamet; Lauringson et al., 2015; autorite arvutused) 

Arvestades hekseldatavat kogust tootjate hinnangul, jääb kolme aasta keskmisena kogumata 264 
tuhat tonni rohusöödakultuuride biomassi. Lisaks on eksperthinnangu alusel võimalik kasvatada 83 
tuhat hektarit päideroogu, mille kogutoodangu maht (3735 tuhat tonni) on kuivainesse 
ümberarvestatult 747 tuhat tonni.  

 

2.1.5. Järeldused põllumajandus- ja metsamaa kasutusele 

Põllumajandusmaa kasutus on perioodil 2004–2017 oluliselt muutunud, mida ilmestavad 

järgmised näitajad:   

• Põllumajanduskultuuride kasvupind on perioodil 2004–2017 suurenenud 169,4 tuhat 
hektarit, mis tähendab 34,2% kasvu, mis on 7,6 protsendipunkti suurem kui kogu kasutatava 
põllumajandusmaa pindala muutus samal perioodil. 2017. aastal oli põllukultuuride pindala 
Eestis kokku 665,0 tuhat hektarit.  

• Põllukultuuride pindala muutus perioodil 2004–2017 iseloomustab ühtlasi ka saaduste 
tootmise struktuuri muutust, millest olulisemad on järgmised:  

o järjest enam toodetakse teravilja, mille kasvupinna muutus oli 69,7 tuhat hektarit 
(muutus 26,7%; kasvupind 2017. aastal 330,7 tuhat hektarit);   

o Eestis on olulisel määral hakatud kasvatama kaunvilja, mille kasvupinna muutus on 
61,2 tuhat hektarit (2004. aastal oli kasvupind üksnes 4,3 tuhat hektarit ja 2017. 
aastal 65,5 tuhat hektarit);  

o suhteliselt maksimaalsel tasemel (mullastikku ja külvikorra struktuuri arvestades) 
kasvatatakse õlikultuure, mille kasvupinna muutus on 23,4 tuhat hektarit (muutus 
23,4%; kasvupind 2017. aastal 73,8 tuhat hektarit);  

o valdava osa avamaaköögiviljade kasvupind on vähenenud;  
o kartuli kasvupind on vähenenud 10,7 tuhat hektarit (muutus -66,5%; kasvupind 2017. 

aastal 5,4 tuhat hektarit).  
• Söödakultuuride kasvupindala muutuses on oluline maisi kasvupinna suurenemine 8,1 tuhat 

hektarit (2017. aastal 9,2 tuhat hektarit) ja üheaastaste söödakultuuride pindala muutus 
kokku 17,6 tuhat hektarit (2017. aastal 21,7 tuhat hektarit). Mitmeaastaste söödakultuuride 
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pindala on püsinud stabiilsena (2017. aastal 149,0 tuhat hektarit), kuid püsirohumaa 
pindala on suurenenud 22,8 tuhat hektarit (9,6%; 2017. aastal 259,1 tuhat  hektarit).  

• Eestis kasvatatakse väga vähesel määral kanepit, tatart ja lina, mistõttu nende kasvupinda ei 
ole võimalik biomajanduse kontekstis oluliseks hinnata.  

 

Metsamaa pindala on viimase 40 aasta jooksul suurenenud enam kui 95 tuhande hektari võrra, 
olles vaadeldava perioodi lõpus 2420 tuhat hektarit. Kasv on toimunud peamiselt kasutusest välja 
jäänud põllumaa, rohumaade ja kuivendatud soode metsastumise tõttu. Viimastel aastatel 
põllumajandustootmises suurenenud maakasutus  on pidurdanud metsmaa pindala suurenemist.  
 

2.2. Mulla kvaliteet ja veekasutus ning sellest tulenevad maakasutuse 
võimalused  

2.2.1. Mulla kvaliteet ja sellest tulenevad maakasutuse võimalused 

Taimse biomassi kujunemise aluseks on ühelt poolt looduslikud eeldused peamiselt mulla ja 
klimaatiliste tingimuste näol ning teisalt rakendatavad majandamisviisid. Kui klimaatiliste tingimuste 
osas Eestis kardinaalseid erinevusi ei ole, siis mullastik on meil väga mitmekesine. Eesti muldade 
omadusi ja levikut on põhjalikult uuritud ning välja on töötatud mitmeid võimalusi mulla ja maa 
kvaliteedi hindamiseks sõltuvalt maakasutuse eesmärgist. Muld on oma olemuselt alati lokaalne ja 
seega ei saa mulla kvaliteedi hindamine ja arvestamine maakasutuse otsustes toimuda üldistatuna 
riigi või regiooni keskmise tasandile. Häid võimalusi asukohapõhisteks maakasutuse analüüsideks ja 
otsusteks pakuvad kogu hajaasustuse maismaad kattev suuremõõtkavaline (1:10 000) 
mullastikukaart ja selle tuletised (nt muldade kasutussobivuse kaardirakendus) .  

Suuremate üldistuste jaoks on koostatud väiksemõõtkavalisi temaatilisi mullastikukaarte kas mulla 
liigilise kuuluvuse (joonis 28), lõimise (mehaaniline koostis) või muu näitaja alusel. Eestis on kõrgest 
põhjavee tasemest tingituna väga suur märgade muldade osakaal. Nende alade põllu- ja 
metsamajandusliku kasutussobivuse suurendamiseks on need valdavalt kuivendatud – põllumaal ca 
640 tuhande hektari ulatuses ja metsamaal 728 tuhande hektari ulatuses (maaparandusüsteemide 
registriandmed). 
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Joonis 28. Üldistatud Eesti mullastikukaart (Allikas: Penu, Kikas, 2012).  

Mulla kvaliteedi ja kasutussobivuse täpsem hindamine saab toimuda maakasutuse eesmärki 
arvestades. Metsamaade osas toimub kasutussobivuse hindamine peamiselt lähtuvalt 
metsakasvukohatüübist ja sellele omasest puistu boniteedist. Vastavaid seoseid on kasutatud 
mullastikukaardi ja muu täiendava info alusel puistu koosseisu ja biomassi prognoosimiseks (antud 
töös A. Padari arvutused).  

Põllumuldade kasutussobivuse ja kvaliteedi hindamiseks on mitmeid võimalusi: mulla/maa boniteet, 
agrorühmadesse jaotus; kasutussobivuse hindepunktid; jaotus haritavuse ja harimiskindluse alusel; 
üksiku indikaatori (nt mulla pH, ekstraheeruv P jne) alusel.  

Kõige üldistavam neist on mulla/maa boniteet (100-punktisel skaalal). See näitab põllumajandusmaa 
tootlikkust, mis sõltub eelkõige lõimisest, huumusvarust, veerežiimist ja mulla koresesisaldusest. 
Peale mulla mõjutab maa tootlikkust veel hulk maatükist tulenevaid omadusi, nagu kivisus, 
mullastiku kirjusus, reljeef, maaparandusvõtted (kuivendus, lupjamine) ja maatüki suurus. Hindamisel 
eristatakse kahte maa viljakuse seisundit: olemasolev ja perspektiivne boniteet, mille maa saavutab 
pärast vajalike agromelioratiivsete võtete (kuivendus, lupjamine, kivide koristamine jne) 
rakendamist. Mulla boniteet on parasniiskete mineraalmuldade puhul ajas püsiv näitaja. Erandiks on 
märjad mullad, mille boniteet sõltub kuni 50% ulatuses kuivendusseisundist. Põllumajandusmaa 
boniteedi kaardikihti on viimastel aastatel kaasajastanud Põllumajandusuuringute Keskus ja seda 
infot kasutatakse väärtuslike põllumajandusmaade määratlemisel ning maakondlike ja kohalike 
planeeringute juures. Põllumajandusuuringute Keskuse viimaste ülevaadete alusel on Eesti põllumaa 
kaalutud keskmine boniteet 41 hindepunkti. Eesti-siseselt esinevad suured erinevused. Suurema 
boniteediga muldi on rohkem Kesk-Eestis ja vähem äärealadel (joonis 29).  
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Joonis 29. Eesti põllumaa boniteedi regionaalsed erisused (Allikas: autorite koostatud Maa-ameti haritava maa 
andmebaasi alusel) 

Kasutamata või väheefektiivset põllumajandusmaa ressurssi on valdavalt väiksema boniteedi ja 
piiratuma kasutussobivusega piirkondades (Astover et al., 2006; Muiste et al., 2007). Biomajanduse 
stsenaariumide planeerimisel peab kindlasti arvesse võtma, et tinglikult vaba põllumajandusmaa 
ressurss on sageli viletsama boniteediga ja piiratuma kasutussobivusega (Kukk 2012). Kogu riiki 
katvat kasutamata põllumajandusmaa resursi hindamist on tehtud viimati Eesti Arengufondi uuringus 
(Vohu 2014). Samas ei hinnatud selles uuringus asukohapõhiselt mullastiku erisusi. Kasutamata 
põllumajandusmaade asukohapõhist ja mulda arvestavat analüüsi on seni tehtud ainult 
pilootpiirkondade näitel (Kukk, 2012). Piirkondlik või üleriigiline asukohapõhine maa kvaliteedi ja 
kasutussobivuse analüüs on mahukas töö ning seda saab teha konkreetseid stsenaariume ja 
eesmärke silmas pidades. 

Boniteet ei arvesta siiski kõiki jätkusuutlikuks taimekasvatuseks vajalikke aspekte. Nii on vaja lisaks 
arvestada konkreetse taimeliigi nõudlust kasvukoha mullastiku suhtes. Selleks on välja töötatud 
kasutussobivuse hindepunktide skaalad ja selle üldistusena jaotatakse mullad agrorühmadesse (A, B 
ja C ning nende alajaotused). See annab juba spetsiifilisema teadmise, milline taimeliikide ja 
külvikorra valik vastavasse piirkonda kõige paremini sobiks. Agrorühmade levik on üsna heas 
kooskõlas maa boniteedi jaotusega. Suurema boniteediga piirkondades domineerivad A ja B 
agrorühmad, mis on enamasti universaalse kasutussobivusega. C agrorühm on rohkem sobilik 
püsirohumaaliseks kasutuseks. 

Enamlevinud põllukultuuride ja heintaimede kasutussobivuse hindepunktid on tänaseks seostatud 
suuremõõtkavalise mullastikukaardiga ja tehtud kättesaadavaks PMK kaardirakenduse kaudu 
(http://pmk.agri.ee/muldade-kasutussobivuse-kaardirakendus/). Selles rakenduses kajastatakse ka 
tänaseks aktiivsest põllumajanduslikust kasutusest väljaspool asuvate alade kasutussobivust. 
Sarnaselt boniteediga on kasutussobivus määratud peamiselt mulla püsiomadustega.  
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Joonis 30. Agrorühmade levik Eesti suuremõõtkavalise mullastikukaardi alusel (Allikas: Põllumajandusuuringute 
Keskus) 

Lisaks mullastikukaardil kajastatud püsiomadustele on vaja teada mulla huumus/süsinikuseisundit, 
väetistarvet jms näitajaid. Selleks võetakse sõltuvalt näitaja dünaamikast perioodiliselt (tavaliselt 3–
10-aastase intervalliga) mullaproove ja tehakse kordusanalüüse. Põllumuldade seiret viib Eestis läbi 
Põllumajandusuuringute Keskus ning keskkonnameetmetega liitunud põllumajandustootjatel on 
kohustus võtta mullaproove ja lasta analüüsida põhinäitajaid (väetistarve, pH, Corg) iga viie aasta järel. 
Nii on Eestis põllumuldade seisundi kohta küllalt head teadmised.  

Mulla kvaliteedi keskseks näitajaks loetakse orgaanilise aine (süsiniku) seisundit. Muutused mulla 
süsinikuvarus on otseses seoses kogu süsinikuringe ja kasvuhoonegaaside emissiooniga. Märjad ja 
valdavalt suure orgaanilise süsinikuvaruga mullad on intensiivse kuivenduse ja mullaharimise suhtes 
tundlikud. Nende orgaaniline aine võib alluda kiirele mineralisatsioonile ja põhjustada 
märkimisväärset CO2 emissiooni. Olemasoleva mullastikukaardi alusel moodustavad turvastunud ja 
turvasmullad Eesti põllumajandusmaast >10%. Suurim on nende osakaal Harju- ja Läänemaal (joonis 
30).  
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Joonis 31. Turvastunud ja turvasmuldade osakaal põllumassiivide kogupinnast maakonniti olemasoleva 
mullastikukaardi alusel, %. (Allikas: 2018. aasta toetusõiguslikud PRIA põllumassiivid) 

Selliste piiratud kasutussobivuse ja tundlike muldadega arvestamine on üks oluline aspekt, et 
samaaegselt tõhustada biomajadust, kaitsta mulda ja tagada süsinikuneutraalsus.  

Metsamaa kirjeldamisel tuleb aluseks võtta metsakasvukohatüüpide ordineeritud skeem, kus on 
ühildatud metsakasvukohatüübid, -tüübirühmad ja mullatüübid (joonis 32). Metsamaa tüpoloogiline 
jagunemine SMI järgi on esitatud joonisel 33. Käesoleva projekti raames kasutati kasvukohatüüpide 
arvutamisel metsaregistri andmeid ja väljaspool metsaregistrit (KAUR, 2018) olevatele ennustati 
kasvukohatüüp mullatüüpide järgi mullakaardilt (Maa-amet, 2018). Tulemused on esitatud tabelis 9. 
 

 
Joonis 32. Metsamaa tüpoloogiline jagunemine (kasvukohatüübid) (Allikas: Mets, 2018) 

Kuivendamist ja kuivendussüsteemide korrashoidu vajavad metsad, mis asuvad skeemil parem- ja 
vasakskaalari väärtuste vahemikus 6–10 ning skeemi allosas näidatud samblasoo-, rohusoo- ja 
kõdusoometsad. Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia analüüsis näidatakse ühe peamise 
riskina, juhul kui talved muutuvad soojemaks ja sademeterohkemaks, olukorda, kus muutub 
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problemaatiliseks puidu sulamaaga metsast väljatoomine ja metsateedel transportimine. Seega võib 
prognoosida tulevikuks suuremat investeeringuvajadust metsateede ja -kraavide korrashoidu.  

 
Joonis 33. Metsakasvukohatüüpide ordineeritud skeem (Allikas: E. Laas, V. Uri, M. Valgepea. Metsamajanduse 
alused, 2011) 

Mineraalmaade muldadel kasvavad metsad (nõmme-, loo-, palu- ja laanemetsad) on soojade talvede 
ja sademete suurenemise suhtes vähem tundlikud. Eeltoodust lähtudes ei tohiks metsanduse 
arengukavas fikseerida aastast maksimaalset lubatavat raiemahtu, kuna ilmastiku mõju metsaraiele 
on erinevatel aastatel erinev. Põua suhtes tundlikel kasvukohatüüpidel on kõige haavatavamad 
kuusikud, kus prognoositavalt tekivad ulatuslikud kuuse-kooreüraski kahjustused ning järgneb puude 
ja puistute hukkumine. Seniste kuuse-männi metsakultuuride proportsiooni tuleks muuta, 
suurendades männikultuuride ja vähendades kuusekultuuride mahtu. Kuusk on kliimamuutuste 
taustal kõige enam haavatav nii põua kui ka tormide poolt. Mänd on oma sügava juurestikuga 
tormikindel ja talub hästi nii põuda kui ka liigniiskust. Lehtpuupuistute püsikindlus ja 
puiduproduktsioon ei tohiks meie piirkonnas prognoositavate kliimamuutuste taustal halveneda. 
Soovitada võib kaasikute kasvatamist ja majandamist kui peamist majandatavat ja ilmastikukindlat 
puuliiki, suureneda saab kõvalehtpuuliikide osakaalu ja nendega seotud elurikkust Eesti metsades. 
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Tabel 9. Metsakasvukohatüüpidesse jagunemine 

Tüübirühm Kasvu-
kohatüüp 

Majandatav Piiranguga Range Kokku 

Loo LL 727 695 615 2 038 47 788 

KL 28 126 12 071 4 204 44 400 

LU 522 586 241 1350 

Nõmme SM 3 717 2 917 4 930 11 564 21 202 

KN 4 880 1 727 3 030 9 638 

Palu PH 42 864 12 965 10 485 66 314 227 597 

JP 33 690 6 026 4 318 44 034 

MS 86 257 18 040 12 952 117 249 

Laane JM 161 523 21 817 13 175 196 515 613 722 

JK 180 950 22 470 8 187 211 606 

SL 165 277 30 537 9 788 205 602 

Salu ND 137 845 23 067 8 097 169 008 174 763 

SJ 3 549 876 1 330 5 755 

Sooviku AN 384 036 62 580 34 218 480 834 652 199 

TA 75 562 10 748 6 361 92 671 

TR 49 927 9 148 5 578 64 653 

OS 8 682 2 827 2 534 14 042 

Rabastuv SN 16 161 7 100 7 891 31 151 93 148 

KM 33 313 10 210 7 226 50 749 

KR 6 884 2 481 1 882 11 248 

Samblasoo RB 30 922 14 185 42 717 87 823 190 158 

SS 46 306 19 142 36 887 102 335 

Rohusoo MD 30 484 24 103 11 625 66 213 79 010 

LD 7 389 1 783 3 626 12 798 

Kõdusoo MO 64 753 13 525 9 779 88 057 333 180 

JO 165 568 34 074 25 509 225 151 

KS 14 375 1 948 3 648 19 972 

Karjäärid ja 
puistangud 

KP 35 1   36 14 402 

LP 37 3 0 40 

MP 12 792 253 105 13 150 

SP 7 0 1 8 

TP 1 136 23 10 1 169 

Kokku 1 798 296 367 925 280 950 2 447 170 

Allikas: Autorite arvutused metsaregistri andmete põhjal; väljaspool metsaregistrit (KAUR, 2018) olevatele 
ennustati kasvukohatüüp mullatüüpide järgi mullakaardilt (Maa-amet, 2018). 

 

2.2.2. Veeressursside analüüs 

Eestis on aasta keskmine sademete hulk 650 mm. Sademeid on üldiselt rohkem kõrgustikel (Kesk- ja 
Lõuna-Eestis) ja vähem rannikupiirkondades. Vegetatsiooniperioodil on sademeid 300-400 mm, mis 



   
 

 

 

57 

üldiselt katab põllukultuuride veevajadused. Mais ja juunis jääb sademeid põllukultuuridele väheseks, 
mis vähendab oluliselt rohumaade saagikust. 

Kasutatav magevesi saadakse peamiselt pinna- (järved-jõed) või põhjaveevarudest. Mageveevarudest 
uuenevad kõige aeglasemalt põhjaveed, nende tsükkel kestab keskmiselt 1400 aastat, järvedes ja 
jõgedes toimub veevahetus umbes 16 aastaga. Pinnavesi on saastusele tundlikum, põhjavesi on oma 
asukoha tõttu küll paremini kaitstud, kuid saastumise tagajärgi on raske heastada. 

Eesti asub parasvöötme kliimatsoonis, seetõttu on meil vee kvantitatiivse hulga hoidmisel eeliseid ja 
saame rohkem tähelepanu pöörata vee kvaliteedi säilitamisele. Eestis on mageveevaru piisav, 
kasutatakse nii põhja- kui ka pinnavett. Eesti veevaru on ligikaudu 11 km3 aastas. Veekasutuse indeks 
on Eestis väike (4% piires), jäädes alla kriitilise veevaru kasutuspiiri (20%). Veevõtt langes Eestis 
järsult 1990. aastast kuni 2003. aastani. 2003. aastast on aastane veevõtt püsinud 100 miljoni m3 
lähedal, kuid viimastel aastatel on suurenenud pinnaveevõtt. 2018. aastal kasutati olmeveena 42,43 
miljonit m3, tootmises tarbiti 28,57 miljonit m3 ja põllumajanduses 4,71 miljonit m3 vett, sh 
niisutuseks 0,49 miljonit m3 (joonis 32). 

 
Joonis 34. Veevõtt kokku perioodil 2002–2017, miljonites m3 aasta kohta (Allikas: Keskkonnaagentuur) 

Eestis tarbivad suurema osa veest energeetika ja tööstused (ca 90%) ning põllumajanduse 
veetarbimine ulatub erinevatel andmetel 0,34%st (Eesti Vabaharidusliit ja SA REC Estonia) 9%ni 
(Säästev Eesti 21). Ilmselt arvestatakse ühel juhul veetarbimisena vaid niisutusvett ja teisel juhul kogu 
põllumajandusettevõtete poolt tarbitavat vett. Metsanduses veekasutuse kohta eraldi arvestust ei 
peeta ja see sisaldub tööstuse veekasutuse andmetes. 

Suurimad veetarbijad põllumajanduses on katmikalad, avamaaköögiviljakasvatused ja loomafarmid, 
eriti sea- ja linnukasvatused, samuti kalakasvatused. Kuna Eestis veepuudust ei ole ja 
niisutussüsteeme on vähe (2013. aasta seisuga on maaparandussüsteemide registri andmetel 326 
hektarit niisutatavaid alasid, mis on ainult 0,03% kogu kasutuses olevast põllumajandusmaast), ei ole 
erinevalt paljudest teistest riikidest meil ka niisutusvesi maksustatud. Tootmisvee maht on võrreldes 
1990. aastate algusega viis korda vähenenud, mis on tingitud säästva tootmistehnoloogia ja vee 
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korduvkasutuse rakendamisest. Põllumajandusvee maht on vähenenud sama ajaga ligi 7,5 korda, mis 
on peamiselt tingitud põllumajandustegevuse vähenemisest (joonis 33). 

 
Joonis 35. Veekasutus tarbimisliikide alusel perioodil 2002–2017, miljonites m3 aasta kohta (Allikas: 
Keskkonnaagentuur) 

Põllu- ja metsamajanduses on oluline mulla veerežiimi säilitamine ja selle taimedele tagamine. 
Kevadel on põllumajandustootjal vaja saada õigel ajal põllule ning sügisel koristada saak kiiresti ja 
väikeste kadudega. Selle peab tagama korrektselt reguleeritud veerežiim, st peavad töötama 
kuivendussüsteemid. Sama oluline on niisutussüsteemide töökorras olemine ja nõuetele vastavus. 
Ilmastikuriskide vähendamiseks, stabiilsete saakide saamiseks ja samal ajal vee raiskamise vältimiseks 
on vajalik hakata tähelepanu pöörama niisutussüsteemide rajamisele ja toimimisele. Eestis ehitati 
1980. aastatel ca 10 000 hektarit vihmutussüsteeme, mille kasutamine oli liiga energiamahukas, 
seepärast enamik neist enam ei tööta. Praegu on maaparandussüsteemide registris 65 hektarit 
vihmutussüsteeme ja rohkem on hakatud kasutama vee kahepoolset reguleerimist, st seadedrenaaži 
ehitamist. Kõrgveeperioodil kogutakse nõutav veehulk dreenidesse ja kraavide veetase hoitakse 
vajalikul kõrgusel, et taimed saaksid kätte ökonoomse veehulga. Kuivadel perioodidel pumbatakse 
vett kuivendusdreenide kaudu lisaks ja juhul, kui taimed kõike ei omasta, läheb vesi uuesti tagasi 
kogumiskraavidesse ja vett ei raisata.  

Maaparandussüsteemide registri andmetel on toimivaid veerežiimi kahepoolseid 
reguleerimissüsteeme 19 ja need paiknevad 881,1 hektaril. Maaparandussüsteemide toimimine on 
eelduseks üle poole põllumajandusmaa sihtotstarbelisele kasutamisele. Kuigi kümmekond aastat 
toetatud maaparandusinvesteeringud on aidanud põllumajandusmaa kuivendusseisundi halvenemist 
pidurdada, ei ole see küllaldane, et suurendada põllumajandustootmise võimekust ja vastupidavust 
tootmisriskidele. Suurem osa maaparandussüsteemidest on üle 30 aasta vanad ja vajavad 
korrastamist. Nende paiknemine paljude erinevate maaomanike maal tingib vajaduse majandada 
maaparandussüsteeme ühistegevuse kaudu. Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude ebapiisav 
finantseerimine ei taga elujõulist põllumajandustootmist.  

Korras maaparandussüsteemid on Eesti kliimas põllumajandusliku tegevuse oluline eeldus. Järjest 
enam suureneb aga vajadus soodustada kahepoolset veerežiimi reguleerimist, mis võimaldab 
saagipotentsiaali paremini ära kasutada ja ebasoodsate ilmastikuolude riski oluliselt maandada. 
Maaparandusinvesteeringud vajavad jätkuvat tuge. Suuremat toetust vajavad ka riigi poolt korras 
hoitavad ühiseesvoolud, sest nende toimimisest sõltuvad omakorda väiksemad süsteemid. 
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Maaparandusalane seadusandlus peab paremini arvestama kliimamuutuste ja keskkonna aspekte, 
samuti tuleb maaomanikke enam teavitada maaparandussüsteemide korrashoiu vajalikkusest26. 

Tabel 10. Kuivendatud maade pindala Eestis seisuga 01.10.19 (Allikas: maaparandussüsteemide register) 

Maakond Põllumaa 
kuivendus 

Põllu-
maa 

kokku 

Metsamaa 
kuivendus 

Metsa-
maa 

kokku 

Kuivendatud maa 
kokku 

 

ha %  ha %  ha %  

Harjumaa 44 589 7,0%  60 991 8,4%  105 580 7,7%  
Hiiumaa 12 829 2,0%  9 625 1,3%  22 454 1,6%  
Ida-
Virumaa 

20 227 3,2%  80 264 11,1%  100 491 7,4%  

Järvamaa 37 041 5,8%  49 986 6,9%  87 027 6,4%  
Jõgevamaa 54 741 8,6%  64 736 9,0%  119 477 8,8%  

Läänemaa 33 172 5,2%  31 464 4,4%  64 635 4,7%  

Lääne-
Virumaa 

25 290 4,0%  44 763 6,2%  70 053 5,1%  

Pärnumaa 84 241 13,2%  126 714 17,5%  210 954 15,5%  

Põlvamaa 34 704 5,4%  12 508 1,7%  47 211 3,5%  
Raplamaa 52 138 8,1%  58 808 8,1%  110 947 8,1%  

Saaremaa 26 444 4,1%  17 521 2,4%  43 965 3,2%  

Tartumaa 76 886 12,0%  56 258 7,8%  133 144 9,8%  
Valgamaa 32 463 5,1%  27 417 3,8%  59 880 4,4%  

Viljandimaa 74 212 11,6%  67 106 9,3%  141 318 10,4%  

Võrumaa 31 033 4,8%  14 297 2,0%  45 329 3,3%  
Kokku 640 010 100,0% 987 614 722 456 100,0% 2 330 000 1 362 465 100,0%  
 

 
26 Allikas: Põllumajanduse ja kalanduse valdkondlik arengukava 2030 
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Tabel 11. Põllumajandusmaa maaparandussüsteemide üldandmed maakondade kaupa seisuga 01.10.19 
(Allikas: maaparandussüsteemide register) 

Maakond Kuivendussüsteemid põllumajandusmaal 
  kuivendatud maa brutopind, ha polder- 

kuivendus, 
ha 

kuivendatud 
haritava maa 
pindala, ha 

veerežiimi kahe- 
poolne 

reguleerimine, 
dreenniisutuse 

pind, ha 

  kokku sealhulgas 

  drenaaž- 
kuivendus 

kraav- 
kuivendus 

Harjumaa 44 589,4 42 803,6 1785,8 0,0 36 261,2 674,9 
Hiiumaa 12 828,9 12 211,8 617,1 0,0 11 665,7 0,0 
Ida-Virumaa 20 227,0 17 440,5 2786,5 0,0 18 796,1 0,0 

Järvamaa 37 041,3 35 606,6 1434,7 0,0 33 372,9 0,0 
Jõgevamaa 54 741,4 52 742,5 1998,9 350,3 52 443,7 0,0 

Läänemaa 33 171,7 29 706,1 3465,6 0,0 29 243,6 646,7 

Lääne-
Virumaa 

25 290,3 23 264,5 2025,8 0,0 24 061,7 137,8 

Pärnumaa 84 240,7 81 394,7 2846,0 789,5 79 813,0 1895,9 

Põlvamaa 34 703,5 33 529,4 1174,1 1364,8 31 888,2 257,0 
Raplamaa 52 138,4 49 119,6 3018,8 0,0 48 323,4 0,0 

Saaremaa 26 444,0 19 899,2 6544,8 142,8 25 675,8 12,4 

Tartumaa 76 885,8 74 816,4 2069,4 2692,9 68 511,3 0,0 
Valgamaa 32 462,8 31 498,6 964,2 490,3 31 333,9 0,0 

Viljandimaa 74 211,6 70 757,5 3454,1 1794,0 68 710,5 0,0 

Võrumaa 31 032,7 29445,1 1587,6 0,0 29 461,9 0,0 
Kokku 640 009,5 604 236,1 35 773,4 7624,6 589 562,9 3624,7 

 

2.2.3. Järeldused mulla kvaliteedi ning vee- ja maakasutuse kohta 
Eestis on olemas põhjalikud mullastikukaardid, mis võimaldavad biomassi kasvatamist edukalt 
planeerida. Mulla omadused on lokaalsed, st võivad ühe põllu piires muutuda, ja seetõttu on 
kultuuride viljelemisel vajalik arvestada kohalike tingimustega ja planeerimine läbi viia mikrotasandil. 
Riigi või regiooni tasandil planeerimine ei ole tulemuslik.  
 
Põllumuldade kasutussobivuse ja kvaliteedi hindamiseks on mitmeid võimalusi, kuid kõige lihtsam on 
mõista mulla/maa boniteeti (100-punktisel skaalal). See näitab põllumajandusmaa tootlikkust, mis 
sõltub eelkõige lõimisest, huumusvarust, veerežiimist ja mulla koresesisaldusest. Üldhinnangud Eesti 
muldade kvaliteedile on järgmised:  
 

• Eesti põllumaa kaalutud keskmine boniteet on 41 hindepunkti. Eesti-siseselt esinevad suured 
erinevused. Suurema boniteediga muldi on rohkem Kesk-Eestis ja vähem äärealadel. Samal 
ajal on Kesk-Eestis nitraaditundlik ala.  
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• Kõrgest põhjavee tasemest tingituna on märgade muldade osakaal väga suur ja need on 
kasutamiseks valdavalt kuivendatud – põllumaal ca 640 tuhat hektari ulatuses ja metsamaal 
728 tuhat hektari ulatuses. 

• Olemasoleva mullastikukaardi alusel moodustavad turvastunud ja turvasmullad Eesti 
põllumajandusmaast >10%; need on kõrge orgaanilise aine (süsiniku) varuga, kuid intensiivse 
kuivenduse ja mullaharimise suhtes tundlikud (võib tekkida kiire mineralisatsioon ja 
märkimisväärne CO2 emissioon).  

• Kasutamata või väheefektiivset põllumajandusmaa ressurssi on valdavalt väiksema boniteedi 
ja piiratuma kasutussobivusega põllumassiividel, sest põllumajanduslikuks taimekasvatuseks 
on heal tasemel Eesti muldade ressurss juba rakendatud. 

 
Metsamaa kvaliteedi hindamisel on aluseks metsakasvukohatüüpide ordineeritud skeem, kus on 
ühildatud metsakasvukohatüübid, -tüübirühmad ja mullatüübid. Metsamaa tüüp mõjutab oluliselt 
majandustegevust ja seda eelkõige sademeterohketel ja sulailmaga talvedel.  
 

• Mineraalmuldadel metsad (nõmme-, loo-, palu- ja laanemetsad) on soojade talvede ja 
sademete suurenemise suhtes vähem tundlikud. Selliste metsade osakaal on kogu Eesti 
metsamaast ligikaudu 37%.  

• Põua suhtes tundlikel kasvukohatüüpidel on kõige haavatavamad kuusikud, kus 
prognoositavalt tekivad ulatuslikud kuuse-kooreüraski kahjustused ning järgneb puude ja 
puistute hukkumine. 

 

Eestis on aasta keskmine sademete hulk 650 mm, millest vegetatsiooniperioodil sajab maha 300–400 
mm. Veekasutuse indeks Eestis on väike (4% piires), jäädes alla kriitilise veevaru kasutuspiiri (20%). 
2018. aastal kasutati olmeveena 42,43 miljonit m3, tootmises tarbiti 28,57 miljonit m3 ja 
põllumajanduses 4,71 miljonit m3 vett, sh niisutuseks 0,49 miljonit m3. 
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3. Loomakasvatus  
Eesti biomajanduses on loomakasvatuse tegevusala oluline järgmiste faktorite tõttu: 

• loomakasvatus võimaldab väärindada taimset biomassi loomseks valguks, tagades sealjuures 
inimeste toiduga varustatuse ja mitmekülgse toitumise; 

• loomakasvatus on maapiirkonna ettevõtluses olulisel positsioonil, tagades nii töökohti kui ka 
toodanguga olulises mahus lisandväärtust;  

• intensiivne ja lokaalne loomakasvatus tekitab negatiivset keskkonnamõju, mis võib ületada nii 
loodus- kui ka elukeskkonna taluvuspiire; 

• loomakasvatusel on mõju KHG emissioonile (dilämmastikoksiid (N2O); metaan (CH4)).  

Loomakasvatussektoris on loomade arv viimase 25 aasta jooksul (1994–2018) kõikide loomaliikide 
osas vähenenud (veised 420 tuhat → 252 tuhat, sead 460 tuhat → 290 tuhat, linnud 3130 tuhat → 
2125 tuhat), v.a  lammaste ja kitsede arv, mis on veidi suurenenud (61 tuhat → 86 tuhat, tabel 13). 
Arvestades asjaoluga, et põllumajandusloomade arv on olnud Eestis ajalooliselt oluliselt suurem 
(1983. aastal 858 tuhat veist, 1118 tuhat siga, 171 tuhat lammast ja kitse ning 6588 tuhat 
põllumajanduslindu), oleks siin loomade arvu suurendamiseks ilmselt võimalusi, aga kas see on 
(majanduslikult) otstarbekas ja KHG emisiooni mahtu oluliselt mõjutav, peab näitama edasine 
kompleksanalüüs. 

Tabel 12. Loomade ja lindude arv perioodil 1980–2018, tuhandetes (Allikas: PM09) 

 Aasta  Veised kokku …piimalehmad Sead Lambad ja kitsed Hobused Linnud 
1980 818,7 314,1 1 085,5 153,8 13,8 6 842,7 
1990 757,8 280,7 859,9 139,8 8,6 6 536,5 
1992 614,6 253,4 541,1 124,3 6,6 3 418,1 
1994 419,5 211,4 459,8 61,5 5,0 3 129,7 
2000 252,8 131 300,2 32,2 4,2 2 366,4 
2005 249,5 112,8 346,5 52,4 4,8 1 878,7 
2010 236,3 96,5 371,7 82,7 6,8 2 046,4 
2011 238,3 96,2 365,7 88,2 6,5 2 032,9 
2012 246 96,8 375,1 81,4 6,2 2 170,9 
2013 261,4 97,9 358,7 86,8 6,3 2 139,2 
2014 264,7 95,6 357,9 89,8 6,3 2 339,6 
2015 256,2 90,6 304,5 90,9 6,3 2 161,8 
2016 248,2 86,1 265,9 90,6 5,7 2 112,0 
2017 250,9 86,4 289,1 85,9 5,7 2 252,7 
2018 251,9 85,2 290,4 78,3 5,7 2 125,7 
Muutus 
2018/1980 

-566,8 -228,9 -795,1 -75,5 -8,1 -4 717,0 

Joonised 36 ja 37 illustreerivad peamiste loomaliikide lõikes arvukuse langustrendi perioodil 1980–
2018 võrreldes 1992. aastaga. Eesti taasiseseisvumise järel vähenes loomade arv järjepidevalt kuni 
2004. aastani, mil Eesti liitus Euroopa Liiduga. Joonisel 36 indekseeritud kasvutempo analüüs näitab 
sigade arvu suurenemist alates 2005. aastast, mil saavutati 64 punkti 100-st ja 2007. aastal juba 70 
punkti tase. Kahjuks langes sigade arv alates 2016. aastast madalseisu (53 punkti), mis oli viimati 
samal tasemel 1999. aastal.  
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Veisekasvatuses on loomade arvu kasvutempo olnud võrreldes 1992. aastaga väga väike, sest kuni 
2008. aastani oli langusperiood, kus suhtelise kasvutempo indeks oli 38 punkti 100-st ja suurenes 
seejärel 2013. aastaks 43 punkti tasemele. Viimastel aastatel on veiste arv püsinud 40 punkti 
tasemel, kuid seda lihaveiste arvu suurenemise tõttu. Piimalehmade arv on vähenenud 33 punkti 
tasemele, olles 2013. aastal 38 punkti tasemel.   

 
Joonis 36. Veiste ja sigade arvu muutused perioodil 1980–2018 võrreldes nende arvuga 1992. aastal (Allikas: 
PM09) 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika mõjul stabiliseerus Eesti loomakasvatussektoris lammaste 
ja kitsede arv 66–72 punkti tasemele (joonis 36). Indekseeritud kasvutempo analüüs iseloomustab 
lammaste ja kitsede arvu suurenemist alates 2001. aastast, mil saavutati 42 punkti 100-st ja 2010. 
aastal 66 punkti tase. 2016. aastal oli arvukus Eesti iseseisvusperioodi kõrgeim (ligikaudu 73 punkti 
100-st), kuid on viimasel vaadeldaval aastal langenud 63 punkti tasemele.  
 

 
Joonis 37. Muude loomaliikide ja lindude arvu muutused perioodil 1980–2018 võrreldes nende arvuga 1992. 
aastal (Allikas: PM09) 
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Aastatel 2015–2017 on Eesti loomakasvatust mõjutanud mitmed tegurid, mis on tinginud täiendava 
loomade arvu muutuse. Muutusi analüüsitakse detailsemalt järgnevates peatükkides.  
 
 

3.1. Piimalehmakarjade dünaamika ja piimatoodang 
Olulised muutused veiste arvus on toimunud paralleelselt struktuursete reformidega veisekasvatuse 
sektoris. SA ei avalda pikaajalisi andmeid veiste karjasuuruse kohta, viimaste aastate detailsed 
andmed on ära toonud Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ)27.  

Alates 1980. aastate algusest on Eestis toimunud piimalehmade karjades holsteini tõu laialdane levik, 
mis jõudis uuele tasemele 1990. aastate keskel. Selle tulemusena algas Eesti punast piimatõugu 
lehmade arvu vähenemine ja Eesti holsteini piimatõugu lehmade arvu kasv Eesti piimalehmade 
koguhulgas (joonis 38). Kui 1980. aastal moodustasid üle 60% kogu piimalehmade arvust Eesti punast 
piimatõugu lehmad, siis 1995. aastal vähenes nende osakaal 40%ni ja 2017. aastal 18%ni kogu 
piimaveiste arvust. 

 
Joonis 38. Piimalehmade arv tõugude kaupa (Allikas: JKK) 

Olulised muutused on toimunud lehmade produktiivsuses ehk piimatoodangus ühe piimalehma 
kohta (joonis 39). JKK kogutud andmetel algas toodangu põhiline kasv 1995. aastast ja viimase 20 
aasta jooksul on toimunud enam kui kahekordne piimalehmade produktiivsuse tõus: 3700 kg ühe 
lehma kohta aasta keskmisena 1995. aastal võrreldes 9600 kg/lehma kohta 2017. aastal.  

 
27 https://www.epj.ee 
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Joonis 39. Keskmine piimatoodang lehma kohta ja piimas rasva sisaldus tõugude viisi (Allikas: JKK) 

Oluline on toodangu muutus naaberriikidega võrreldes, kuna Eesti piimalehmakasvatajad on 
saavutanud piimatoodangus ühe lehma kohta olulisi tulemusi. Eesti on teiste ELi riikide hulgas Taani 
järel teisel kohal (joonis 40). Sealjuures on piimatoodangu kasv lehma kohta olnud Eestis oluliselt 
suurem kui teistes liikmesriikides.  

 
* rekordiline toodang EL riikide hulgas 
Joonis 40. Keskmine piimatoodang ühe lehma kohta valitud ELi liikmesriikides (Allikas: Eurostat28, autorite 
arvutused) 

 
Perioodil 2004–2018 on lehmade produktiivsus suurenenud Eestis 67%, samal ajal kui Saksamaal on 
näitaja 22% ja Leedus 44%.  

 
28 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Milk_and_milk_product_statistics  
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Teine antud perioodil veisekasvatuse sektoris toimunud oluline muutus on majapidamiste 
suurenemine (joonised 41 ja 42) ehk veiste arv ühe majapidamise kohta on kasvanud. Joonistelt 41–
42 ilmneb, et karjade arv, kus peetakse 1–10 lehma, on 2017. aastaks võrreldes 1996. aastaga 
oluliselt vähenenud. Seetõttu on üle 2000 piimatootja tegevuse lõpetanud ja 2017. aastal oli 
jõudluskontrolli andmetel Eestis 549 piimatootjat.  

  

 
Joonis 41. Piimalehmakarjade suurus ja arv (Allikas: JKK) 

Karjade suuruse dünaamika puhul näeme, et 2017. aastaks on kuni 50 piimalehmaga tootjate osakaal 
langenud alla 10% ehk loomade arv antud karjades on kokku ligikaudu 5700 piimalehma. 1996. aastal 
oli lehmade arv antud kahes väiksemas suurusgrupis kokku 14 400 piimalehma. Kõige rohkem on 
muutunud 101–300 piimalehmaga karjade arv, kus 2017. aastal oli 13 600 piimalehma (16,6% 
üldkogumist), kuid 1996. aastal oli lehmade arv antud grupis 47 300 (40,0% üldkogumist).   

 
Joonis 42. Piimalehmade arv karjasuuruste kaupa (Allikas: JKK) 

Lisaks on jooniselt 42 näha, et 2017. aastal kuulus valdav osa piimalehmadest karjadesse 
suurusgrupis 301–600. Kokku oli antud suurusgrupis ligikaudu 24 700 piimalehma (30% üldkogumist). 
Võrreldes 1996. aastaga on suurenenud tootjate ja seega karjade arv, kus on 900 ja rohkem 
piimalehma. Kui 1996. aastal kuulus sellistesse karjadesse 9,3% piimalehmadest, siis 2017. aastal oli 
lehmade arv üle 900-pealistes karjades ligikaudu 20 800, mis on üldkogumist 25,4%. 

Piimatootmisega tekib kaassaadus, milleks on ternespiim. Jääkideks on eelkõige praakpiim ja 
lüpsiseadmete pesemisel tekkiv vesi. Ternespiim on piimalehma sünnitusjärgne kollakas või 
pruunikas piim, mida kasutatakse vasikate toiduks nende esimestel elupäevadel. Ternespiim sisaldab 
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rohkesti immunoglobuliine ja kasvufaktoreid. Ternespiima on võimalik kasutada ka inimtoiduks, kuna 
see sisaldab tervisele kasulikke komponente. Oluline on siiski tähele panna, et päevane ternespiima 
kogus on väga varieeruv ja sellest tulenevalt on nii selle kogumine kui ka majanduslik tasuv 
töötlemine keerukas. Teaduslike katsetega on leitud, et 14 tundi pärast poegimist on ternespiima 
immunoglobuliinide hulk vähenenud 33%, mistõttu parim võimalik kogumine tuleb teha 1-6 tunni 
jooksul pärast poegimist. Lisaks on probleemne ternespiima säilitamine, kuna see on bioaktiivsete 
komponentide tõttu väga ebastabiilne. Autorite hinnangul on ternespiima töötlemine biomajanduse 
kontekstis oluline, kuid vajab eraldi käsitlemist koos tehnoloogiaga. Siinjuures ei ole oluline ressursi 
kogus, sest piimakarjakasvatus on Eestis üks suuremaid põllumajandustootmise valdkondi. Olulised 
on ternespiima kogumise tehnilised lahendused ja võimalikud bioaktiivsed tooted.   

Praakpiima tekke ja võimaliku kasutamise kohta on Eestis läbi viidud rakendusuuring29. Praakpiim on 
inimtoiduks kõlbmatu piim, mis tekib haiguste ravimise käigus, milleks kasutatakse eelkõige 
antibiootikume. Projekti käigus leiti, et praakpiima keskmine tulemus avaldub minimaalselt 8 nädala 
lõikes, sest haigestumised ja ravijuhtumid on varieeruvad. Seetõttu on ka praakpiima tekkekoguse 
dünaamika suur ja võib päevade lõikes üle nelja korra varieeruda. Samuti võib varieeruvus tulenevalt 
karja tervisest olla lautade lõikes ligikaudu 38%. Tekkekoguse kaardistamise tulemusena leiti, et 1000 
piimalehma kohta tekib praakpiima 330–1433 liitrit päevas. Arvutuslikult tekib Eestis praakpiima 20 
tuhat tonni aastas (tabel 13).  

Projekti tulemusena leiti, et praakpiima on võimalik töödelda, mis tagab jääkidest kaassaaduste 
tootmise. Võimalusteks on termiline töötlemine, biokeemiline hapustamine, vaba rasva tootmine, 
kaseiini tootmine ja kompleksne lähenemine (mitu saadust vastavalt piima komponentidele ja 
ravimijääkide poolestumisele või ümberpaiknemisele). Samas leiti, et mitmest laudast praakpiima 
kogumine ei ole kütusehinna muutumise kõrge riski tõttu majanduslikult otstarbekas ja praakpiim 
tuleb töödelda lauda tasandil.  

Piimakarja ja lihaveisekasvatuse oluline kaassaadus on sõnnik. Kuna Eesti loomakasvatuse peamiseks 
tootmisvaldkonnaks on piimakarjakasvatus, siis on piimaveiste produtseeritav sõnnikukogus kõige 
suurem, millega kaasneb ka kõige suurem keskkonna saastamise risk. Piimatootmine on viimase 
kümnendi jooksul muutunud intensiivtootmiseks, mis tähendab ühtlasi seda, et karjatamist toimub 
vähe. Sõnniku tüübiks on peamiselt vedelsõnnik. Piimatootmise käigus tekkiv sõnnikukogus on 
perioodil 2014–2017 tulenevalt loomade arvu vähenemisest vähenenud. 2017. aastal moodustas 
piimafarmides tekkiv sõnnikukogus 61% (2134 tuhat tonni) kogu Eesti loomakasvatuse 
sõnnikukogusest (3501 tuhat tonni, tabel 13). 

Tabel 13. Veise- ja piimakarjakasvatuses tekkiv sõnniku- ja praakpiima kogus, tuhandetes tonnides (Allikad: 
PM091, põllumajandusministri 14.07.2014. a määruse nr 71 lisa 3 ja lisa 4; autorite arvutused) 
 

2014 2015 2016 2017 Osakaal 
2017, % 

Sõnnik kokku, tuh t 3 833,4 3 636,0 3 474,2 3 501,9 100% 
Veiste sõnnik kokku*, tuh 
t 

3 412,9 3 258,6 3 112,5 3 133,0 89,5% 

...sh piimalehmad 2 361,3 2 237,8 2 126,7 2 134,1 60,9% 
…sh lihaveised 255,2 265,2 281,6 302,8 8,6% 

 
29 OÜ Põlva Jõusööt, POÜ Põlva Agro ja Eesti Maaülikool viisid aastatel 2012-2014 läbi rakendusuuringu 
„Tehnoloogilised lahendused farmis tekkiva praakpiima väärindamiseks ja võimalused praakpiima osakaalu 
vähendamiseks”. 
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Piimatoodang, tuh t 805,2 783,2 783,2 790,6 100% 
Praakpiim 22,4 21,2 20,2 20,2 2,6% 

3.2. Lihaveisekasvatus 
Lihatõugu veiste kasvatus (lihaveisekasvatus) hakkas Eestis oluliselt laienema aastast 2000, kui 
asutati Eesti Lihaveisekasvatajate Selts (ELKS). Tänaseks on lihaveisekasvatus muutunud Eestis 
oluliseks loomakasvatusharuks, kus loomade arv on järk-järgult suurenenud. Lihaveisekasvatuse 
rollideks on lihaga varustatuse tagamine ja seeläbi maapiirkonna majanduse mitmekesistamine, 
samuti rohumaade väärindamine (sh maastikuhooldus kõrge elurikkusega aladel). Nii on 
lihaveisekasvatusel oluline mõju elukeskkonna ja avatud maastike kujundamisele. Samal ajal kaasneb 
sellega negatiivne mõju seoses kasvuhoonegaasi tekkega, lisaks võivad talvised koplid mõjutada 
pinna- ja põhjavee kvaliteeti (Eesti lihaveisesektori ..., 2016).  

Kuna globaalne nõudlus liha (sh lihaveiseliha) järele on maailmas seoses elanikkonna arvu 
kasvuga suurenemas, on Eestil kasutamata potentsiaal lihaveiseliha suuremaks tootmiseks. Eestis 
edendatakse lihaveiste kasvatamist looduslikes tingimustes, mis võiks koos väärindamisega tagada 
olulise lisandväärtuse ja konkurentsieelise. Lihaveisekasvatuse sektori tegevust piiravad eelkõige 
veekaitsevööndid, sõnnikukäitlus, kasvuhoonegaaside hulga suurenemine ja mitmed teised 
tootmisest tulenevad probleemid.  

Statistika lihaveiste arvu muutuse kohta algab 2011. aastast, mil Eestis kasvatati 44,3 tuhat lihaveist, 
sh 14,5 tuhat ammlehma. Aastaks 2018 on lihaveiste arv suurenenud 77,9 tuhande loomani (kasv 
75,8%, joonis 43).  

 
Joonis 43. Lihaveiste arv, tuhandetes (Allikad: PM09, PRIA) 

Tõus on jätkunud ka viimastel aastatel, näiteks 2018. aastal oli 14,1 tuhat looma rohkem kui 2014. 
aastal. Piirkondlikult erineb lihaveiste arv Eestis märkimisväärselt. Kõige rohkem lihaveiseid on 
perioodi keskmiselt olnud Lääne-Eestis asuvates maakondades (Saare, Lääne ja Pärnu maakonnas), 
vähem aga Lõuna-Eestis (Tartu, Jõgeva, Põlva ja Võru maakonnas). Näiteks Pärnumaal oli 2018. aastal 
6 korda rohkem lihaveiseid kui Jõgevamaal, mis tulenes sellest, et 2018. aasta jooksul tõusis 
lihaveiste arv Pärnumaal enam kui poole võrra. Kui enamikus maakondades on lihaveiste arv 
sarnaselt üleriigilisele trendile kasvanud, siis mitmes maakonnas on see ka langenud (Lääne, Viljandi 
ja Jõgeva maakonnas). 
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2018. aasta seisuga kasvatati Eestis 17 erinevat tõugu lihaveist (sh piison). Neist enim levinud olid 
herefordi tõugu lihaveised (16,9 tuhat), keda oli 22,5% kogu lihaveiste arvust. Populaarsemad tõud 
olid veel aberdiin-angus (16,8 tuhat), limusiin (12,8 tuhat), simmental (10,4 tuhat), šarolee (7,3 
tuhat), šoti mägiveis (5,8 tuhat) ja hele akviteen (2,7 tuhat, joonis 44).  

 
Joonis 44. Lihaveiste arv tõugude lõikes 2018. a seisuga(Allikas: ELKS, PRIA) 

 
Karja suuruste lõikes ei avalda Statistikaamet eraldi lihaveiste arvu, mistõttu tuleb seda hinnata 
kõikide veiste arvu alusel. Selline lähenemine on mõnevõrra põhjendatud, kuna veiseliha toodetakse 
ka nendest veistest, keda kasvatakse piimatootmise eesmärgil. 2016. aastal kasvatati Eestis kokku 
258,1 tuhat veist (joonis 45). See arv on 7% kõrgem kui 2010. aastal ja 1,4% madalam kui 2013. 
aastal. Seega ei ole antud ajavahemikul väga suuri muutusi toimunud ega ole ka selget trendi. Enamik 
Eestis kasvatatavatest veistest (57%) kuulus 2016. aastal 300 või enama loomaga karjadesse. Samal 
ajal oli vaid 8% veistest vähem kui 30 loomaga karjades. 2010. ja 2016. aasta võrdluses on 
märkimisväärselt langenud veiste arv karjades suurusega 1–2 ja 3–9 looma (langus vastavalt 73% ja 
40%). Samal ajal on kõige enam kasvanud veiste arv 200–299 loomaga karjades (64%). Vähemalt 300 
loomaga karjades ei ole veiste arv vaadeldaval ajavahemikul palju muutunud. 

 
Joonis 45. Veiste arv Eestis karja suuruste (veiste arvu) lõikes (Allikas: PM005) 
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Veistega majapidamiste arv vähenes 2010. ja 2016. aasta võrdluses 4620 majapidamiselt 3245 
majapidamiseni ehk peaaegu 1/3 võrra (joonis 45). See langus tulenes peamiselt selliste 
majapidamiste arvelt, kus karja suurus oli 1–2 või 3–9 veist. Kui 2010. aastal oli selliseid majapidamisi 
vastavalt 1413 ja 1366, siis 2016. aastal kõigest vastavalt 396 ja 799. Siiski olid vaadeldava perioodi 
lõpus kõige sagedasemad 3–9 veisega majapidamised. Kõige harvemad oli majapidamised suurusega 
200–299 veist, kuid nende arv kasvas vaatlusalustel aastatel kõige rohkem – peaaegu 2/3 võrra. 

 

Joonis 46. Veistega majapidamiste arv Eestis karja suuruste (veiste arvu) lõikes (Allikas: PM005) 

Kui lahutada kõikidest veistest piimalehmad (joonis 47), siis on Eestis võrreldes valitud Läänemere-
äärsete riikidega veiseid kõige vähem – 2018. aastal 166,7 tuhat. Selle näitaja poolest on Eestiga 
kõige sarnasem Läti, kus 2018. aastal oli veiseid poole võrra rohkem kui Eestis. Kõige enam oli 2018. 
aastal veiseid (v.a piimalehmi) valitud riikide seast Rootsis (1122 tuhat) ja Taanis (960 tuhat), kus see 
arv oli vastavalt 6,7 ja 5,8 korda kõrgem kui samal aastal Eestis. Samas on Eestis veiste arv antud 
näitaja alusel kõige enam kasvanud. Kui Eestis kasvas veiste arv vaadeldaval ajavahemikul ilma 
piimalehmadeta 19% ja Lätis 16%, siis teistes riikides see oluliselt ei muutunud või langes (Taanis oli 
langus 9%).  

 

Joonis 47. Veiste arv (v.a piimalehmad) valitud Läänemere riikides (Allikas: Eurostat, apro_mt_lscatl) 

Veiseliha toodang ei ole aastatel 2010–2018 oluliselt muutunud (joonis 48). 2018. aastal toodeti 
Eestis 12,5 tuhat tonni veiseliha (tapakaalus), mis on vaid umbes 400 kg vähem kui perioodi alguses. 
Eelnevatel ja järgnevatel aastatel toodeti rohkem veiseliha 2016. aastal. Seda võib põhjendada nn 
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piimakriisiga, mis ajendas paljusid piimatootjaid oma piimakarju vähendama. Käesoleva aegrea alusel 
oli selle mõju veiseliha tootmisele siiski vaid ajutine. Siinkohal on oluline arvestada, et vastavad 
andmed ei kajasta ainult lihaveisekasvatusest pärinevat veiseliha, vaid hõlmavad kogu Eesti 
veisekasvatust ja seega ka piimakarjakasvatust. Veiseliha toodangu hindamisel on oluline tähele 
panna, et piimalehmade lihatoodangut on võimalik prognoosida piimalehmade arvu ja laktatsiooni 
keskmise pikkuse alusel.  

Joonis 48. Eestis toodetud veiseliha kogus (Allikas: PM10) 

Ühtlasi näeme, et kuigi lihaveisekasvatuses on veiste arv oluliselt suurenenud, ei peegeldu see näitaja 
lihatoodangus. Eestis müüakse ja eksporditakse olulises mahus tõuloomi põhikarja täiendamiseks.  

Võrreldes teiste valitud Läänemere riikidega on Eestis veiseliha suhteline toodang (tapa- ehk rümba 
mass) keskpärane (joonis 49). Eesti on selle näitaja alusel samal tasemel Taani ja Leeduga. Kõige 
madalam oli see näitaja 2018. aastal Lätis, kus ühest veisest saadi keskmiselt 209 kg liha, mis on 15% 
võrra vähem kui Eestis. Samal ajal oli nii Rootsis kui ka Soomes veiseliha suhteline toodang peaaegu 
kolmandiku võrra kõrgem kui Eestis, olles Rootsis 322 kg.  

 
Joonis 49. Veiseliha suhteline toodang valitud Läänemere riikides (Allikas: Eurostat, apro_mt_pann) 

Vaatlusalustel aastatel ei ole riikide vahekorrad selle näitaja alusel oluliselt muutunud. 2010. ja 2018. 
aasta võrdluses on veiseliha suhteline toodang kõikides riikides kasvanud, välja arvatud Taanis, kus 
muutus on jäänud alla 1%. Kõige suurem oli antud näitaja kasv Leedus (9%). Eestis kasvas veiseliha 
suhteline toodang vaadeldaval perioodil 5% võrra. 
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Järgnevalt on esitatud hinnanguline tapa- ja kõrvalsaaduste ülevaade (tabel 14). Saadused on jagatud 
kolme kategooriasse: a) tapasaadused, mille hulka kuuluva liha ja muud tapasaadused; b) 
kõrvalsaadused (3. kategooria loomsed saadused); c) jäätmed ehk 2. ja 1. kategooria loomsed 
kõrvalsaadused, ja autorite ümberarvutus kontidele 

Tabel 14. Hinnanguline veiste tapa-, kõrvalsaaduste ja jäätmete teke Eestis aastas (2016.–2018. a keskmine) 

Tapasaadused, 
tonnides 

lihatoodang liha 7 530 
siseelundid (kokku) keel 70 

kopsud 216 
süda 106 
maks 357 
neerud 35 
söögitoru 35 
hingetoru 161 
kõrisõlm 86 

maod (sisaldiseta) kokku vats (sisaldiseta) 637 
libedik (sisaldiseta) 123 
kiidekas (sisaldiseta) 264 

  põrn 70 
pankreas 15 

Kõrvalsaadused, 
tonnides 

kaassaadused rasv 1 635 
lihas- ja rasvkoe lõiked 1 218 
veri 720 
kusepõis 28 
nahk pealt 639 
nahk 1 608 
jalad 503 
sapipõis (tühi) 10 
sarved 45 
suguorganid 151 

Jäätmed, 
tonnides 

  magude/sooletrakti 
sisaldis 

4 755 

pea põsed 44 
aju 25 
silmad 10 

  selgroog 75 
sooled (sisaldiseta) 503 
soolterasv/rasvik 430 
kondid jm rümba ülejäägid 3 054 

 
Esimese ja teise kategooria kõrvalsaadused liigituvad valdavalt jäätmeteks, kuna neid ei tohi inim- ja 
loomatoiduks kasutada, v.a kondid. Erandjuhul tohib 2. kategooria jäätmeid kasutada näiteks 
karusloomadele söötmiseks. Eestis tekib 1. ja 2. kategooria jäätmeid veisekasvatuses kokku 8,9 tuhat 
tonni. Kõrvalsaadustest moodustab kõige suurema osakaalu veiste nahk (2,2 tuhat tonni) ja erinevat 
liiki rasvkude (2,8 tuhat tonni). Veiste tapasaaduseid toodetakse kokku 9,7 tuhat tonni, millest 
lihatoodang on 7,5 tuhat tonni. Tapasaadused kasutatakse valdavalt inimtoiduks ehk erinevate 
lihatoodete koostises.  
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3.3. Seakasvatus 
Sigade arv on pärast Nõukogu Liidu lagunemist märgatavalt kahanenud. Nimelt langes see esimese 
kolme aasta jooksul (1989–1993) üle kahe korra ehk 1080 tuhandelt 424 tuhandele. Edaspidi jäi 
sigade arv stabiilseks kuni 2015. aastani, mil järjekordne langus oli põhjustatud Aafrika seakatku 
levikust Eestis30 (joonis 50).  

 
Joonis 50. Sigade arv ja sealiha toodang inimese kohta perioodil 1980–2017 (Allikad: PM09, PM11, RV01) 

Sigade arvu vähenemise tõttu perioodil 1989–1993 vähenes sealiha tootmine ühe Eesti elaniku kohta 
dramaatiliselt. Kuid järgmistel aastatel toimus sealiha toodangus ühe inimese kohta taas väike tõus, 
mis on mõjutatud ka Eesti elanike arvu vähenemisest (joonis 50). 

SA ei avalda pikaajalisi andmeid seakasvatuse sektori majapidamiste arvu ja struktuuri kohta. 
Esimesena on avaldatud andmed 2001. aasta kohta (joonised 51 ja 52). Üldiselt vähenes 
seakasvatusega tegelevate majapidamiste arv 11791-lt aastal 2001 kuni 152-ni aastal 2016. Oluline 
langustrend on toimunud väikeste ehk 1–9 siga pidavate majapidamiste hulgas, mida 2001. aastal oli 
10822,  2016. aastal aga 57, ja 10–99 siga pidavate majapidamiste hulgas, mida 2001. aastal oli 792, 
2016. aastal aga 37. Perioodil 2001–2010 kasvas suurte majapidamiste (>=2000 siga) arv: 31 
majapidamisest 2001. aastal kuni 45 majapidamiseni 2010. aastal  ja 29 majapidamiseni 2016. aastal 
(joonis 51).  

Vaatamata sellele, et kogu majapidamiste hulgas domineerib majapidamiste arv, kus peetakse 1–99 
siga, kuulub sigade arvu suurim osakaal alates 2003. aastast farmidele, kus peetakse enam kui 2000 
siga (joonis 52). Lisaks on oluline, et sigade arv on sellistes majapidamistes iga aastaga kasvanud ja 
enam kui 90% kogu sigade arvust peeti 2016. aastal suurtes (>=2000 sigade arvuga) farmides. 2001. 
aastal oli vastav osakaal 60%. 

 
30 https://www.agri.ee/et/seakatk  
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Joonis 51. Seakasvatuse sektori majapidamiste arv suuruse kaupa perioodil 2001–2016 (Allikas: PMS012) 

 
Joonis 52. Sigade arv majapidamiste suuruse kaupa perioodil 2001–2016 (Allikas: PMS012)  

 
Valitud Läänemere riikides on sigade arv valdavalt vähenenud, kuid Taanis on sigade arv 2,8% 
suurenenud. Eesti, Lätis ja Soomes on sigade arv vähenenud võrdselt ligikaudu 22%. Kõige enam on 
sigade arv vähenenud Leedus (38,5%, tabel 15).  

Tabel 15. Sigade arv valitud Läänemere riikides kokku, tuhandetes (Allikas: Allikas: Eurostat, apro_mt_lspig). 
 

2010 2012 2014 2016 2018 Muutus 
2018/2010 

Eesti 371,70 375,10 357,90 265,90 290,40 -21,9% 
Läti 389,74 355,22 349,43 336,39 304,90 -21,8% 
Leedu 929,40 807,50 714,20 663,90 572,00 -38,5% 
Rootsi 1 607,00 1 473,70 1 457,90 1 436,40 1 417,20 -11,8% 
Soome 1 339,90 1 270,50 1 222,60 1 196,70 1 041,20 -22,3% 
Taani 12 293,00 12 281,00 12 709,00 12 281,00 12 642,00 2,8% 
 

Kõige enam on sealiha toodang (tapakaalus) suurenenud Lätis, tema järel Eestis (tabel 16). Soomes, 
Rootsis ja Taanis on lihatoodang tapamajade arvestuses vähenenud.   

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2001 2003 2005 2007 2010 2013 2016

1-9 10-99 100-199 200-399 400-999 1000-1999 >=2000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2001 2003 2005 2007 2010 2013 2016

1-9 10-99 100-199 200-399 400-999 1000-1999 >=2000



   
 

 

 

75 

Tabel 16. Suhteline sealiha toodang valitud Läänemere riikides, tuhandetes tonnides (Allikas: Eurostat, 
apro_mt_pann) 
 

2010 2012 2014 2016 2018 Muutus 
2018/2010 

Eesti 31,93 36,17 40,55 42,82 43,40 35,9% 
Läti 23,33 23,99 28,22 31,16 36,54 56,6% 
Leedu 54,81 58,86 66,70 60,35 63,54 15,9% 
Soome 203,07 192,82 186,07 190,10 167,36 -17,6% 
Rootsi 263,48 232,97 236,20 233,89 248,89 -5,5% 
Taani 1 666,30 1 603,70 1 593,90 1 566,60 1 581,30 -5,1% 
 
Järgnevalt on esitatud seakasvatuse hinnanguline tapa- ja kõrvalsaaduste ülevaade (tabel 17). 
Kõrvalsaadustest moodustab kõige suurema osakaalu sigade nahk (3,4 tuhat tonni) ja veri (2,2 tuhat 
tonni).  
 
Tabel 17. Hinnanguline sigade tapa-, kõrvalsaaduste ja jäätmete teke Eestis aastas (2016.–2018. a keskmine) 

Tapasaadused, 
tonnides 

 lihatoodang liha 27 690 
siseelundid keel 188 

kopsud 325 
süda 200 
maks 1 085 
neerud 200 
söögitoru, hingekõri, kõrisõlm 422 

  maod (sisaldiseta) 571 
sooled sisaldiseta 2 632 
põrn 97 
neerud/ploomirasv/vahelihas jne 1 519 
saba 62 

Kõrvalsaadused, 
tonnides 

  neeru- ja soolterasv 799 
veri 2 249 
põis 63 
jalad 1 056 
nahk 3 425 
sapipõis 103 
harjased/sõrad 320 
soolte sleim 520 
suguorganid 400 
silmad 29 
kõrva kuulmekäik 108 
pankreas 91 

 sõnnik 175 300 
Jäätmed, tonnides   seedetrakti sisaldis 2 626 

Pea kõrvad 149 
aju 62 
kärss 161 

  kondid jm rümba ülejäägid 9 938 
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Eestis sigade nahka valdavalt ei nülita, mistõttu müüakse lihatoodang koos nahaga. Sigade 
tapasaaduseid toodetakse kokku 34,9 tuhat tonni, millest lihatoodang on 27,7 tuhat tonni. 
Tapasaadused kasutatakse valdavalt inimtoiduks ehk erinevate lihatoodete koostises. 
 
Kuigi seakasvatuses tekkivat sõnnikut hinnatakse problemaatiliseks, on Eesti seakasvatuses tekkiv 
sõnnikukogus võrreldes piimakarjakasvatusega oluliselt väiksem (2017. aastal 178 tuhat tonni ehk 
5,1% kogu sõnnikumahust). Seakasvatuses on enam levinud intensiivne tootmistüüp, mistõttu 
sõnnikukogus on lokaalsel tasandil suur. Samas võimaldab laudas pidamine rakendada sõnniku 
käitlemise seisukohalt parimat võimalikku tehnoloogiat nii punktkoormuse ärahoidmiseks kui ka 
kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks.  
 

3.4. Lamba- ja kitsekasvatus 
Perioodil 2001–2016 kahekordistus lammaste arv ligikaudu vähem kui 50 tuhandest loomast enam 
kui 90 tuhande loomani (joonis 53). Peamine kasv toimus suurte majapidamiste arvel: lammaste arv 
majapidamistes, kus peetakse vähemalt 100 lammast, kasvas 6 tuhandest 2001. aastal 53 tuhandeni 
2016. aastal. Loomade arv majapidamistes lammaste arvuga 50–99 tõusis 3,7 tuhandest 2001. aastal 
15 tuhandeni 2016. aastal. Lammaste arvu oluline muutus on toimunud majapidamistes, kus 
kasvatati 1–9 lammast. Perioodil 2001–2016 on nimetatud suurusega majapidamistes peetavate 
lammaste arv vähenenud 25 tuhandelt 6,3 tuhandeni. 

Joonis 53. Lammaste arv ja kogu majapidamiste arv lambakarja suuruse kaupa (Allikas: PMS008) 
 
Lambakasvatusega tegelevate majapidamiste arv vähenes perioodil 2001–2016 4,8 tuhandelt 1,6 
tuhandeni. Jooniselt 54 on näha, et langustrend on toimunud peamiselt väikeste majapidamiste arvu 
vähenemise tõttu. Kui käesoleva sajandi alguses oli kuni 9 lambaga majapidamiste osakaal peaaegu 
80%, siis 2016. aastaks oli see alla 20%. Perioodi alguses oli vähemalt 100 lambaga majapidamisi 
kaduvväike osa, kuid 2016. aastaks moodustasid need kõikidest majapidamistest enam kui 10%.  
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Joonis 54. Lammastega majapidamiste arv lambakarja suuruse kaupa (Allikas: PMS008) 

Lambakasvatuse vähenemise üheks põhjuseks on olnud villatootmise madal tasuvus ja probleemid 
villa realiseerimisega31 (joonis 55). Käesoleval ajal tegeletakse Eestis väikeses mahus lambavilla ja 
nahkade töötlemise ning turustamisega. Probleemiks on villa madal kvaliteet ja sorteerimise halb 
tase. Seetõttu on ka kokkuostuhind madal. Probleemiks on see, et lambavilla pesemisteenust 
osutatakse väga väikeses mahus. Pigem käsitlevad kasvatajad villa kui tülikat kõrvalprodukti. Eestis 
kasvatatud lammaste villa kvaliteediomadusi ja kasutusvõimalusi tekstiilitööstuses ja 
ehitusmaterjalina on vähe uuritud. Samuti puudub selge ülevaade, kui palju toormaterjali vajaks Eesti 
käsitööettevõtted32.  
 

 
 

Joonis 55. Villatoodang Eestis perioodil 1980–2017 (Allikas: TO69) 

Joonisel 55 on välja toodud villatoodang aastatel 1980–2017. Jooniselt on näha, et võrreldes 1980. 
aastaga, mil toodeti 394 tonni villa, on villatoodang 2017. aastaks, mil toodeti 122 tonni villa, 
ligikaudu 3 korda vähenenud. 1999. aastal toodeti villa aga ainult 48 tonni33. 

 
31 http://www.eau.ee/~alo/lambad/kasvatus/?Arvukus%2C_saaduste_tootmine 
32 https://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/arengukava-lambakasvatussektor-2018-
2023.pdf. 
33 http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=TO69 
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SA avaldab andmeid ühelt lambalt saadava villatoodangu kohta, kuid neid andmeid on raske 
analüüsida ja kasutada, sest nendes ei ole võetud arvesse lambakarja struktuuri, järelikult pole 
võimalik järeldada, kuidas sektori intensiivsuse trend muutub (joonis 56). 

 
Joonis 56. Keskmine villatoodang lamba kohta füüsilises kaalus, kilogrammides (Allikas: PM12) 

Kitsede arv on viimase 15 aasta jooksul olnud Eestis enam-vähem stabiilne, kuigi väike kasv toimus 
2005. aastal 1–9 kitsega majapidamiste arvu tõusu tõttu (joonis 54). 2007. aastal vähenes nende 
majapidamiste (ja kitsede) arv aga jällegi 2003. aasta tasemele. Üldiselt kasvas 1–9 kitsega 
majapidamiste arv 932-lt aastal 2003 kuni 1059 majapidamiseni aastal 2016 ja enam kui 10 kitsega 
majapidamiste arv kasvas 67-lt aastal 2003 kuni 105 majapidamiseni aastal 2016. Edaspidine 
majapidamiste arvu vähenemine kitsede üldarvu ei mõjutanud, sest suured majapidamised 
laiendasid oma tegevust ja suurendasid kitsede arvu.  

 
Joonis 57. Kitsede ja majapidamiste arv kitsekarja suuruse kaupa (Allikas: PMS009) 

Võrreldes valitud Läänemere riikidega oli Eestis 2015. aastal lambaid kõige vähem ja kitsede arvu 
poolest oli Eesti eelviimane (joonis 57). Lammaste arvult on Eestile kõige lähedasem Läti, kus lambaid 
on 19% võrra rohkem kui Eestis. Võrreldes ülejäänud riikidega, jääb Eesti neist lammaste arvu poolest 
alla umbes 75% võrra, välja arvatud Rootsist, kus lambaid on peaaegu 600 tuhat, mis on mitu koda 
rohkem kui igas teises võrdlusaluses riigis. Kitsede puhul on aga ülekaalukalt rohkem loomi Taanis, 
kokku enam kui 20 tuhat. Seda on üle viie korra rohkem kui Eestis. Kuigi Eestis on kitsi rohkem kui 
Soomes, on Lätis ja Leedus kitsede arv siiski enam kui kaks korda kõrgem. 
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Joonis 58. Lammaste ja kitsede arv valitud Läänemere riikides (Allikas: Eurostat, apro_mt_lssheep, 
apro_mt_lsgoat). 

Lamba- ja kitseliha toodeti Eestis 2018. aastal tapakaalus 641 tonni. Kuigi aastatel 2012–2013 oli see 
kogus enam kui 700 tonni, ei ole  lamba- ja kitseliha toodang alates 2010. aastast märkimisväärselt 
muutunud. Selle näitaja keskmine väärtus oli vaadeldaval perioodil 647 tonni. 

 
Joonis 59. Lamba- ja kitseliha toodang Eestis, tonnides (Allikas: PM10) 

Lambaliha suhteline toodang (rümba mass) ei erinenud aastatel 2010–2018 valitud riikides oluliselt 
(joonis 59). Erinevused on siiski järjepidevalt suurenenud. 2018. aastal oli lambaliha suhteline 
toodang Eestis 18,2 kg, mis on 7,9% madalam kui perioodi alguses. Vaadeldava vahemiku lõpus on 
see näitaja Eestis sarnane Leeduga, samas kui Lätis oli antud näitaja 8,3% võrra madalam. Samal 
aastal oli lambaliha suhteline toodang Soomes ja Rootsis vastavalt 12,7% ja 9,7% võrra kõrgem kui 
Eestis (joonis 60). 
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Joonis 60. Lambaliha suhteline toodang valitud Läänemere riikides (Allikas: Eurostat, apro_mt_pann) 

Järgnevalt on esitatud lammaste ja kitsede hinnanguline tapa- ja kõrvaldaaduste ülevaade (tabel 18). 
Kõrvalsaadustest moodustab kõige suurema osakaalu nahk (175 tonni). Lammaste ja kitsede 
tapasaaduseid toodetakse kokku 622 tonni, millest lihatoodang on 334 tonni.  
 
Tabel 18. Hinnanguline lammaste ja kitsede tapa-, kõrvalsaaduste ja jäätmete teke Eestis aastas (2016.–2018. a 
keskmine) 

Tapasaadused, 
tonnides 

lihatoodang liha 334 
siseelundid keel 13 

kopsud 31 
süda 19 
maks 49 
neerud 5 
söögitoru, hingekõri, kõrisõlm 28 

  maod (sisaldiseta) 102 
sooled sisaldise ja niudesooleta 41 
põrn 2 

Kõrvalsaadused, 
tonnides 

  soolterasv/rasvik 62 
veri 92 
põis 2 
jalad 27 
nahk 175 
sarved 7 
suguorganid 21 
pankreas 2 
sõnnik 128 000 
vill 123 

Jäätmed, 
tonnides 

  seedetrakti sisaldis 62 
pea aju 35 

silmad 3 
  põrn 6 

niudesool 21 
kondid jm rümba ülejäägid 217 

 

Lambakasvatus põhineb peamiselt loomade karjatamisel ja talvisel perioodil sügavallapanul, mistõttu 
hoiustatav sõnnikukogus on oluliselt väiksem. Karjatamise käigus ei ole võimalik sõnnikut kokku 
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koguda ja see rakendub põllul orgaanilise väetisena, mis antud loomaliigi puhul ei ohusta oluliselt 
pinna- ja põhjavett. Perioodil 2016–2018 moodustas lambakasvatuses lautades tekkiv sõnnik 3,5% 
kogu loomakasvatuse laudatekkelisest sõnnikust.  

 

3.5. Linnukasvatus 
Põllumajanduslindude arv vähenes 1990. aastate alguses üle kahe korra: 6923 tuhandelt 1989. aastal 
3227 tuhandele 1993. aastal. Üldistatult toimus 1990. ja 2000. aastate jooksul järkjärguline lindude 
arvu vähenemine. 2007. aasta oli esimene aasta, mil lindude arv hakkas taas kasvama.  

SA on avaldanud detailsed andmed ainult perioodi 2001–2016 kohta, andmed on esitatud joonisel 
61. Sealt ilmneb, et broilerite osakaal kasvab kogu lindude arvust aasta-aastalt, kuid munakanade arv 
on sama perioodi jooksul vähenenud. Jooniselt 60 on selgelt näha, et linnukasvatusega tegelevate 
majapidamiste arv on viimase 15 aasta jooksul märgatavalt kahanenud. Nimelt vähenes nende 
majapidamiste arv 23790 majapidamiselt 2001. aastal 2174-le 2016. aastal ehk peaaegu enam kui 10 
korda. See fakt näitab, et arendamise suund oli võetud intensiivistumisele, eriti 1992. ja 1998. aasta 
vahel. Sellel perioodil on toimunud oluline kasv munatoodangus ühe munakana kohta.  

 
Joonis 61. Linnukasvatusega tegelevate majapidamiste arv ja lindude arv liigiti (Allikas: PMS013) 

Võrreldes munakanade arvu ja pidamisviiside tüüpe (tabel 19) valitud Läänemere riikides, on näha, et 
kõige enam vabapidamise tingimustes munakanu on Taanis ja Eestis. Ühtlasi on suur mahetootmise 
osakaal, näiteks Taanis kolmandik munakanade arvust. Lätis ja Leedus on vastavad näitajad kõige 
väiksemad.  
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Tabel 19. Munakanade arv valitud Läänemere riikides ning vabapidamise ja mahetootmise osakaal 2018. a 
(Allikas: Euroopa Komisjon) 

 Liikmesriik Munakanade arv, 
tuhat lindu 

Osakaal kogu EL 
munakanade 

arvust 

Osakaal liikmesriigis 
  
vabapidamisel, % mahetootmine, % 

Eesti 960,8 0,20% 4,90% 5,30% 
Läti 2 860,5 0,70% 2,70% 0,10% 
Leedu 2 982,5 0,70% 0,10% 0,50% 
Soome 4 219,5 1,00% 3,10% 6,70% 
Rootsi 8 679,2 2,10% 3,10% 16,10% 
Taani 4 867,9 1,20% 8,00% 31,10% 

Linnuliha (kana-, pardi-, kalkuni-, pärlkana- ja haneliha) toodang on perioodil 2010–2018 Leedus, 
Soomes ja Rootsis oluliselt kasvanud, kuid Eestis püsinud stabiilne. Taanis on olnud tootmine 
tsükliline: 2016. aastal toimus toodangu oluline langus, kuid viimastel aastatel on näha olulist kasvu 
(joonis 62). 

 
Joonis 62. Linnuliha (kana-, pardi-, kalkuni-, pärlkana- ja haneliha) toodang valitud Läänemere riikides (Allikas: 
Eurostat, apro_mt_pann) 

Järgnevalt on esitatud kodulindude hinnanguline tapa- ja kõrvalsaaduste ülevaade (tabel 20). 
Kõrvalsaadustest moodustavad kõige suurema osakaalu suled (2,3 tuhat tonni) ja samas suurusjärgus 
on ka jalgade kogumass. Kodulindude tapasaaduseid toodetakse kokku 13,4 tuhat tonni, millest 
lihatoodang on 11,5 tuhat tonni.  

Tabel 20. Hinnanguline kodulindude tapa-, kõrvalsaaduste ja jäätmete teke Eestis aastas (2016.–2018. a 
keskmine) 

Tapasaadused, 
tonnides 

  liha 11 484 
siseelundid süda 150 

maks 533 
kopsud 191 

  kael 1 046 
Kõrvalsaadused, 
tonnides 

  veri 1 147 
suled 2 321 
jalad 2 144 
pea 1 147 
pugu 246 

  sõnnik 42 100 
Jäätmed, 
tonnides 

  sooled koos sisaldisega 2 168 
lihasmao sisaldis 358 
luud, nahk jms. 4 375 
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Linnukasvatuses tekkivat sõnnikut hinnatakse väärtuslikuks ja sellest on suhteliselt lihtsa 
tehnoloogiaga võimalik toota graanulväetist. Eesti linnukasvatuses tekkiv sõnnikukogus on võrreldes 
piimakarjakasvatusega oluliselt väiksem (42 tuhat tonni (tabel 21) ehk 1,2% kogu sõnnikumahust). 
Linnukasvatuses on enam levinud intensiivne tootmistüüp, mistõttu sõnnikukogus on lokaalsel 
tasandil suur ja selle töötlemise võimalused head. Ühtlasi võimaldab laudas pidamine rakendada 
parimat võimalikku tehnoloogiat nii punktkoormuse ärahoidmiseks kui ka kasvuhoonegaaside 
emissiooni vähendamiseks.  
 

3.6. Järeldused loomakasvatusele 
• Eelnevalt läbi viidud analüüsi põhjal järeldatakse, et Eestis on olemas mõnevõrra suurem 

loomakasvatussektori tootmispotentsiaal, kui loomade arv praegu peegeldab (tuginedes 35 
aasta andmetele ja tehnoloogia arengule). 

• Eestis piimalehmakasvatus ja piimatootmine on ELi liikmesriikide võrdluses teinud viimase 
kümnendi jooksul läbi väga suure arengu, mistõttu toodang lehma kohta on üks kõrgemaid. 
Piimatootmise edasine areng saab toimuda kvaliteedi ja loomatervise osas. Ühtlasi on 
võimalik piimalehmade arvu suurenemine, mida peab analüüsima, võttes arvesse 
rohumaaviljeluse ja kasvuhoonegaaside tasakaalu. 

• Suurem osa veistest Eestis kuulub vähemalt 300-pealistesse karjadesse. Võrreldes 2010. 
aastaga on märkimisväärselt vähenenud väiksema veisekarjaga majapidamiste arv, sh 
eelkõige piimalehmade karjade arv.  

• Eestis oli 2018. aastal 77,9 tuhat lihaveist, mis on 22% rohkem kui neli aastat varem. Kõige 
rohkem on lihaveiseid Lääne-Eesti maakondades. Kui mitte arvestada piimalehmasid, siis on 
Eestis veiseid poole võrra vähem kui Lätis ja üle kahe korra vähem kui Leedus. 

• Eestis toodeti 2018. aastal 12,5 tonni veiseliha (tapakaalus), mis on sarnane kümnendi alguse 
toodanguga. Ühe tapetud veise kohta on veiseliha toodang Eestis sarnane Taani ja Leeduga, 
kuid jääb kolmandiku võrra alla Rootsile ja Soomele. 

• Eestis on seakasvatus koondunud suurematesse farmidesse, kus bioohutusnõuete täitmine 
on mõnevõrra lihtsam ja mis on jäänud püsima pärast sigade Aafrika katku puhangut. ELi 
liikmesriikide võrdluses on sektor teinud viimase kümnendi jooksul läbi loomade arvu 
vähendamise tsükli. Ühtlasi on võimalik sigade arvu suurendamine, mida peab analüüsima, 
võttes arvesse nii veise-, lamba- kui ka linnukasvatuse tasakaalu kui ka kasvuhoonegaaside 
tekke mõju.   

• Perioodil 2001–2016 on lammaste arv Eestis kahekordistunud, samas kui majapidamiste arv 
on enam kui kaks korda vähenenud. Langus toimus eelkõige vähem kui 10 lambaga 
majapidamiste arvelt, samas kui suuremate majapidamiste (vähemalt 10 lammast) osakaal 
kasvas igas suurusgrupis. 

• Aastate 2001 ja 2016 võrdluses ei ole kitsede arv palju muutunud. Samal ajal aga langes 
vähem kui 10 kitsega majapidamiste arv perioodi algusega võrreldes ligikaudu neljandiku 
võrra. Samas kasvas suuremate majapidamiste arv. Erinevalt lambakasvatusest on kitsede 
karjad väiksemad ehk valdavalt kuni 10 loomaga majapidamised. 

• Eestis oli 2015. aastal lambaid kuni kaks korda vähem kui mõningates Läänemere riikides, 
kuid kitsede arv oli selles võrdluses vähemalt kaks korda väiksem. Lammaste arvu poolest on 
Eesti võrreldav Lätiga, kitsede puhul Soomega. 

• Lamba- ja kitseliha aastane toodang oli 2018. aastal 641 tonni ja see näitaja on Eestis alates 
2010. aastast vähe muutunud.  
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• Valitud riikide võrdluses ei erine toodetud lambaliha kogus tapetud lamba kohta oluliselt, 
kuid 2018. aastal oli see näitaja Eestis siiski umbes 10% madalam kui Soomes ja Rootsis. 

• Eestis on linnukasvatus koondunud suurematesse farmidesse, kus bioohtusnõuete täitmine 
on mõnevõrra lihtsam ja majanduslikult soodsam. ELi liikmesriikide võrdluses ei ole sektor 
viimase kümnendi jooksul oluliselt kasvanud ja tootmine on püsinud stabiilne. Ühtlasi on 
võimalik kodulindude arvu suurendamine, mida peab analüüsima, võttes arvesse piima- ja 
lihatootmise ning kasvuhoonegaaside tasakaalu.   
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4. Eesti mere bioressursid  
4.1. Läänemeri  
Eesti jurisdiktsiooni alla jääv mereala asub Läänemere kirdeosas ja koosneb Läänemere kolme 
suurema basseini osadest: Soome laht, Liivi laht, Läänemere avaosa ja Lääne-Eesti saarestiku 
piirkonda jääv Väinameri. 

Vastavalt merealapiiride seadusele (Riigiteataja, 1993) on Eesti mereala jagatud kolmeks: sisemeri, 
territoriaalmeri ja majandusvöönd. Sisemeri on mereala osa, mis asub territoriaalmere lähtejoone ja 
ranniku vahel ning territoriaalmere lähtejoon on mõtteline joon, mis ühendab omavahel maismaa, 
saarte, laidude, kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust kõige kaugemal asuvaid 
punkte. Territoriaalmeri on sisemerega külgnev mereala osa, mille laius on 12 meremiili. 
Majandusvöönd on väljaspool territoriaalmerd asuv ja viimasega külgnev mereala osa, mille piirid on 
kindlaks määratud Eesti Vabariigi ja naaberriikide vaheliste lepingutega. Kogu Eesti mereala pindala 
on kokku ligikaudu 36 500 km2, millest majandusvöönd moodustab peaaegu ühe kolmandiku. 

Eesti majandusvööndi pindala on ligikaudu 11 300 km2. Suurim majandusvööndi osa asub 
Läänemeres avaosas, kus vööndi põhja-lõunasuunaline ulatus on ca 170 km ja ida-läänesuunaline 
ulatus kuni ca 70 km. Soome lahes on majandusvöönd palju kitsam – ca 6–12 km. 

Võrreldes territoriaalmerega on majandusvööndi meri tunduvalt sügavam. Kui territoriaalmere 
keskmine sügavus on ligikaudu 30 m, siis majandusvööndi keskmine sügavus on ligikaudu 80 m. 
Majandusvööndi sügavuse miinimum on ca 20 m. 

Läänemere tingimustes saab inimeste kasutatavate mere elusressursside puhul rääkida peamiselt 
kalastikust ja vähemal määral ka mere põhjataimestiku liikidest (hetkel töönduslikus kasutuses vaid 
Eestis). Merevee madala soolsuse tõttu on Läänemeres leiduvad muud liigid kas mõõtmetelt 
töönduslikuks kasutamiseks mittesobivad või pole siiani välja kujunenud traditsiooni nende liikide 
töönduslikuks kasutamiseks.  

4.1.1. Kalandus  

Kalandus on tänapäeval äärmiselt reguleeritud majandusvaldkond, kus ülepüügi ja muude kahjulike 
keskkonnamõjude vältimiseks on kehtestatud range kvootide ja lubade süsteem. Kvoodid ja load 
jagunevad rahvusvaheliselt, sealhulgas ELi keskselt kehtestatavateks ja kohalikul (liikmesriigi) tasandil 
reguleeritud instrumentideks. 

Kutselise kalapüügi saagiandmed põhinevad ametlikul statistikal, mida kogub Veterinaar- ja 
Toiduamet, mis saab püügiandmed kaluritelt, kes on kohustatud saagi iga kord registreerima ja 
esitama andmed vähemalt kord kuus. Eesti vetest püütud saagi väärtuse arvutamisel kasutatakse 
esmakokkuostu hindu. Kala kalurilt ostjal tuleb täita ja esitada Veterinaar- ja Toiduametile 
esmakokkuostukviitung. Veterinaar- ja Toiduametile esitatud esmakokkuostuandmete põhjal 
arvutatud eelneva aasta Eesti keskmised esmakokkuostuhinnad avaldatakse Ametlikes Teadaannetes 
ja Maaeluministeeriumi kodulehel. Kaugpüügisaak turustatakse enamuses väljaspool Eestit, seetõttu 
keskmisi esmakokkuostuhindu ei arvutata. 



   
 

 

 

86 

Tabelis 21 toodud andmetest nähtub, et kui arvestada Läänemere ja siseveekogude püük kokku, on 
siseveekogude osa kogupüügimahus suhteliselt tagasihoidlik (4%). Kaugpüügi saagiosa moodustab 
Eesti kalalaevade kogupüügist keskmiselt 15,7% (tabel 21).  

 

Tabel 21. Eesti kalasaak tuhandetes tonnides ja saagi väärtus miljonites eurodes perioodil 2007–2018 ning 
kaugpüügisaak ookeanidel perioodil 2008–2018 (Allikad: MeM, Veterinaar- ja Toiduamet, Ametlikud 
Teadaanded) 

 Aasta  Näitaja Traal-
püük 

Ranna-
püük 

Lääne-
meri 
kokku 

Sise-
veekogud 

Püük 
Eestis 
kokku 

Ookeani-
püük 

Kokku 

2007 saak 71,7 8,6 80,2 2,6 82,8 - 82,8 
väärtus 13 4,5 17,5 5,3 22,8 - - 

2008 saak 70,9 12,6 83,5 2,7 86,2 14,6 100,8 
väärtus 12,9 4,9 17,8 5,3 23,1 - - 

2009 saak 69,5 14 83,5 2,8 86,3 10,9 97,2 
väärtus 12,5 5,4 17,9 5,5 23,4 - - 

2010 saak 68,3 11,2 79,5 2,8 82,3 12,7 95 
väärtus 12,3 4,8 17,1 5,5 22,6 - - 

2011 saak 53 10,4 63,4 2,6 66 14,6 80,6 
väärtus 10,1 4,5 14,6 5,2 19,8 - - 

2012 saak 43,5 8,7 52,2 3 55,2 12 67,2 
väärtus 8,1 3,9 12 6 18 - - 

2013 saak 44,9 9,6 54,5 2,9 57,4 12 69,4 
väärtus 7,9 5,6 13,5 5,7 19,2 - - 

2014 saak 44,4 10,3 54,7 2,8 57,5 10,9 68,4 
väärtus 8 6,5 14,5 5,3 19,8 - - 

2015 saak 47,3 12 59,3 2,6 61,9 11,1 194,2 
väärtus 8,4 6,4 14,8 4,7 19,5 - - 

2016 saak 48,9 11,5 60,4 3 63,4 12 199,2 
väärtus 8,5 6,1 14,6 6 20,6 - - 

2017 saak 53,6 10,8 64,4 3 67,4 15,1 214,3 
väärtus 9,2 5,6 14,8 5,9 20,7 - - 

2018 saak 56,5 10,5 67 3,2 70,2 17,2 224,6 
väärtus 9,7 5,2 14,9 5,5 20,4 - - 

2007 -
2018 

keskmine 

saak 56,0 10,9 66,9 2,8 69,7 13,0 124,4 
väärtus 10,1 5,3 15,3 5,5 20,8 - - 

Läänemere kalanduses on seni keskendutud peamiselt jätkusuutliku kalapüügi korraldamisele. 
Kalapüügile kui olulisele Läänemere eutrofeerumist leevendavale keskkonnateenusele on seni aga 
vähem tähelepanu pööratud.  

Samas eemaldati traalpüügiga (peamiselt räim ja kilu) Läänemere avamerelt aastas kokku 1287 tonni 
lämmastikku ja 231 tonni fosforit (räimepüügil 643 tonni lämmastikku, 115 tonni fosforit; kilupüügil 
637 tonni lämmastikku, 114 tonni fosforit). Lisaks on ogalikupüügiga võimalik kokku eemaldada veel 
24 tonni lämmastikku ja 4,3 tonni fosforit aastas. 

Ka rannakalapüük on käsitletav kui üks oluline meede lämmastiku ja fosfori merekeskkonnast 
kättesaamisel. 2017. aastal eemaldati Eestis rannapüügiga Läänemerest kokku 260 tonni 
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lämmastikku ja 47 tonni fosforit. Selleks tegevuseks ei ole aga mõistlik toetada püügivahendite arvu 
suurendamist või erilubade andmist. Vajalik püügiõigus tuleks osta või rentida ajaloolise püügiõiguse 
omanikelt. Majandusliku huvitatuse korral võiks prognoosida ümarmudilasaagi suurenemist kaks kuni 
kolm korda, mis teeks eemaldatavaks lämmastikukoguseks 6–9 tonni ja fosfori puhul 1–1,6 tonni 
aastas. Praegu ei ole sellised väheväärtuslikud kalad kutselise püügi sihtliigiks ja võimalusel 
heidetakse soovimatu kaaspüük (ümarmudil ja hõbekoger) merre tagasi või üritatakse kaaspüüki 
teadlikult vältida.  

Lisaks on võimalik kadiskate abil eemaldada rannikumerest selektiivse vähemväärtusliku kala 
väljapüügiga märkimisväärne kogus toitaineid, kuid tingituna meetodi uudsusest on siin keeruline 
täpsemaid prognoose anda. Kadiska ei ole hetkeseisuga merealal lubatud ei harrastus- ega kutseliste 
püügivahendite nimekirjas. 

Kalajäätmete tekkimise ja kasutamise üle riiklikku arvestust ei peeta, seetõttu vastav ametlik 
statistika puudub. Kalajäätmetel on siiski vähene majanduslik väärtus, mistõttu leidub vaid üksikuid 
kokkuvõtteid, kus on püütud tekkivat jäätmete kogust ja väärtust hinnata. Kalajäätmed tekivad 
kalapüügil, vesiviljeluses ning püütud ja kasvatatud kala töötlemisel. Eestis tekkivate kalajäätmete 
koguse hindamine oli aktuaalne Paldiski kalakomponentide tehase planeerimise faasis. Tehase 
planeerimisel arvestati, et Eestis tekib aastas 519–550 tonni kalajäätmeid aastas (tabel 22). 

Tabel 22. Kala käitlemisel tekkivate jäätmete kogused ja hinnad ettevõtetes (Allikad: Toidu- ja 
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus ja Eesti Kalapüügiühistu, 2015) 

  Tekkivad 
kalajäätmed, t/a 

Jäätmete liik Jäätmete müügihind, €/kg 

Pärnu laht 36-48 rookimisjäätmed, ebakvaliteetne 
kala 

0,18-0,22 

Läätsa 
Kalatööstus 

50 rookimisjäätmed, ebakvaliteetne 
kala 

- 

Logi-F 240 rookimisjäätmed (ahven, koha) 0,08 
Saare Fishexport 20-30 ebakvaliteetne kala (kilu, räim) 0,1-0,25 
MMM SPRATTUS 51 rookimisjäätmed (ahven, koha, 

haug) 
- 

Kajax Fishexport 16-20 ebakvaliteetne kala 0,15-0,2 
Eesti Traalpüügi 20-30 ebakvaliteetne kala - 
ÖselFish 36 rookimisjäätmed 0,03-0,18 
OÜ Vettel 50 rookimisjäätmed 0,2 
Kokku 519-550   

 

 

2019. aastal viis Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskus kalandusettevõtetes läbi 
küsitluse, et hinnata tekkivate kalajäätmete kogust ning saada infot jäätmete utiliseerimise, hinna ja 
selle kohta, kas ettevõtted oleksid nõus tekkivad jäätmed tasuta ära andma. Küsitlus viidi läbi, et 
hinnata kalajäätmete kasutamise potentsiaali biogaasi toomisel; küsitluse tulemused on võetud 
kokku tabelis 23. Kalajäätmeid tekib tootjate hinnangul aastas üle 2000 tonni. Jäätmete hind on 
madal (0,1–0,35 eurot) ehk samas hinnaklassis värske räime ja kiluga. Tootjad, kelle jäätmekogused 
on suuremad, müüvad tekkivad jäätmed erinevatele ettevõtetele ega ole enamasti nõus jäätmeid 
tasuta loovutama. Väiksemate jäätmekoguste utiliseerimine on tootjate jaoks problemaatiline ja nad 
näeksid hea meelega, et jäätmed tasuta ära veetaks. Probleemiks on väiksemate jäätmekoguste 
säilitamine ja transport (tabel 23). 
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Eestis tekkivate kalajäätmete kogus on ilmselt mõnevõrra suurem kui toodud kokkuvõtetes. Kuna 
küsitluses osalemine oli ettevõtete jaoks vabatahtlik, ei olnud valimis kõik ettevõtted, millel 
kalajäätmed tekivad. Vahe kahe uuringu lõpptulemuses tuleneb osaliselt ka sellest, et uuritud 
ettevõtete tootmismahud ja tekkivate jäätmete kogus on vahepealsetel aastatel kasvanud.  

 

Tabel 23. Tekkivate kalajäätmete kogus, kasutus, hind ja loovutamine küsitletud kalandusettevõtetes  

Kalandusettevõte Kalajäätmete 
kogus aastas (t)  

Jäätmete kasutus Hetkel saadav tasu 
kg eest eurodes 

Tasuta äravedu? 

Liufish OÜ  365 Läti kalajahu 
tehasesse 

0,1-0,2 pole huvitatud 

Arso EE AS 30 osaliselt müüakse saadakse tasu huvitatud 
Mai OÜ jt. seotud 
ettevõtted  

2 maetakse - huvitatud 

Järvekala OÜ 5 metsa loomadele - huvitatud 
Võrtsukala OÜ  5 talunikele 

loomasöödaks 
- pole huvitatud 

Hõbekala OÜ 5 maetakse (AS 
Vireen) 

- huvitatud 

Stonefish OÜ 0,5 maetakse ja 
talunikele 
loomasöödaks 

- huvitatud 

Kipperi kala OÜ 0,5 talunikele 
loomasöödaks 

- huvitatud 

Derhamn OÜ 30 karusloomafarmi saadakse tasu huvitatud 
Latikas OÜ 90 külmutatakse ja 

müüakse 
saadakse tasu pole huvitatud 

Eksfisk OÜ 24 karusloomafarmi saadakse tasu huvitatud 
Aquamyk OÜ 10 metsa loomadele - huvitatud 
AS Dgm Shipping  371 müüakse 0,16 pole huvitatud 
AS Japs 400 müüakse saadakse tasu pole huvitatud 
Karilatsi 
Kalamajand 

10 müüakse  saadakse tasu huvitatud 

Vettel OÜ 100 külmutatakse ja 
müüakse 

saadakse tasu huvitatud 

M.V.Wool AS 175 külmutatakse ja 
müüakse Leedu ja 
Poola 
karusloomafarmidele 

0,35 pole huvitatud 

Härjanurme 
Kalatalu 

25 Külmutatakse viiakse 
AS Vireen 

- huvitatud 

Leokitalu OÜ 5 tasuta loomasöödaks - huvitatud 
Paadi talu OÜ 1 tasuta loomasöödaks - huvitatud 
Lääts Kalatööstus 
AS 

22 külmutatakse 
müüakse 

saadakse tasu huvitatud 

OÜ Saare 
Fishexport 

100 külmutatakse ja 
müüakse Taani 

0,25 pole huvitatud 

Pähkla Vähi- ja 
Kalakasvatus OÜ 

5 komposteeritakse, 
jagatakse tasuta 

- huvitatud 

OÜ 
Goldfish/Öselfish 

92 külmutatakse ja 
müüakse  

0,14 huvitatud 

Kallaste kalur OÜ 175 külmutatakse 
(osaliselt) ja 
müüakse  

saadakse tasu pole huvitatud  

KOKKU 2048    
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4.1.2. Vetika- ja karbiressurss Eesti merealal 

Looduslikult esinevad suurvetikad ja karbid on Eesti merealal seni suures osas kasutamata bioresurss. 
Vetika puhul on ainsaks kasutuses olevaks varuks kinnitumata punavetikakooslus Kassari lahes ja 
Saaremaa läänerannikult kogutav agariku rannaheidis. Samas on potentsiaalse bioressursina nii 
suurvetikate kui ka karpide kogumine tulevikus kindlasti perspektiivikas. Eriline tähendus on sellel 
ressursil toitainete merekeskkonnast eemaldamise aspektist. 

Seni ei ole olemas kogu Eesti mereala hõlmavat ülevaadet meie vetika- ja karbiressursist ning selle 
geograafilisest paiknemisest. Käesoleva projekti raames koostas TÜ Eesti Mereinstituut töö 
„Potentsiaalsete merevetika- ja karbiressursside biomassi mudelid”, mida järgnevalt refereeritakse.  

Eesti merealal esineb kokku kuni 80 liiki suurvetikaid ja kuni 100 liiki suurselgrootuid. Nendest vaid 
paarkümmend liiki moodustab enamiku biomassist ja on laiema levikuga. Käesolevas töös analüüsiti 
resurssi mõttes kõige perspektiivsemate liikide biomassi levikut Eesti merealal. 

Põisadru (Fucus vesiculosus) on Eesti rannikumere kõige suuremõõtmelisem merevetikaliik. Põisadru 
taime pikkus võib ulatuda kuni 80–90 cm-ni ja selle biomass ruutmeetril on kuni 500–800 g 
kuivkaalus. Põisadru taim võib hinnanguliselt elada kuni 25 aasta vanuseks. Põisadru kooslused on 
Eesti rannikumere kõige liigirikkamad ja levivad praktiliselt kogu rannikumeres (joonis 63).  

Agarik (Furcellaria lumbricalis) on Eesti rannikuvete üks tuntumaid punavetikaid, mis levib peaaegu 
kogu Eesti rannajoone ulatuses. Läänemeres esineb sellel vetikaliigil kaks vormi: kinnituv ja lahtine 
ehk triiviv vorm. Agariku kinnituv vorm on Läänemeres väga tavaline. Tema talluse läbimõõt on 
0,5-0,9 mm ja pikkus 4-20 cm. Taim kinnitub risoidide abil kividele, paeplaatidele või limuste 
kodadele. Vorm esineb iseseisvate kooslustena ja moodustab kooslusi teiste punavetikatega. Eesti 
vetes Kassari lahes kasvava kinnitumata agariku tallustel puuduvad kinnitumis- ja paljunemisorganid, 
kuid muus mõttes sarnaneb see kinnitunud agariku vormile. Taimede pikkus on keskmiselt 4-4,5 cm 
ja talluste läbimõõt 0,5-0,8 mm. Lahtine agarik moodustab Väinameres koos punavetika Coccotylus 
truncatus’ega omaette koosluse, mis on töönduslikult oluline püügiobjekt. Sarnaselt põisadrule on 
agarik väga oluline elupaika pakkuv vetikaliik. Üldjuhul kasvab agarik sügavamates merepiirkondades 
kui põisadru, kuid tihti võivad liikide levilad ka kattuda ja sellisel juhul tekib unikaalne Eesti mõistes 
väga suure liigilise mitmekesisusega elupaik, kus koosluse ülemine kiht moodustab põisadru koos 
sellele liigile iseloomulike kaaslejatega ja põisadru all varjatuna agarik temale omaste kaaslejatega 
(joonis 64).  

Söödav rannakarp (Mytilus trossulus/edulis) on kujult veidi pikergune tume sinaka läikega 
suurselgrootute liik. Liik kinnitub merepõhjas olevatele kividele ja kohati ka suurvetikatele. 
Läänemeres levib söödav rannakarp arvukamalt kuni 40 m sügavuseni, kuid kõige massilisemalt 
paikneb see 5-15 m sügavusvahemikus. Tegemist on ühe kõige massilisema Läänemere 
põhjaloomastiku liigiga. Olles filtreerija, sõltub liigi ohtrus taimse hõljumi rohkusest. Sellest 
tulenevalt on söödavat rannakarpi eriti massiliselt intensiivse veevahetusega merealadel: väinades ja 
rannikunõlvadel. Suure arvukuse juures suudab söödava rannakarbi elupaik puhastada selle kohal 
oleva veesamba taimsest hõljumist ja pidurdada seeläbi inimtekkelist eutrofeerumisprotsessi. Söödav 
rannakarp on väga oluline toiduliik mitmetele suurselgrootutest kiskjatele ja kaladele ning nagu 
nimigi viitab, kõlbab Läänemeres elav rannakarp ka inimese toidulauale. Söödav rannakarp on tuntud 
ka elupaiga insenerina ja tema poolt veesambast põhjakooslustesse suunatud orgaanilisest ainest 
sõltuvad otseselt mitmed rannakarbi kooslustes elavad suurvetikate ja selgrootute liigid. Kui 
suurvetikate kooslused tekitavad liigilist mitmekesisust mere madalamates piirkondades, kuhu jõuab 
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ka päikesevalgus, siis rannakarbi kooslused võimaldavad liigirikaste koosluste tekkimist nii 
madalmeres kui ka palju suuremates sügavustes (joonis 66). 

Rändkarp (Dreissena polymorpha) on Läänemeres võõrliik, mis pärineb Musta ja Kaspia mere 
piirkonnast. Tal on 3-5 cm pikkune rohekaskollane väga muutliku kujuga koda. Koja pinnal on sageli 
ristipidi paiknevad või siksakilised pruunid ribad. Rändkarbil teatakse hulgaliselt alamliike. Eestis 
piirdub rändkarbi levik enim magestunud merepiirkondade ja mageveekogudega. Uute soolasemat 
vett taluvate alamliikide saabumine Musta mere piirkonnast võib aga laiendada liigi asurkonda üle 
kogu Läänemere. Liik asustab peamiselt kiviseid põhju, kuid võib elada ka pehmetel setetel. Liigile on 
iseloomulik kobardumine, mille tagajärjel tekitavad rändkarbid enesele soodsa kõva pinnase. 
Suurimad sügavused, kust elujõulisi rändkarbi populatsioone on siiani leitud, ei ületa tavaliselt 10 
meetrit. 

Mis puudutab Eesti vetika- ja karbiliikide biomassi levikut, siis põisadru biomassi ruumiline 
varieeruvus on enim määratletud merepõhja sügavusest, setete iseloomust ja avatustest lainetusele. 
Suuremad põisadru biomassid esinevad mõõdukalt lainetusele avatud piirkondades 2-7 m 
sügavusvahemikus kivistel põhjadel või segusetetel, mille pehme fraktsiooni osakaal jääb alla 40%.  

Agariku kinnitunud vormi biomassi ruumiline varieeruvus on enim määratletud merepõhja 
sügavusest, setete iseloomust, avatustest lainetusele ja hoovustest. Suuremad agariku kinnitunud 
vormi biomassid esinevad lainetusele avatud piirkondades sügavusvahemikus 5-9 m kivistel põhjadel 
või segusetetel, mille pehme fraktsiooni osakaal jääb alla 50%. Hoovuste suurenemisel agariku 
kinnitunud vormi biomass suureneb.  

Agariku lahtise vormi biomassi ruumiline varieeruvus on enim määratletud merepõhja sügavusest, 
vee läbipaistvusest ja hoovustest. Suuremad agariku lahtise vormi biomassid esinevad 
sügavusvahemikus 6-9 m. Hoovuste suurenemisel agariku lahtise vormi biomass väheneb, 
valgustingimuste paranemisel agariku lahtise vormi biomass suureneb. 

Söödava rannakarbi biomassi ruumiline varieeruvus on enim määratletud merepõhja sügavusest, 
setete iseloomust, soolsusest ja hoovustest. Suuremad söödava rannakarbi biomassid esinevad 
lainetusele avatud/tugevate hoovustega piirkondades kolmest meetrist sügavamal kivistel põhjadel 
või segusetetel, mille pehme fraktsiooni osakaal jääb alla 15%. Söödav rannakarp ei levi üldjuhul 
merealadele, mille soolsus jääb alla 5 promilli. 

Rändkarbi biomassi ruumiline varieeruvus on enim määratletud merepõhja sügavusest ja toitainete 
kättesaadavusest. Suuremad rändkarbi biomassid esinevad sügavusvahemikus 2-4 m. Merevee 
toitainete sisalduse suurenemine suurendab rändkarbi biomassi (joonis 67). 

   
Joonis 63. Põisadru (Fucus vesiculosus) modelleeritud biomass Eesti merealal, t kuivkaalus km-2 
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Joonis 64. Agariku (Furcellaria lumbricalis) kinnitunud vormi modelleeritud biomass Eesti merealal, t kuivkaalus 
km-2 

 
Joonis 65. Agariku (Furcellaria lumbricalis) lahtise vormi modelleeritud biomass Eesti merealal, t toorkaalus  
km-2  

Erinevalt teistest suurvetika- ja -selgrootute liikidest seiratakse ja registreeritakse agariku 
töönduslikku püüki märgkaalu ühikutes ja sellest tulenevalt on ka mudelprodukt väljendatud agariku 
märgkaaluna. Agariku kuivkaalu leidmiseks on vaja toorkaal jagada umbes kuuega (joonis 65). 

  
Joonis 66. Söödava rannakarbi (Mytilus trossulus/edulis) modelleeritud biomass Eesti merealal, t kuivkaalus  
km-2 
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Joonis 67. Rändkarbi (Dreissena polymorpha) modelleeritud biomass Eesti merealal, t kuivkaalus km-2 

 
Tabelis 24 on esitatud modelleeritud merepõhja liikide biomassid eelpool kirjeldatud liikide kohta. 
 
Tabel 24. Modelleeritud töönduslikku huvi pakkuvate merepõhja elustiku liikide biomasside kogused Eesti 
rannikuvee vekogumite kaupa, t märgkaalus  

 Vk. 
nr 

Veekogumi nimi Fucus 
vesiculosus 

Furcellaria 
lumbricalis 
lahtine vorm 

Furcellaria 
lumbricalis 
kinnitunud 
vorm 
 

Mytilus 
trossulus/ed
ulis 

Dreissena 
polymorpha 

1 Narva-Kunda lahe 
rannikuvesi 

1 746 0 0 460 565 
2 Eru-Käsmu lahe 

rannikuvesi 
2 797 0 11 189 0 

3 Hara lahe 
rannikuvesi 

2 363 0 0 96 0 
4 Kolga lahe 

rannikuvesi 
2 827 0 0 176 0 

5 Muuga-Tallinna-
Kakumäe lahe 
rannikuvesi 

8 146 0 332 2 251 0 

6 Pakri lahe 
rannikuvesi 

2 327 0 23 3 679 0 
7 Hiiu madala 

rannikuvesi 
2 373 0 1 948 15 031 0 

8 Haapsalu lahe 
rannikuvesi 

2 0 0 0 0 
9 Matsalu lahe 

rannikuvesi 
0 0 0 0 0 

10 Soela väina 
rannikuvesi 

3 353 0 643 22 086 0 
11 Kihelkonna lahe 

rannikuvesi 
4 516 0 4 532 12 548 0 

12 Liivi lahe 
rannikuvesi 

11 220 0 3 015 9 960 1 825 
13 Pärnu lahe 

rannikuvesi 
9 0 0 0 1 487 

14 Kassari-Õunaku lahe 
rannikuvesi 

1 132 276 088 50 0 0 
15 Väikese väina 

rannikuvesi 
53 27 606 1 0 0 

16 Väinamere 
rannikuvesi 

1 161 43 605 203 82 0 

  
 

4.2. Eesti mereala eutrofeerumise seisund ja toitainete kontsentratsioonid 
Eutrofeerumine on Läänemere üks tänapäeva suurimaid keskkonnaprobleeme. Eutrofeerumist 
põhjustab toitainete (eelkõige lämmastiku ja fosforiühendite) kuhjumine merekeskkonnda. 
Läänemere valgala iseloomust (asub sademeterohkes kliimavööndis, intensiivne maakasutus) ja 
hüdroloogilistest iseärasustest (veevahetus ookeaniga väga piiratud, vee pikk viibeaeg kuni 30 aastat) 
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tingitult on toitainete kuhjumine Läänemere keskkonda ka loomulik protsess, mida hoogustab 
inimtegevus. Eutrofeerumise ilminguteks on rida lihtsaid ja keerulisi sümptomeid nii üksikute 
ökosüsteemi komponentide kaupa kui ka kogu ökosüsteemi tasemel, mille hulka kuuluvad nii 
inimühiskonnale positiivseid (suur sekundaarne produktsioon, k.a planktonitoiduliste kalade 
biomass) kui ka arvukalt negatiivseid (suurenenud esmane produktsioon: vetikaõitsengud, 
hapnikuvaegus põhjalähedastes veekihtides, liigilise mitmekesisuse vaesumine jne) nähtusi. 

Eesti mereala eutrofeerumise seisundit on viimati kompleksselt hinnatud seoses ELi merestrateegia 
raamdirektiivi järgse aruandlusega (TTÜ MSI, 2017). Seisundi hindamise metoodika põhineb 
mõõdetud väärtuste võrdlemisel ette määratud lävendväärtustega ja tulemus antakse viieklassilises 
skaalas. Hindamisühikuteks on rannikuvee veekogumid ja avamere alade jaotus vastavalt HELCOMi 
jaotusele. Vastavad lävendväärtused määratakse kas Eesti oma määrusega või siis HELCOMi 
vastavates töörühmades kasutusel olevate väärtustena. 

Üldlämmastiku suvise kontsentratsiooni seisundi hinnangud olid enamasti heas ja kesises klassis. 
Üldfosfori suvise kontsentratsiooni seisundi hinnangud olid enamasti kesises, halvas ja väga halvas 
klassis. Mandri ja saarte vahele jäävad kolm rannikuveekogumit ja Läänemere avaosa põhjabassein 
(NBP) olid väga halvas seisundis. Anorgaanilise lämmastiku talvise kontsentratsiooni seisundi 
hinnangud olid enamasti halvas ja väga halvas klassis. Hindamata jäi 9 rannikumere veekogumit, kuna 
puudusid seireandmed. Fosfaatide talvise kontsentratsiooni seisundi hinnangud olid enamasti väga 
halvas klassis. Taas jäid hindamata 9 rannikumere veekogumit, kuna puudusid seireandmed. Soome 
lahes paiknev EE-1 ja kõik hinnatud veekogumid Soome lahest lääne pool olid väga halvas seisundis. 

Eesti rannikumere merevee toitained pärinevad paljudest eri allikatest. Rannikule lähemal asuvate 
merealade puhul on suurem osatähtsus maismaal paiknevatel allikatel, avameres paiknevate alade 
puhul omab suuremat tähtsust merevee liikumine ja veevahetus Läänemere eri basseinide vahel. 
Eesti mereala seisundihinnangud nelja toitainete indikaatori alusel perioodil 2011–2016 on toodud 
joonisel 68. 
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Joonis 68. Eesti mereala seisundihinnangud nelja toitainete indikaatori alusel perioodil 2011–2016 (Allikas: TTÜ 
MSI, 2017) 

 

4.3. Pikaajalised trendid merevee toitainete kontsentratsioonides 
Eesti mereala eri osade toitainete kontsentratsioonide muutlikkust saab illustreerida kõige paremini 
riikliku keskkonnaseire jaamade mõõtmisandmete alusel. Järgnevalt on ära toodud Soome lahe, Liivi 
lahe ja Läänemere avaosa seirejaamade andmete põhjal koostatud 10-12 aasta andmeread.  

Soome lahe avaosa seirejaamade pindmise veekihi üldlämmastiku (TN) sisaldused on jäänud 
viimastel aastatel nii aastate kui ka jaamade lõikes suhteliselt stabiilseks. Kuid üldfosfori (TP) 
sisaldused on viimastel aastatel hakanud varieeruma ja 2018. aasta sisaldused on võrreldavad 2016. 
aasta omadega. Soome lahe avaosa seirejaamade talvistes anorgaanilise lämmastiku 
kontsentratsioonides toimus 2019. aastal oluline tõus, saavutades mitmes idapoolsemas jaamas (F1, 
N12 ja 15) mõõtmiste ajaloo maksimumi (joonis 69). Mitmes Soome lahe seirejaamas mõõdeti 
jaanuaris 2019 fosfaatide tihedaimad kontsentratsioonid mõõtmiste ajaloos. 

 

Joonis 69. Nitritite+nitraatide (NOx, µmol l-1) ja fosfaatide (PO4, µmol l-1) talvised kontsentratsioonid Soome 
lahe avaosa seirejaamade pindmises veekihis (0–10 m) aastatel 2005–2019 koos trendijoonega (Allikas: TÜ EMI, 
2019) 

Liivi lahe avaosas suurenesid üldlämmastiku (TN) hiliskevadised kontsentratsioonid 2000. aastate 
esimesel kümnendil võrreldes 1990. aastatega ligikaudu 20%, kuid on 2010. aastatel tõusnud taas 
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mõõtmiste algusaastate tasemele ja jäänud viimastel aastatel suhteliselt stabiiliseks. Suuremad TN 
väärtused on jätkuvalt mõõdetud jaamades G1 ja 107. 2018. aasta üldfosfori kontsentratsioonid on 
mõnevõrra eelmiste aastate omadest hõredamad.  

Nitritite ja nitraatide talvised kontsentratsioonid suurenesid kuni 2013. aastani, tegid seejärel läbi 
väikese languse ja tõusid märgatavalt aastatel 2017–2018 (joonis 70). Fosfaatide talvised 
kontsentratsioonid on olnud alates 2015. aastast selges tõusutrendis. Kui võrrelda perioode 2007–
2012 ja 2014–2019, siis jaamades G1 ja 107 on sisaldused suurenenud üle kahe korra, mujal 
mõnevõrra vähemal määral. Üheks põhjuseks võib olla jäävabadel talvedel sagedamini esinev 
tuuletekkeline segunemine, mil toitaineid lisandub põhjalähedasest suurema sisaldusega veekihist. 
Selleks soodsad tingimused on Liivi lahes olnud alates 2014. aastast. 

 
Joonis 70. Nitritite-nitraatide (NOx, µmol l-1) ja fosfaatide (PO4, µmol l-1) talvised kontsentratsioonid Liivi lahe 
avaosa seirejaamade pindmises veekihis (0–10 m) aastatel 2005–2019 koos trendijoonega (Allikas: TÜ EMI, 
2019) 

Võrreldes Soome ja Liivi lahe avamereseire jaamadega on üldlämmastiku (TN) hiliskevadised 
kontsentratsioonid Läänemere avaosas olnud stabiilsemad. Mere põhjaosa jaamades on 2010. 
aastatel toimunud ligi 10% kasv. Idaosas suurenesid sisaldused 2000. aastate esimese kümnendi 
teisel poolel võrreldes 1990. aastatega ~30%, kuid on 2010. aastatel veidi kahanenud. Läänemere 
avaosa seirejaamade mõõdetud üldfosfori sisaldused on 2019. aastal viimase viie aasta madalaimad 
ja seirejaamadevahelist erinevust praktiliselt ei eksisteeri.  

Läänemere avaosa seirejaamade mõõdetud fosfaatide keskmised talvised kontsentratsioonid on 
viimastel aastatel suurenenud. Kuna fosfaatide sisaldus on talveperioodil kasvanud kõigil merealadel, 
siis Läänemere avaosas on tase endiselt madalam kui Soome ja Liivi lahes (joonis 71). 
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Joonis 71. Nitritite+nitraatide (NOx, µmol l-1) ja fosfaatide (PO4, µmol l-1) talvised kontsentratsioonid Läänemere 
avaosa seirejaamade pindmises veekihis (0–10 m) aastatel 2005–2019 koos trendijoonega (Allikas: TÜ EMI, 
2019) 

Kõigis kirjeldatud kolmes Eestiga piirnevas mereosas on pinnavee talvised toitainete 
kontsentratsioonid viimasel kümnendil kasvanud. Jätkuva eutrofeerumise probleemi olemasolu 
kinnitavad ka viimased HELCOMi koostatud hinnangud, kusjuures eutrofeerumise probleem süveneb 
just mere avaosas, samas kui paljudes rannikulähedastes piirkondades on ka tendents 
troofsustaseme alanemisele (HELCOM, 2018).  

 

4.4. Läänemere eutrofeerumine ja toitainete merest eemaldamise võimalused 
kala-, karbi- ja vetikapüügi ning vesiviljeluse kaudu 
Toitainete mereveest eemaldamine on koormuste piiramise kõrval üheks perspektiivikamaks 
merekeskkonna seisundi parendamise potentsiaalseks meetmeks. Siiani on merekeskkonna 
biomassis salvestatud toitained merekeskkonna seisundi hinnangutest välja jäänud ja koormuste 
modelleerimisel on samas siin võimalus, eriti läbi sinimajanduse intensiivistumise ning uute mere- ja 
bioresursside kasutusvõimaluste rakendamise panustada ka toitainete kiiremale eemaldamisele 
merekeskkonnast. Järgnevalt analüüsitakse meie praeguse parima teadmise valguses erinevate mere 
bioressursside kasutusvõimalust just toitainete merest eemaldamise kontekstis. Kasutatud on 
mitmete nii juba käimasolevate kui ka lõppenud projektide ja uuringute tulemusi (INTERREG projekt 
Baltic Blue Growth; TÜ EMI aruanne „Kalakasvatuste kaudu merre suunatud lämmastiku- ja 
fosforikoormust kompenseerivate meetmete väljatöötamine”; TÜ EMI aruanne „Väheväärtuslike 
kalaliikide ja võõrliikide efektiivse väljapüügi metoodika analüüs”; EMKF projekt „Vesiviljeluse 
piirkondlike kavade koostamine võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks” jt). 

 

4.4.1. Karbikasvatus kui potentsiaalne vahend toitainete mereveest eemaldamiseks 

Karpide kasvatamine toimub enamasti veesambas ja karbikasvanduste materjalidena kasutatakse eri 
tüüpi hõljuvsubstraate, mis riputatakse veesambasse ja kinnitatakse merepõhja raskuste abil. Tihti on 
tegemist siledate (nt 0,5-1 cm läbimõõduga kapronköied), silmuseliste (nt. Donaghys ROM 1407 - 
Aqualoop Crop HM Rope) või lindikujuliste köitega. Samuti on levinud ka traalvõrkude kasutamine. 
Sellist hõljuvsubstraatide abil teostatud kasvatusviisi peetakse kõige tõhusamaks, kuna kiskjad ei 
pääse karpidele ligi ja karpide kasv on soojema ja toitelisema vee tõttu kiirem kui põhjalähedases 
vees.  

Karbikasvanduse näol on Läänemere piirkonnas tegemist väga uue tegevusharuga, kuid juba on ette 
näidata ka edulugusid, nt Kieli farm Saksamaal ja Sankt Anna karbikasvandus Stockholmi lähistel. 
Käimasoleva INTERREG projekti Baltic Blue Growth (BBG) tulemus näitab, et karpide saagikus 
Läänemere farmis (ning hinnanguliselt ka Saaremaa ja Hiiumaa rannikumeres) ei erine oluliselt 
ookeanivee farmi saagikusest. Veelgi enam, erinevus võib heade juhuste kokkulangemisel ka sisuliselt 
puududa (allpool tabelis 25 on toodud võrdlusandmed Kieli ja Sankt Anna karbifarmi 2017. aasta 
näitajatest). Veel 4-5 aastat tagasi usuti, et Läänemeres on karbikasvatus sisuliselt võimatu. Selline 
eksiarvamus põhines peamiselt karpide suuruste võrdlemisel, st karbid kasvavad ookeanivees 
oluliselt suuremaks kui Läänemeres. Karbikasvanduste saagikused (kogubiomass) on väga suured aga 
ka madala soolsusega merealadel. Selliseid väiksemaid karpe saab kasutada kala-, looma- või 
linnusöödana ja eelnevalt töödelduna ka inimtoiduks. 
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Karbikasvatusi saab potentsiaalselt rajada väga ulatuslikule alale ja sisuliselt on selle tegevuse jaoks 
vajalikku ressurssi (taimne hõljum) piiramatult. Lääne-Eesti rannikumere karbifarmide eeldatavad 
saagikused on samas suurusjärgus kui allpool tabelis 25 esitatud Sankt Anna farmi omad, kuna Sankt 
Anna ja Lääne-Eesti mereala omadused on soolsuse, taimse hõljumi sisalduse ja muude karpidele 
oluliste näitajate poolest sisuliselt identsed. Karpide kasvutsükkel karbifarmis on meie rannikumere 
tingimustes hinnanguliselt 2 aastat, seega eemaldatakse ühel saagikorjel merest 70 tonni 
lämmastikku ja 5,4 tonni fosforit. Antud hinnangud on võrdlemisi konservatiivsed, kuna 
karbisubstraadi tiheduse kasvatamisel on samalt merealalt võimalik suurendada saagikust veelgi, 
ilma et tekiks lokaalne toitainete limitatsioon.  

BBG projekti tulemused näitasid, et karbikasvatamine on meil tulemuslik, majanduslikult tasuv ja 
võimaldab eemaldada ka suuri koguseid toitaineid. Põhjalik keskkonnaseire Läänemere kõigis kuues 
karbifarmis ei tuvastanud kolme aasta jooksul mitte mingis aspektis ühtegi olulist negatiivset 
keskkonnamõju. Negatiivseid keskkonnamõjusid ei saa välistada väga suurte karbifarmide puhul 
(pindala > 10 km2), kuid tänapäeva tehnoloogiliste lahenduste puhul pole nii suurte farmide loomine 
meil veel realistlik. Lisaks eelpool kirjeldatule on Eesti mereala karbid puhtad ka toksiinidest, mistõttu 
võib seda ressurssi kasutada inimtoiduks ja/või loomasöödana. Vaatamata neile positiivsetele 
asjaoludele pole Eestis veel ühtegi arvestatavat karbifarmi. 

Tabel 25. Kahe tähtsama karbifarmi 2018. aasta saagikuse ja majandusnäitajate võrdlus (INTERREG Baltic Blue 
Growth projekti tulemused) 

Muutuja Ühik Sankt Anna Kiel 
Laiuskraad  58,3564° N 54.3755° N 
Pikkuskraad  16,9368° E 10,1634° E 
Soolsus psu 6 15 
Vee klorofüll a sisaldus 
(keskmine/maksimum/miinimum) = 
karpide toidu hulk merealal 

mg m-3 2,0,3,5,1,0 2,3,4,5,0,9 

Lämmastiku eemaldamine saagikorjel  kg N ha-1 140 148 
kg N (km liin)-1 23,3 22,3 

Fosfori eemaldamine saagikorjel  kg P ha-1 10,8 10,8 
kg P (km liin)-1 1,8 1,6 

Farmi suurus ha 5 0,3 
Inkubatsiooniköie pikkus km 24 2 
Inkubatsiooniköie tihedus  km ha-1 6 6,7 
Saagikus  tonne märgkaalus 81,5 5 

tonne märgkaalus (km liin)-1 3,4 2,5 
Investeeringud  eurot (kg biomass)-1 0,35 0,36 
Jooksvad kulud  eurot (kg biomass)-1 0,17 1,49 
Kulud kokku  eurot (kg biomass)-1 0,52 1,85 
N eemaldamise kulu  eurot (kg N)-1 76 208 
P eemaldamise kulu  eurot (kg P)-1 981 2846 
 

Karbikasvanduste loomist aitaks Eesti merealal käima lükata teadussiire innovatsiooniprojekti näol. 
Praegu on meil käimas kaks suurvetikate kasvatamisega seotud innovatsiooniprojekti, kuid 
karbikasvanduse valdkonnas on meil teadussiire endiselt puudu. Tegemist on uue valdkonnaga ja 
sellest tulenevalt on arendustega seotud hirme palju. Suurema efektiivsuse tagamiseks peaks selline 
innovatsioonitoetus arendama karbikasvatust kogu selle väärtusahela piires (kasvatamine, 
tootearendus, turundus). Valdkondlik kompetents on Eestis olemas ning saaksime ära kasutada teiste 
maade edulood ja vältida naabermaade tehtud vigu.  
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Kuna karbifarmi korjet teostatakse iga kahe aasta tagant, tuleb saagikuse väärtused jagada aastaste 
näitajate saamiseks kahega. Läänemere karbifarmide inkubatsiooniköite tihedust on mõistlik 
suurendada vähemalt kümme korda, kuna olemasolevad karbifarmid kasutavad praegu kasvuks ära 
vaid väga väikese fraktsiooni veesambas olevast toidust (st karbifarmide ja kontrollala vahel 
puuduvad erinevused vee taimse hõljumi väärtustes). 1,5 kg m-1 rannakarbi saagikus (joonis 72) 
võimaldab 1 km2 suurusest karbifarmist eemaldada 1 aasta jooksul 35 tonni lämmastikku ja 2,7 tonni 
fosforit. 

 
Joonis 72. Modelleeritud rannakarbi saagikused Eesti merealal, kg m-1 karbiliini kohta  

Antud hinnangud on aga üsna konservatiivsed, kuna karbisubstraadi tiheduse suurendamisel on 
samalt merealalt võimalik suurendada saagikust veelgi, ilma et tekiks lokaalne toitainete limitatsioon 
(EMKF projekti „Vesiviljeluse piirkondlike kavade koostamine võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks” 
tulemus).  

 

4.4.2 Vetikakasvatuse, mereheidiste korjamise ja vetika biomassi potentsiaal 
lämmastiku ja fosfori mereveest eemaldamisel 

Töönduslikult kasutatavaks vetikaks Eesti rannikumeres on agarik, mida kogutakse rannast 
rannaheidiste näol ja traalitakse merest Väinamere piirkonnas. Selle ressursi kasutamine algas juba 
1960. aastate lõpus. Statistika järgi on vetikat püütud ruudult nr 272 kahe aasta peale kokku 
(2014-2015) 653,9 tonni toorkaalus. Agariku lämmastiku- ja fosforisisaldus kuivkaalus on vastavalt 2 
ja 1%, kuid väärtused võivad sesooniti ja sõltuvalt kasvutingimustest oluliselt varieeruda. Agariku 
toor- ja kuivkaalu suhtarv on keskmiselt 6. Nendele andmetele toetudes eemaldatakse agariku 
püügiga Väinamere piirkonnast hinnanguliselt 1 tonni lämmastikku ja 0,5 tonni fosforit aastas.  

Rannaheidiste kogumine on hetkel alakasutatud võimalus rannikumerest liigsete toitainete 
kättesaamiseks. Käesoleval ajal kogutakse rannaheidistest vaid agarikku. Eesti rannikumeres 
moodustab väga suure osa põhjataimestiku biomassist põisadru. Tegemist on Läänemere kiviste 
põhjade suurima ja kõige levinuma liigiga. Eesti rannikumeres piirab liigi levikut eeskätt sobiva 
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substraadi olemasolu ja vee kehv läbipaistvus. Soolsus seab piirid liigi levikule vaid kõige 
magedamates merepiirkondades.  

Varem on hinnatud Eesti rannikumere põisadru varuks Liivi lahes 71 200 tonni kuivkaalus, 
Väinameres 12 000 tonni kuivkaalus, Lääne-Eesti saarestikus 50 000 tonni kuivkaalus ja Soome lahes 
15 000 tonni kuivkaalus (Eesti Mereinstituut, 1999). Eestis läbi viidud eksperimentaaluuringute alusel 
on põisadru ööpäevane juurdekasv vegetatsiooniperioodil 1,5-2% vetika kuivkaalust (joonis 74), mis 
teeb põisadru summaarseks aastaks juurdekasvuks madalmeres 360%. Siit tulenevalt oleks kogu Eesti 
põisadru varu aastane juurdekasv suurusjärgus 500 000 tonni. Suur osa sellest produktsioonist 
süüakse ära herbivooride poolt või laguneb kohapeal, kuid hinnanguliselt 10-20% võib jõuda 
heidistena randa. Selline vetikaheidiste mass sisaldab 280 tonni lämmastikku ja 70 tonni fosforit ning 
48% sellest varust paikneb Saaremaa lõunarannikul ja 34% Lääne-Eesti saarestikus. Modelleeritud 
põisadru biomassi levikukaardi alusel (kollased ja punased alad) on võimalik tuvastada piirkondi, kus 
põisadru osatähtsus võiks olla rannaheidistes eriti suur (joonis 73).  

 
Joonis 73. Põisadru kuivkaalu protsentuaalse juurdekasvu sesoonne varieeruvus, % juurdekasv 24 h-1 (EMKF 
projekti „Vesiviljeluse piirkondlike kavade koostamine võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks” tulemus).  

Üldiselt sobivad vesiviljeluseks kõige paremini suurvetikad, kes kasvavad väga kiiresti, kasutavad 
enim toitaineid ja suudavad ressursside pärast konkureerida teiste liikidega, nagu näiteks rohevetika 
perekonna Ulva liigid. Võrreldes teiste vetikarühmadega kasvavad pruunvetikad kõige aeglasemalt 
ega ole seetõttu kõige efektiivsemad biogeenide salvestajad. Et mitte ohustada kohalikke 
ökosüsteeme, soovitatakse kasutada vesiviljelusel juba regioonis varem kasvanud liike.  

Tänapäevases vesiviljeluses kombineeritakse suurvetikate kultiveerimist teiste vesiviljeluse 
suundadega. Näiteks rakendatakse kalakasvatuse jääkvee puhastamisel suurvetikaid. Hiljutised 
sellesuunalised uuringud näitavad üsna häid toitainete eemaldamise tulemusi ja saadaval on ka 
kommertsplatvormil põhinevaid lahendusi. Suur osa sellistest lahendustest aga põhineb ookeanivees 
elavatel organismidel, kes ei suuda Läänemere tingimustes ellu jääda (Felaco, 2014). 

Läänemere magedamates osades, sh Eestis ei ole vetikaviljeluses majandustegevust veel alustatud ja 
üksikute eksperimentaalfarmide näol on tegemist valdkondliku arendusfaasiga. Vetikaviljeluse osas 
lähtutakse käesolevas aruandes lahendusest, et meres kasvatatakse agarikku. Farmi tegevus seisneb 
peamiselt merre ankurdatud vetikakoplite rajamises, hooldamises ja saagikoristuses. Eeldusel, et 
sellistes koplites kasutatakse vetikate looduslikku asustustihedust (ruutmeetri kohta 950 g vetikat 
toorkaalus), toodab selline vetikafarm 135% aastase juurdekasvu juures (joonis 74) hüpoteetiliselt 
1296 tonni vetikamassi ruutkilomeetril, mis eemaldaks merekeskkonnast 4,3 tonni lämmastikku ja 
2,2 tonni fosforit. Madalamal merealadel (3-4 m) on selliste vetikakoplite tootlikus suurem kui 
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sügavamatel aladel (6-9 m), kuid madalamal on ka tormikahjustuse riskid ja vetikamassi ärakanne 
sellest tulenevalt väga suur.  

 
Joonis 74. Agariku kuivkaalu protsentuaalse juurdekasvu sesoonne varieeruvus, % juurdekasv 24 h-1 (EMKF 
projekti „Vesiviljeluse piirkondlike kavade koostamine võimaliku keskkonnasurve ohjamiseks” tulemus).  

 

4.4.3. Ranna- ja avamere kalapüügi võimalused lämmastiku ja fosfori mereveest 
eemaldamisel 

Eesti kutseline kalapüük traallaevadega Läänemerel 2017. aastal ICES ruutudes 27, 28-1, 28-2, 29 ja 
32 moodustas Maaeluministeeriumi andmetel kokku 53 634 tonni, millest kilu oli 26 546 tonni ja 
räime 26 781 tonni. Selle tegevusega eemaldati Läänemerest kokku 1287 tonni lämmastikku ja 231 
tonni fosforit (räimepüügil 643 tonni lämmastikku, 115 tonni fosforit; kilupüügil 637 tonni 
lämmastikku, 114 tonni fosforit). Praegu ei võeta avamere traalpüügiga eemaldatavat toitainete 
hulka HELCOMi reostuskoormuste analüüsides arvesse, kuid käimas on arutelud, kuidas integreerida 
sellised biomanipulatsioonid toitainete bilansi arvutustesse.  

Kutselise rannapüügiga eemaldati Eesti merealadelt 2017. aastal 10 842 tonni kala, millele vastab 260 
tonni lämmastikku ja 47 tonni fosforit. Kutselise rannapüügi 2017. aasta räimesaak oli 8372 tonni, 
mis moodustas kogusaagist 77%. Samas oli kutselise rannapüügi kilusaak 2017. aastal vaid 141 tonni. 
Rannapüük varieerub väga suurtes piirides ning väljapüük on kõige suurem Liivi lahe kirde- ja 
loodeosas ning mõõdukas ava-Läänemere piirkonnas ja Soome lahes (joonis 73). Rannapüügi 
kõrgeimad saagid iseloomustavad alasid, kus räime püütakse kevadisel ajal mõrdadega ja need alad 
on aasta-aastalt samad. Kalavaru suurus ja paiknemine võivad teatud piirides muutuda, aga 
piirkondade kalarikkus sõltub enamasti nendes valitsevatest looduslikest tingimustest, mistõttu 
väljapüügi osakaal erinevate merealade lõikes eriti ei muutu. Töönduskalade varusid soovitakse 
ekspluateerida piirini, mis tagaks vähemalt samas suurusjärgus saagi ka järgnevateks aastateks. 
Paljude liikide puhul võib see piir olla ka ületatud ja varude taastamiseks tuleks püüki hoopis piirata. 
Leidub siiski ka väga üksikuid kalaliike, kelle püüki võiks suurendada. Sellisteks liikideks on näiteks 
võõrliigid, kelle osas seni suurem püügihuvi puudub ning kes ohustavad konkurentidena meie 
põliseid ja väärtuslikemaid kalaliike. Nii võiks selektiivse püügimetoodika olemasolu korral 
suurendada hõbekogre ja ümarmudila väljapüüki. Perspektiivikamad alad hõbekogre püügiks on 
näiteks Liivi lahe madalmeres väljaspool Pärnu lahte ja ümarmudila püük annaks tulemusi enamikul 
rannikualadel.  
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Joonis 75. 2017. aasta summaarne kalasaak erinevates rannikumere püügiruutudes, tonnides34 

 
Joonis 76. 2017. aasta ümarmudila saak erinevates rannikumere püügiruutudes, tonnides35 

Ümarmudila saaki mõjutab oluliselt ka piirkonna püügiintensiivsus, näiteks Pärnu lahes, kus on 
deklareeritud kõrge saak, on ümarmudila arvukus seirepüükide andmetel oluliselt madalam kui 
enamikus rannikumere piirkondades. 

 
34 http://www.helcom.fi/Documents/HELCOM%20at%20work/HELCOM%20Brussels%20Ministerial%20Declarat
ion.pdf 
35 Ibid. 
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Joonis 77. 2017. aasta hõbekogresaak erinevates rannikumere püügiruutudes, tonnides36  

Suuremad on saagid varjulisemates mereosades, kus püütakse intensiivselt ka teisi kalaliike. 
Hõbekogre saak varieerub oluliselt ka naaberruutudes, mis lubab oletada, et saagid ei näita 
hõbekogre tegelikku arvukust.  

Ümarmudila ja hõbekogre suhteline kogus ametlikes püügiandmetes on võrdlemisi tagasihoidlik. 
Nõnda moodustas hõbekogre saak aastatel 2012-2017 Eesti kutselise rannapüügi kogusaagist 
0,5-0,9% ja ümarmudila saagid, mis moodustasid selle perioodi alguses 0,2%, tõusid 2017. aastaks 
1,3%ni kogusaagist (Eschbaum et al., 2018). Samas on hõbekogre ja ümarmudila saagikus erinevates 
piirkondades ja erinevate püügivahenditega püüdes väga erinev. Näiteks moodustasid ümarmudilad 
2017. aastal koguni 93,8% Läänemere avaveeosa (ICES 28-2) avaveemõrdade ja 87,5% kuni 3 m 
kõrguse suuga ääremõrdade nõudmise keskmisest saagist (Saks et al., 2018). Seirepüükide tulemused 
on näidanud, et kohati võib ümarmudila osakaal sama piirkonna seirepüükides olla suhteliselt 
suurem kui ametlikes kutseliste vahenditega saadud saakides, mis tähendab seda, et kutselisel püügil 
ei ole väheväärtuslikud kalad enamasti sihtliigiks ja võimalusel heidetakse soovimatu kaaspüük 
(ümarmudil ja hõbekoger) merre tagasi või üritatakse kaaspüüki teadlikult vältida. Kalurid on 
ümarmudila saagi vähendamiseks kohandanud püügivahendeid: näiteks paigutatakse mõrrapärasse 
5-8 cm läbimõõduga toru, mille kaudu ümarmudilad saavad mõrrakotist väljuda, või paigaldatakse 
mõrra pärasse selektiivne suuresilmaline paneel (Saks et al., 2018). Potentsiaalse Eesti 
ümarmudilasaagi konservatiivse hindamise korral võiks prognoosida, et juhul, kui kogu püünises olev 
ümarmudil kaldale toodaks ja püüniseid ümarmudila vältimiseks ei kohandataks, oleks saak vähemalt 
kaks korda suurem. Ilmselt oleks väljapüük rohkem kui kahekordne, eriti juhul, kui ümarmudilat 
püütaks ka sihtliigina.  

Ogalik on üks väheseid kohalikke kalaliike Läänemeres, kelle arvukus ja biomass võimaldaksid teda 
arvestatavas koguses püüda, kuid kelle varu on alaekspluateeritud. Arvatakse, et ogalik võib 
moodustada Läänemere pelagiaali kalade biomassist 10-20% (Jurvelius et al., 1996; Ljundgren et al., 
2010). 1962. aastal oli Vene Föderatsiooni ametlik ogalikusaak Soome lahe idaosast ja Neeva jõe 
suudmest 1482 tonni, samadel andmetel püüti sealt viimati veel 1995. aastal 901 tonni ogalikku 
(Lajus et al., 2015). 1970. aastatel püüdsid Eesti kalurid Liivi lahest ogalikku keskmiselt 253 tonni, 

 
36 Ibid. 
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1979. aastal oli ogalikusaak aga koguni 820 tonni aastas (Näks, 2000). 1980. aastate keskmine 
ogalikusaak Liivi lahest oli 274 tonni aastas (Näks, 2000). Eestis hakati intensiivselt ogalikupüügiga 
tegelema 1960. aastatel riigipoolse stimuleerimise tulemusel. Ogalikku kasutati loomasöödaks. 
Ogaliku kogusaak saavutas Eestis kõige kõrgema tulemuse 1980. aastatel, kui rekordsaak küündis 
1212 tonnini aastas (Ojaveer, 1999). Viimastel aastatel pole Eestis ogalikku praktiliselt püütud 
(Eschbaum et al., 2018), kuigi ogalike hulk arvatakse Läänemeres olevat viimastel aastakümnetel 
pigem kasvanud (Bergström et al., 2015).  

Eesti Mereinstituudi poolt läbi viidud kombineeritud hüdroakustilise ja traalpüügiuuringu alusel 
selgus, et keskmiselt oli ogalikku Liivi lahe uuritud vaatlusruutudes 1,4–4,0×106 is/NM2, ehk 2,2–4,9 
t/NM2 (Saks et al., 2017). Saadud tulemused langevad samasse suurusjärku Põhjalahel Soome 
territoriaalvetes läbi viidud uuringute tulemustega, kus ogalike keskmiseks hulgaks saadi ligikaudu 
1,6 t/NM2 (Jurvelius et al., 1996). Seetõttu võib oletada, et Läänemere piires ogaliku arvukuses väga 
suuri erinevusi ei ole. Mõningad erinevused võivad tulla ka erinevatest uurimismetoodikatest ja 
ogalikuvaru aastatevahelisest kõikumisest.  

Ogaliku suured saagid Eestis 1970.–1980. aastatel põhinesid suures osas mõrra- ja noodapüügil. Ühe 
käimasoleva projekti käigus katsetati Pärnu jões 2018. astal ogalikupüügil tihedasilmalist mõrda, kuid 
esialgsed tulemused ei olnud paljulubavad ning probleemiks on ka alamõõduliste töönduskalade 
kaaspüük ja hukkumine tihedates ogalikumõrdades. Paremaid tulemusi annaks traalimine. Eesti 
Mereinstituudi uuringutest selgus, et ogaliklaste püüki traalnoodaga on Liivi lahe avaveeosas 
võimalik läbi viia nõnda, et teiste liikide isendite arvuline kaaspüük ei kujune palju suuremaks kui 10% 
keskmise traalitõmbe saagi kohta. Saagi massi osas aga tingib ogalike väike kehasuurus kaaspüügi 
osakaalu märkimisväärse tõusu (Saks et al., 2017). Kuna ogaliku traalpüügil on põhilisteks 
kaaspüügiliikideks räim ja kilu (Saks et al., 2017), kes on rahvusvaheliselt kvoteeritud kalaliigid, peab 
ogalikupüügil osalevatel kaluritel olema kvoot ka nende liikide püügiks, sest traali sattunud kala pole 
tagasiheitmisel eluvõimeline ja tagasiheide on keelatud ka seadusega.   

Kuigi Läänemere ogalikuvaru suurusele on olemas ligikaudsed hinnangud, on saagi suurust ja 
püügitegevuse kulu ogaliku traalpüügil puuduvate kogemuste tõttu keeruline prognoosida. Ogalikku 
peetakse teiste pelaagiliste kalaliikide nagu räim ja kilu toidukonkurendiks ning paljude rannikumere 
kalade marja hävitajaks, kelle arvukuse langus mõjuks positiivselt tähtsamate töönduskalade varule, 
kuid hoolimata sellest ei ole täna võimalik hinnata, kui suur võiks olla ogaliku jätkusuutlik saak meie 
merealal. Probleemiks võib osutuda see, et seni kasutamata kalavaru (ümarmudil ja ogalik) 
ekspluateeritakse üle ja toimub saakide järsk langus, mistõttu vähenenud kalakogused ei võimalda 
enam kompenseerida kalakasvatuste poolt merre paisatud biogeene.   

Summaarse potentsiaalse Eesti ogalikusaagi hindamisel saab lähtuda 1970.–1980. aastatel püütud 
kogusest. Ilmselt ei kahjustanud selleaegne püügimaht ogalikuvaru, kuna kahe kümnendi vältel olid 
saagid suhteliselt stabiilsed –- Liivi lahes keskmiselt umbes 260 tonni aastas (Näks, 2000). Võttes 
arvesse Vene saagid Soome lahe idaosast (Lajus et al., 2015) ja kunagise Eesti ogalikusaagi (Ojaveer, 
1999), võiks Eesti jätkusuutlikuks ogalikusaagiks prognoosida umbes 1000 tonni aastas. See teeks 
ogalikupüügiga eemaldatavaks lämmastikukoguseks 24 tonni ja fosforikoguseks 4,3 tonni. 

Eesti ametlik ümarmudila saak oli 2017. aastal 139 tonni, 2018. aastal oli summaarne 
ümarmudilasaak osadel merealadel mass-suremisest põhjustatud languse tõttu 112 tonni. See teeb 
kahe aasta keskmiseks saagiks 125,5 tonni. Majandusliku huvitatuse korral võiks prognoosida 
ümarmudilasaagi suurenemist kaks kuni kolm korda (251-376,5 tonni), mis teeks eemaldatavaks 
lämmastikukoguseks 6-9 tonni ning fosfori puhul 1-1,6 tonni. 
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4.5. Järeldused mere bioressursi kohta  
• Läänemere kalanduses on seni peamiselt keskendutud jätkusuutliku kalapüügi 

korraldamisele. Kalapüügile on kehtestatud range kvootide ja lubade süsteem. Enamuse Eesti 
kalapüügist moodustab Läänemerelt püütav kala, siseveekogude osa kogupüügimahus on 
suhteliselt tagasihoidlik (4%), kaugpüügi saagiosa aga moodustab Eesti kalalaevade 
kogupüügist keskmiselt 15,7%. 

• Kalapüügile kui olulisele Läänemere eutrofeerumist leevendavale keskkonnateenusele on aga 
seni vähem tähelepanu pööratud. Samas eemaldati avamere traalpüügiga (peamiselt räim ja 
kilu) Läänemerest kokku 1287 tonni lämmastikku ja 231 tonni fosforit. Ogalikupüügiga on 
lisaks võimalik kokku eemaldada 24 tonni lämmastikku ja 4,3 tonni fosforit aastas. Ka 
rannakalapüük on oluline meede merekeskkonnast lämmastiku ja fosfori kättesaamisel. 
2017. aastal eemaldati meil rannapüügiga Läänemerest kokku 260 tonni lämmastikku ja 47 
tonni fosforit. 

• Eesti karbi- ja vetikaressursi kohta puuduvad kvantitatiivsed andmed. Uuritud liikide 
biomassiressursid on üldjuhul suuremad soolasemas vees (Lääne-Eestis) võrreldes 
magedamaveeliste merealadega (Ida-Eestis). Selline levikumuster on tingitud sellest, et 
suurem osa meie suurematest vetika- ja karbiliikidest pärineb Atlandi ookeanist ega talu vee 
liigset magestumist. Erandi moodustab agariku lahtise vormi varu, mis paikneb suures osas 
Väinameres, ja rändkarbi varu, mille biomassid on suurimad Pärnu lahe piirkonnas. 

• Rannakarbi kasvatamisega on võimalik efektiivselt eemaldada merekeskkonnast 
lämmastikku. Lähtudes juba toimivate Läänemere karbikasvanduste näitajatest, on Lääne-
Eesti rannikumere piirkonnast juba praegu võimalik 1 km2 merealalt 1 aasta jooksul 
eemaldada 35 tonni lämmastikku ja 2,7 tonni fosforit. Karbikasvatuse tiheduse 
optimeerimisel on samalt merealalt võimalik eemaldada vähemalt 66 tonni lämmastikku ja 5 
tonni fosforit, ilma et tekiks lokaalset toitainete limitatsiooni. 

• Lisaks toitainete eemaldamisele suurendab selline karbifarm oluliselt vee läbipaistvust ja 
maandab kalakasvatustest tingitud lokaalseid vetikaõitsengute riske. Sellest tulenevalt on 
mõistlik paigutada rannikumeres paiknevate kalakasvatuste lähiümbrusse karbikasvatusi, 
kuna sellisel kooskasutusel on võimalik kompenseerida kalakasvatustest merre vabanevate 
toitainete voogu ja hoida vesi kalakasvatuse lähiümbruses läbipaistvana. 

• Vetikapüügiga (agarik) eemaldatakse praegu kogu Väinamere piirkonnast kokku keskmiselt 1 
tonn lämmastikku ja 0,5 tonni fosforit aastas. Potentsiaalselt on võimalik 1 km2 suuruses 
agarikufarmis eemaldada merekeskkonnast 4,3 tonni lämmastikku ja 2,2 tonni fosforit. Kuid 
sarnaselt kalakasvanduse keskkonnamõjude leevendamisega tuleb merevetikaid kasvatada 
oluliselt suurematel aladel ja suuremate tiheduste juures kui näiteks merekarpe.  

• Tulevikus on tõenäoline, et hakatakse kultiveerima ka teisi vetikaliike, kuid andmete ja 
analüüside puudusel on hetkel veel väga keeruline hinnata, milline oleks selliste farmide 
saagikus ja toitainete eemaldamise potentsiaal.  

 

 



   
 

 

 

105 

 

5. Metsaressurss 
5.1. Raiemahtude võrdlus erinevate allikate abil 
Andmeid metsavarude kohta kogutakse metsade inventeerimisega. Kõiki metsaeraldisi kirjeldava 
lausinventeerimisega koguti andmeid kuni 1992. aastani, seejärel jätkati klassikalise 10-aastase 
tsükliga inventeerimist vaid riigimetsades. Erametsi inventeeriti vastavalt nende registreerimisele 
maakatastris ja riigi rahalistele võimalustele. Seetõttu on lausinventeerimise andmed suure osa 
metsade kohta nüüdseks aegunud. 

1999. aastal alustati Eestis statistilise metsainventuuriga (SMI). Statistiline metsainventuur on 
valikuuring, mis võimaldab objektiivselt jälgida metsa dünaamikat, sh raieid riigis tervikuna. Lisaks 
saab infot maa kõlvikulise jaotuse, mittemetsamaade puidutagavara ja metsastumise kohta.  

Pidevalt uuendatav info metsade kohta on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt37. Tervikülevaated 
metsanduse kohta publitseeritakse kord aastas metsanduse aastaraamatus34.   

Eesti metsamaa pindala on 2,33  miljonit hektarit, sellest 25,6% on majanduspiirangutega, sh rangelt 
kaitstavaid metsi on 13,1% ja majanduspiiranguga metsi 12,5%. Metsamaa kogutagavara on 486 
miljonit  m3,  kogu metsamaa tagavara juurdekasv 2017. aastal oli 16,1  miljonit m3 ja majandataval 
metsal 14,1  miljonit m3 (aastaraamat „Mets 2017“)38. 

Lubatavad raiemahud määratakse metsanduse arengukavades ühiskondliku kokkuleppena 10-
aastaseks perioodiks. Praegu kehtivas metsanduse arengukavas aastani 202039 esitati puiduressursi 
võimalikud kasutusmahud aktiivse, mõõduka ja väheneva puidupakkumise stsenaariumide korral. 
Mõõduka stsenaariumi järgi hinnati metsasektori pikaajaliselt jätkusuutlikuks tasemeks 12–15 
miljonit m3 aastas (tabel 26). 

Tabel 26. Uuendus- ja harvendusraiete maht puuliigiti mõõduka stsenaariumi korral (1000 m3) 

Puuliik Optimaalne kasutus Maksimaalne kasutus 
Mänd 4 101 4 922 
Kuusk 2 327 2 934 
Kask 3 094 3 111 
Haab 1 285 2 146 
Sanglepp 468 632 
Hall-lepp 1 395 2 081 
Kokku 12 670 15 826 
sh okaspuu 6 428 7 856 
sh lehtpuu 6 242 7 970 
 

Metsaraiete tegelike mahtude kohta kogutakse riiklikku statistikat kahe infoallika põhjal: a) statistilise 
metsainventuuri (SMI) proovitükkide mõõtmisandmed; b) raiedokumendid (teostatud raiete andmed 

 
37 https://keskkonnaagentuur.ee/ 
38 https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/mets2017.pdf 
39 https://www.envir.ee/et/metsanduse-arengukava-2011-2020 
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ja metsateatised). Lisaks koostab Keskkonnaagentuur (KAUR) nn raiete mahu eksperthinnangu, kus 
raiedokumentide andmed on täpsustatud kaugseire andmetega. Järgneval joonisel 78 on esitatud 
raiemaht aastatel 2000–2017. 

 
Joonis 78. Raiemaht erinevate andmeallikate alusel (Allikas: aastaraamat „Mets 2017“)  

Eksperthinnang ja SMI andmed kinnitavad, et viimastel aastatel on raiemahud olnud väiksemad kui 
kehtivas metsanduse arengukavas määratud lubatavad tasemed.  

 

5.2. Raiemahtude võimalik dünaamika 
Käesoleva projekti raames leiti kõikidele Eesti metsadele takseerandmed. Aluseks oli põhikaardi 
metsakiht ja puistaimestikuga märgalade kiht, millest lõigati ära joonelementide (teed, kraavid, 
raudteed, elektriliinid ja sihid) pinnad (Maa-amet, 2018). Puittaimestikuga kihi suuruseks saadi 
2 415 915 hektarit ja selle jagunemine tüüpidesse on esitatud tabelis 27. 

Tabel 27. Põhikaardi puittaimestikuga alade pindalad kõlviku tüübirühmade kaupa 

Põhikaardi tulpade väärtused Pindala, ha 
KOOD_T TYYP_T 

Puittaimestik Mets 2 261 747 
Põõsastik 29 418 

Märgala Raba 95 384 
Madalsoo 28 370 
Soovik 576 
Õõtsik 37 

Kokku 2 415 195 
 

Puuliigiline koosseis saadi Mait Langi jt poolt koostatud kaardilt.40 Kõrgused ja hektaritagavarad 
arvutas Tauri Arumäe Maa-ameti (2016 – 2018) aerolidari andmeid kasutades.41, 42 Kasvukohatüüp ja 

 
40 Lang, M., Kaha, M., Laarmann, D., Sims, A. 2018. Construction of tree species composition map of Estonia 
using multispectral satellite images, soil map and a random forest algorithm. Forestry Studies | Metsanduslikud 
Uurimused 68, 5–24. 
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boniteet (H100) võeti metsaregistrist (KAUR, 2018) või arvutati metsaregistri andmete puudumisel  
mullakaardi (Maaamet, 2018) andmete järgi. Muud takseertunnused arvutati eelpool nimetatud 
tunnuseid kasutades. Pärast takseertunnuste arvutamist arvutati igale puistule ka puidu sortimendid 
ja puistute kasutamisstsenaariumid. Samuti arvutati igale puistule aeg uuendusraieni, milleks kasutati 
metsa majandamise eeskirjas43  toodud reegleid. Metsade pindalaline küpsemine puuliikide ja 
metsade kaitserežiimide kaupa on esitatud joonisel 79. 

 
Joonis 79. Metsade küpsemine puuliikide ja kaitserežiimide kaupa 

Majandatavatest metsadest (kokku 1 774 492 hektarit) on küpseid metsi kokku 671 330 hektarit ehk 
37,8%. Piirangutega metsadest on küpseid metsi 41,4% ja range kaitsega metsadest 51,7%. 

Metsade küpsemisandmete järgi arvutatakse arvestuslangid ehk raiemahud. Selleks kasutati metsa 
korraldamise juhendi44 lisas 18 toodud arvestuslangi valemeid: 

 

1) ühtlase kasutuse lank: 

 
2) küpsuslank: 

 
 
 
 

 
41 Lang, M., Arumäe, T., Anniste, J. 2012. Estimation of main forest inventory variables from spectral and 
airborne lidar data in Aegviidu test site, Estonia. – Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 56, 27–41. 
ISSN 1406-9954. http://mi.emu.ee/userfiles/instituudid/mi/MI/FSMU/2012/FSMU56_art3_27-41.pdf  
42 Arumäe, T., Lang, M. 2016. Aerolidarilt puistu tüvemahu hindamise mudelid ning võrdlus takseeritud 
tagavaraga ALS-based wood volume models of forest stands and comparison with forest inventory data. – 
Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 64, 5–16. ISSN 1406-9954. 
http://mi.emu.ee/userfiles/instituudid/mi/MI/FSMU/2016/FSMU%2064-art1.pdf 
43 Metsa majandamise eeskiri. 2017. Keskkonnaministri määrus nr 88. Vastu võetud 27.12.2006. Redaktsioon 
18.12.2017. 
44 Metsa korraldamise juhend. 2018. Keskkonnaministri määrus nr 2. Vastu võetud 16.01.2009. Redaktsioon 
03.09.2018. 
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3) I vanuslank: 

 

 
 

4) II vanuslank: 

 
kus  A – puistu vanus; 
 AK – puistu küpsusvanus; 
 D – puistu diameter; 
 DK  – puistu küpsusdiameeter; 
 PA  – summeerimistingimustele vastavate puistute pindala; 

Pi  – eraldise pindala; 
AKi  – eraldisel asuva metsa küpsusvanus. 

Järgmiste aastate raiemahud sõltuvad sellest, millise arvestuslangi järgi metsi majandatakse. Tabelis 
28  on võrdluseks toodud mahud erinevate majandamisstsenaariumide kohta.  

 

Tabel 28. Uuendusraie mahud arvestuslankide kaupa aastatel 2019–2030 

Aasta Küpsuslank I vanuslank II vanuslank Ühtlase kasutuse lank 

2019 21 035,7 14 241,1 12 076,6 8 177,4 
2020 19 635,8 13 919,1 11 916,9 8 177,4 
2021 18 393,2 13 616,1 11 766,7 8 177,4 
2022 17 274,4 13 323,3 11 628,1 8 177,4 
2023 16 281,1 13 055,1 11 484,2 8 177,4 
2024 15 443,8 12 786,3 11 334,9 8 177,4 
2025 14 659,4 12 547,8 11 185,2 8 177,4 
2026 13 927,2 12 298,1 11 043,1 8 177,4 
2027 13 295,7 12 073,6 10 902,0 8 177,4 
2028 12 717,3 11 848,0 10 764,7 8 177,4 
2029 12 225,3 11 630,4 10 625,4 8 177,4 
2030 11 772,0 11 413,1 10 491,9 8 177,4 

Keskmine 15 555,1 12 729,3 11 268,3 8 177,4 

Tabeli koostamisel on arvestatud, et range kaitsega metsade puhul puitu ei saada, piiranguga aladelt 
saadakse võrreldes majandatava alaga kaks korda vähem puitu ja majandatavalt alalt saadakse kogu 
puit. 

Erinevate lankide kasutamisel muutub ajas ka raiemaht. Illustratiivselt on uuendusraie mahu muutus 
kuni aastani 2038 esitatud joonisel 80.   
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Joonis 80. Uuendusraie mahu muutus erinevate arvestuslankide kasutamisel 

Kogu raiemahu saamiseks tuleb uuendusraie mahule liita harvendusraie mahud. Ühtlase kasutuse 
langi puhul koostati ka Eesti kaart, mis jagati 1 km2 suurusteks ruutudeks ja igale ruukilomeetrile 
arvutati välja nii lage- kui ka harvendusraiest saadavate sortimentide mahud. Harvendusraie mahuks 
ühtlase kasutuse puhul arvutati 1880,8 tuhat m3 aastas. Üle-eestiline koond sortimentide 
väljatulekutest puuliikide ja raieliikide kaupa on toodud tabelis 29. 
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Tabel 29. Ühtlase kasutuse langi puhul saadavad aastased puidusortimentide kogused puuliikide ja raieliikide 
kaupa 

Sortiment Puuliik Raieliik Kogus Ühik 

Raidmed Mänd harvendusraie 42 410 m3/a 

Raidmed Kuusk harvendusraie 44 217 m3/a 

Raidmed Lehtpuud harvendusraie 231 174 m3/a 

Raidmed Mänd uuendusraie 124 514 m3/a 

Raidmed Kuusk uuendusraie 118 814 m3/a 

Raidmed Lehtpuud uuendusraie 479 904 m3/a 

Kännud Mänd uuendusraie 312 976 m3/a 

Kännud Kuusk uuendusraie 242 482 m3/a 

Küttepuit Kõik harvendusraie 420 170 m3/a 

Küttepuit Kõik uuendusraie 1 886 920 m3/a 

Paberipuit Mänd harvendusraie 97 034 m3 (kooreta)/a 

Paberipuit Kuusk harvendusraie 65 848 m3 (kooreta)/a 

Paberipuit Kask harvendusraie 276 851 m3 (kooreta)/a 

Paberipuit Haab harvendusraie 144 595 m3 (kooreta)/a 

Paberipuit Mänd uuendusraie 244 284 m3 (kooreta)/a 

Paberipuit Kuusk uuendusraie 183 681 m3 (kooreta)/a 

Paberipuit Kask uuendusraie 1 101 400 m3 (kooreta)/a 

Paberipuit Haab uuendusraie 844 887 m3 (kooreta)/a 

Palgid Mänd harvendusraie 268 498 m3 (kooreta)/a 

Palgid Kuusk harvendusraie 244 717 m3 (kooreta)/a 

Palgid Kask harvendusraie 21 994 m3 (kooreta)/a 

Palgid Haab harvendusraie 9 979 m3 (kooreta)/a 

Palgid Sanglepp harvendusraie 20 293 m3 (kooreta)/a 

Palgid Teised harvendusraie 39 550 m3 (kooreta)/a 

Palgid Mänd uuendusraie 1 101 400 m3 (kooreta)/a 

Palgid Kuusk uuendusraie 844 887 m3 (kooreta)/a 

Palgid Kask uuendusraie 349 428 m3 (kooreta)/a 

Palgid Haab uuendusraie 104 106 m3 (kooreta)/a 

Palgid Sanglepp uuendusraie 187 174 m3 (kooreta)/a 

Palgid Teised uuendusraie 665 007 m3 (kooreta)/a 

Koor palkidelt ja paberipuidult Kõik kõik 907 344 m3/a 
Kokku 11 626 538 m3/a 

 

Lisas 4 on Eesti maakaartidel esitatud puidu väljatulekud erineva kasutuse puhul. Kaartidel on toodud 
vastavalt palkide, paberipuidu, küttepuidu, raidmete, kändude ja palkide ning paberipuidu koore 
mahud ühtlase kasutusega langi kasutamise korral. 
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6. Eesti biomajanduse valdkondade väärtusahelates 
kasutatavad bioressursid 

6.1. Toidu ja sööda väärtusahelas kasutatavad bioressursid 
Põllumajanduslikust ja kalanduslikust esmatootmisest algab toiduga varustamise ahel. 
Esmatootmisest pärinev biomass läbib enne tarbijani jõudmist mitmeid etappe. Toidu ja sööda 
väärtusahelas toimuvad töötlemise etapid tingivad selle, et tekivad mitmed erinevad saadused ja ka 
jäätmed, mida biomajanduse ahelates on võimalik täiendavalt väärindada. Siinjuures on oluline 
jälgida mitmeid eristavaid mõisteid, mis aitavad defineerida toidu ja sööda väärtusahelas toimuvaid 
protsesse ja etappides toodetavaid või kaasnevaid saaduseid. Lisa 3 joonis illusteerib 
primaartootmise põhi- ja kaassaaduseid, toidutarneahelas toidu käitlemise etappe ning biomassi 
võimaliku kasutamise sööda, biomaterjalide ja energia tootmiseks.  

Lisaks on oluline eristada, et lõpptöötlemises ehk toidutööstustes tekivad toidujäätmed (toidukaod), 
mittesöödavad osised ja biolagunevad jäätmed. Lõpptöötlemisel toimuv ei kuulu taimekasvatuse 
kaassaaduste klassifikatsiooni. Toidujäätmed liigituvad biolagunevate jäätmete klassifikatsiooni, mis 
omakorda tähendab, et tegemist on anaeroobselt või aeroobselt kiiresti lagunevate jäätmetega, nagu 
seda on ka aia- ja pargijäätmed, puidujäätmed, reoveesetted, loomasõnnik, paber, papp. 
Primaartootmises tekkivad taimekasvatuse kaassaadused on samuti biolagunevad, kuid neid ei 
arvestata otseselt biolagunevate jäätmete hulka. Käesolevas analüüsis vaadeldakse primaartootmises 
toimuvat protsessi ja toidutööstuse protsesse, kuid ei analüüsita tarbimise käigus tekkivaid biomassi 
jääke.  

 

6.1.1. Põllumajandusliku biomassi toodangu väärtus  

Käesolevas peatükis esitatakse põllumajandusliku biomassi toodang majanduslikus mahus, 
ümberarvutust kuivaineekvivalendina ei ole teostatud. Andmed on esitatud põllumajanduse 
põhitegevusalade lõikes, mis võimaldab hinnata biomassi erinevat mahtu, väärtust ja edaspidi 
majanduslikke näitajaid tegevusalade lõikes. Taimse biomassi keskmine toodang ja väärtus aastatel 
2014–2016 on esitatud tabelis 30. Statistikaameti andmetele tuginedes on Eestis viimaste aastate 
keskmisena toodetud põllukultuure 1688 tuhat tonni, millele lisandub söödakultuuride kogus 3764 
tuhat tonni.  

Aastate 2014–2016 keskmisena (tabel 30) on põllukultuuridest ülekaalus olnud teravilja tootmine 
(1211,8 tuhat tonni), mille keskmine aastane toodang moodustab põllukultuuride toodangust 73,6%. 
Teraviljadest on olulised kultuurid nisu (607,2 tuhat tonni) ja oder (438,4 tuhat tonni). 

Toodangu väärtuse alusel on samuti olulisemad taimekasvatussektori tooted Eestis teraviljad, mille 
kogutoodangu väärtus moodustab 45,5% kogu taimekasvatustoodangu väärtusest. Samas on 
kõrgeim ühe tonni toodangu väärtus toodetud marjadel ja puuviljadel (1347 €/t), köögiviljal (696 
€/t), kartulil (369 €/t) ja tehnilistel kultuuridel (386 €/t). Üksikute kultuuride lõikes moodustas 
nisutoodang Eesti taimekasvatustoodangust 2017. aastal väärtuse alusel 27%, millele järgnevad 
väärtuselt õliseemne toodang 16%ga, oder 15%ga, köögiviljad 7%ga ja teised kultuurid 2017. aasta 
seisuga juba oluliselt väiksema osaga. Nisu osakaal kogutoodangu väärtusest on tõusnud 25 aasta 
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jooksul 5%lt 27%ni, õliseemne osakaal sisuliselt nullist 12-19%ni, odra osakaal on aga olnud 
hoolimata kasvanud toodangu koguhulkadest veerand sajandi jooksul küllaltki stabiilne. 

Tabel 30. Taimekasvatusliku biomassi toodang 2014.–2016. a keskmisena (Allikad: SA PM0281, PM57; autorite 
arvutused)  

Rühm Kultuur Toodang, 
tuhandetes 

tonnides 

Toodangu 
väärtus, 

miljonites € 

% kogu 
rahalisest 

väärtusest 

Toodangu 
väärtus tonni 

kohta, €/t  
Teravili nisu  607,2 95,9 24,7 157,9 

oder 438,4 64,1 16,5 146,2 
kaer 61 6,9 1,8 113,1 
rukis 44,2 5,4 1,4 122,2 
muu teravili 61,1 4,3 1,1 70,4 
kokku 1 211,80 176,6 45,5 609,8 

Kaunvili hernes - -   - 
uba - -   - 
kokku 72,4 13,9 3,6 177,5 

Tehnilised 
kultuurid 

rapsi- ja rüpsiseeme 155 53,8 13,8 347,1 
muud tehn. kultuurid 0,1 0,03 0 38,5 
kokku 155,1 53,9 13,8 385,6 

Köögivili köögivili 39,5 27,5 7,1 696,2 

Kartul kartul 94,3 34,8 9,0 369 

Marjad ja 
puuviljad 

marjad ja puuviljad 4,9 6,6 1,7 1 346,9 

Söödajuurvili söödajuurvili 0,9 0,11 0,03 122,2 

Rohumaade  
söödakultuurid 

üheaastased 
söödakultuurid, sh mais 

285,1 6,4 1,6 22,4 

mitmeaastased 
liblikõielised 
söödakultuurid (vähemalt 
80%)(lühiajaline rohumaa) 

433,1 9,2 2,4 21,2 

mitmeaastased 
söödakultuurid 
muu rohusööt (lühiajaline 
rohumaa) 

1 519,9 24,2 6,2 15,9 

rohusööt (pikaajaline 
rohumaa) 

1 705,9 35,2 9,1 20,6 

kokku 3 944 75,1 19,3 80,1 

Kokku 5 522,9 388,51 -  - 

 

Köögiviljade osakaal kogutoodangu väärtusest on 25 aasta jooksul laias laastus kaks korda langenud. 
Mainida tuleb ka kartulitoodangut, mille väärtus moodustas 1995. aastal Eesti 
taimekasvatustoodangust 29%, 2017. aastal üksnes 2%, aga viimase kümne aasta jooksul üldiselt 6–
13% aastasest kogutoodangust. Tabelis 31. esitatud taimse biomassi keskmise kasvupinna ja 
toodangu väärtused aastatel 2014–2016 demonstreerivad, et teraviljadest luuakse suurim väärtus 
hektari kohta nisu kasvatamisel (589 €/ha).  
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Tabel 31. Taimekasvatusliku biomassi kasvupind ja väärtus pindala kohta 2014.–2016. a keskmisena 

Rühm Kultuur Kasvupind, 
tuhandetes 
hektarites 

Toodangu väärtus 
hekteri kohta, €/ha 

Teravili nisu  162,9 588,7 
oder 130,8 490,1 
kaer 27 255,6 
rukis 14 385,7 
muu teravili 10,1 425,7 
kokku 344,9 - 

Kaunvili hernes 25,8  - 
uba 12,8  - 
kokku 38,6 - 

Tehnilised kultuurid rapsi- ja rüpsiseeme 73,6 730,6 
muud tehnil. kultuurid 76,3 0,39 
kokku 149,9 - 

Köögivili köögivili 6,5 4230,8 

Kartul kartul 5,9 5898,2 

Marjad ja puuviljad marjad ja puuviljad 2,7 2444,4 
Söödajuurvili söödajuurvili 0,1 1100 
Rohumaade  
söödakultuurid 

üheaastased söödakultuurid, sh mais 14,8 432,4 

mitmeaastased söödakultuurid  
liblikõielised (min 80%) (lühiajaline 
rohumaa) 

33,1 277,9 

mitmeaastased söödakultuurid  
muu rohusööt (lühiajaline rohumaa) 

114,8 210,8 

rohusööt (pikaajaline rohumaa) 219,9 160,1 
kokku 382,6 - 

Kokku 931,2 - 

 
Eestis toodetakse suures mahus rohusööta (aastas keskmiselt 3658 tuhat tonni), mille maksumus on 
madal, kuid mis moodustab iga-aastasest taimekasvatustoodangu koguväärtusest siiski stabiilselt 
umbes 1/5. Rohusöötasid väärindatakse edasi loomakasvatuses. Tarne- ja väärtusahela kontekstis 
ongi oluline vaadelda taimse biomassi vahetarbimist ning liikumist sööda- ja toidutööstusesse. Suure 
pindalakasutuse ja kõrge tooteväärtusega on tehnilised kultuurid toodangu väärtusega ligikaudu 731 
€/ha. Kuigi kartuli kasvupind on viimaste kümnendite jooksul oluliselt vähenenud, on toodangu 
väärtus pindalaühiku kohta kartulil kõrge (5865 €/ha). Sama kehtib ka köögivilja ja marjade kohta, 
kus saadav toodangu väärtus on pindalaühiku kohta kõrge (vastavalt 4231€/ha ja 2444 €/ha). Seegi 
on üks edasist analüüsimist vajav uurimiskoht: kas köögiviljade ja kartuli kasvupinna oluline 
vähenemine ning marja- ja puuviljakasvatuse traditsiooniliselt väikesed pindalad Eestis on 
(majanduslikult) õigustatud või tuleks soodustada nende kultuuride kasvatamise olulist kasvu 
tulevikus. 
Tabelis 32 on esitatud loomse biomassi keskmine toodang ja väärtus aastatel 2014–2016. SA 
andmetel on Eestis toodetud keskmiselt 904,3 tuhat tonni liha ning muid tapa- ja kõrvalsaaduseid 
koos piima- ja munatoodanguga, mis on saadud peamiselt Eestis toodetud söödakultuuride ja 
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teravilja väärindamisest. Selle poolest erineme endiselt paljude Euroopa riikide loomakasvatuse 
sektoritest, mis sõltuvad suuresti imporditud söödast. Aastate 2014–2016 keskmise toodangu alusel 
on ülekaalus piima tootmine ( 790,5 tuhat tonni), millele järgneb lihatootmine (79 tuhat tonni). 
Lihatoodangust keskib Eestis esile enam sealiha, mille osatähtsus on 57% kogu lihatoodangust. 

Tabel 32. Loomakasvatuse toodang 2014.–2016. a keskmisena (Allikad: SA,PM42,PM45, MP47, PM57; autorite 
arvutused) 

Rühm Kultuur Toodang, 
tuhandetes 
tonnides 

Toodangu 
väärtus, miljonites 
€ 

Toodangu väärtus 
tonni kohta, €/t  

  
Lihatoodang 
  
  
  

lamba- ja kitseliha 0,7 2,1 1493 
linnuliha 19,8 30,5 1126 
muude loomade liha 0,04 - - 
sealiha 45 73,4 1118 
veiseliha 13,4 35,4 1410 

Tapasaadused rupskid (siseelundid) 4,8 0,1 48,0 
Kõrvalsaadused rasv, veri, jalad jne 14,9 - - 

 nahk (veised) 2,2 - - 

 nahk (lambad) 0,17 - - 

 vill (lambad) 0,12 0,01 1319 

  kokku  101,1 141,5 - 

Muna muna 12,7 13,6 1070,9 

Piim toorpiim 790,5 211,7 267,7 

Loomakasvatustoodang kokku 904,3 366,8 - 

 

Toodangu väärtuse alusel on kõige olulisem piimatoodang (212 miljonit eurot aastas), mis moodustas 
2014.-2016. aastal 57,7% kogu loomakasvatustoodangu väärtusest. Veiseliha moodustas 2017. aastal 
kogu loomakasvatustoodangu väärtusest 9,6%, sealiha 20% ning linnuliha ja munad 12%. Vaadeldes 
aastate 2014–2016 toodangu keskmist väärtust tonni kohta, oli toorpiima ühe tonni maksumus 267 
€/t, munadel 1071 €/t. Kõrvalsaaduste hinda ei ole valdavalt võimalik määrata, kuna tootja- ja 
turuhindade statistikat ei koguta.  

Põllumajandusloomi pidavas ettevõttes hukkunud ja hukatud põllumajandusloomad töödeldakse 
tegevusloaga töötlemisettevõtetes. Sealjuures töödeldakse ka osa võimalikest kõrvasaadustest.   

Loomanahkade käitlemist reguleerivad Eestis sarnaselt teiste loomsete kõrvalsaaduste käitlemisega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009 ja Euroopa komisjoni määrus (EL) nr 
142/2011. Kui kõrvutada Eestis tegevusloaga lihakäitlemise ettevõtetes tapetud veiste arvu Eestis 
toodetud tervete veisenahkade hulgaga, saab hinnata, kui suur osa veisenahkadest ära kasutatakse 
(joonis 81). Toodetud veiste toornahkade kogus erineb aastate võrdluses oluliselt, kuid on alates 
2010. aastast püsinud üle 50%. Eriti kõrge oli veisenahkade tootmine nn piimakriisi ajal, kui 
piimatootjad vähendasid märgatavalt oma piimakarjasid. Kriisi esimesel, 2015. aastal toodeti 
toornahkasid 33 000 ehk 86% tapetud veistest. 2018. aastal oli see osakaal 71%. Kuna antud arvud 
hõlmavad vaid terveid nahkasid, siis võib arvata, et tegelikkuses kasutatakse ära mõnevõrra suurem 
osa veisenahkadest.  
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Joonis 81. Eestis tapetud veiste arv ja ettevõtetes toodetud veiste toornahkade hulk. Alates 2017. aastast on 
veisenahkade hulgas ka hobuslaste nahad (Allikad: PM190, TO76, TO75, TO74, TO73, TO72, TO71, TO70, TO69, 
TO68) 

Paljud veisenahast toodetavad tooted eeldavad karvata veisenahkade kasutamist ja selliseid 
veisenahkasid toodetakse ka Eestis (joonis 82). Ajavahemikul 2010–2017 on tervete karvata 
veisenahkade toodang kasvanud 1,6 korda koguseni 1268 tonni. Kui 2010. aastal toodeti mitteterveid 
veisenahkasid poole vähem kui terveid, siis 2013. aastast on nende aastane toodang jäänud alla 38 
tonni. Väike kasv mittetervete nahkade koguses toimus peale nn piimakriisi, kuid see on jäänud 
tagasihoidlikuks.  

 
Joonis 82. Eesti ettevõtetes toodetud karvadeta tervete ja mittetervete veisenahkade hulk (Allikad: TO76, 
TO75, TO74, TO73, TO72, TO71, TO70, TO69, TO68) 

Loomakasvatuse kõrvalsaaduseks on ka sõnnik, mida Eestis vaadeldakse kui taimetoitainete ning 
võimalikku pinna- ja põhjavee toitainetega reostamise allikat, mistõttu sõnnikukoguse ja kasutamise 
arvestus toimub toitainete põhiselt. Arvutustes kasutatakse põllumajandusministri 14.07.2014. a 
määruses nr 71 „Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate 
mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise 
koefitsiendid“ esitatud sõnnikukoefitsiente. Tulenevalt sõnnikukoguse vähenemisest on vähenenud 
ka sõnnikust saadavad toitainete kogused (joonis 83). Loomakasvatuses tekkiva ja väetamiseks 
kasutatava lämmastiku aastane kogus on aastatel 2014–2017 vähenenud 23,6 tuhandelt tonnilt 21,4 
tuhandele tonnile. 2017. aastal oli kasutatava kaaliumi (K2O) kogus 21,4 tuhat tonni ja fosfori (P2O5) 
kogus 9,6 tuhat tonni. Näiteks võrreldes 2014. aastaga on sõnnikuga antava lämmastiku kogus 
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vähenenud väetamisel9,1%. Juhul kui väetamise taset soovitakse hoida, asendub orgaanilise väetise 
kogus mineraalväetistega.  

 
Joonis 83. Loomasõnnikus sisalduv lämmastiku, fosfori ja kaaliumi kogus (Allikas: PM0646) 

Aastatel 2015–2017 kasutati sõnnikut väetisena keskmiselt 135 tuhandel hektaril (joonis 84). Valdava 
osa väetatavast pindalast moodustas põllumaa (80% pindalast, ligikaudu 110 hektarit). Rohumaa 
pindala moodustas sõnnikuga väetatavast pindalast ligikaudu 19%. Statistikaameti metoodika 
muudatuse tõttu ei ole varasematel aastatel (enne 2015. aastat) väetatud põldude pindala viimaste 
aastate näitajatega võimalik võrrelda.  

 
Joonis 84. Sõnniku kasutamine orgaanilise väetisena põllumajandusmaal aastatel 2015–2017 (Allikas: PM0645) 

Siit järeldub, et loomakasvatus tagab olulises mahus taimekasvatuses väetamise, mis on 
ringmajanduse alus.  

Eurostat 2014 aastaraamatu45 järgi kuulus Eesti nende riikide hulka, kus põllumajandussektori 
toodete ja teenuste väärtus alushindades ühe töötaja kohta jäi vahemikku 5000–20 000 eurot (joonis 
85). 

 
45 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF 
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Joonis 85. Põllumajandussektori toodete ja teenuste väärtus alushindades täistööajaga töötaja kohta (Allikas: 
Eurostati aastaraamat, 2014) 

 

Taimekasvatuse kogutoodangu aastane väärtus oli Eestis aastatel 2010–2018 reaalhindades oluliselt 
madalam kui valitud Läänemere riikides (joonis 86). Reaalhind arvutatakse hinnaindeksi(te) põhjal, 
lähtudes teatud aluseks olevast ajahetkest. Nii näitab reaalhind toodangu väärtust, arvestades 
sealjuures ka inflatsiooni. 2018. aastal oli Eesti taimekasvatuse toodangu väärtus kaks korda 
madalam kui Lätis ja Leeduga võrreldes peaaegu neli korda väiksem. Kui Soome puhul on see näitaja 
sarnane Leeduga, siis Rootsi ja Taani taimekasvatustoodangu väärtus oli 2018. aastal vastavalt 9 ja 11 
korda kõrgem kui Eestis. Loomakasvatuse puhul on toodangu väärtus Eestis samal tasemel Lätiga, 
kuid jäi 2018. aastal enam kui kaks korda madalamaks kui Leedus. Kirjeldatud vahekorrad ei ole 
vaadeldaval perioodil palju muutunud. Võrreldes taime- ja loomakasvatustoodangut riigiti, saab välja 
tuua väärtuse mõttes olulisema tootmistüübi. Nii on nt Taanis loomakasvatuse toodang võrreldes 
taimekasvatusega umbes kaks korda kõrgema koguväärtusega. Ka Soomes domineerib 
loomakasvatus, Lätis ja Leedus pigem taimekasvatus. Eestis ei erine taimekasvatustoodangu väärtus 
märkimisväärselt loomakasvatustoodangu väärtusest, mistõttu ei saa järeldada spetsialiseerumist. 
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Joonis 86. Taime- ja loomakasvatustoodangu väärtus valitud Läänemere riikides (Allikas: Eurostat, aact_eaa04) 

Põllumajandustoodang sõltub selle loomiseks tehtud tööst, mistõttu on asjakohane leida nende kahe 
näitaja suhe. Põllumajandustoodangu väärtus tööjõuühiku kohta iseloomustab (tööjõu) tootlikkust 
(joonis 87). Üks aasta tööjõuühik (ATÜ) vastab ühe töötaja täistööajaga tehtud tööle ja võtab seega 
arvesse põllumajandustootmise hooajalisust. Eestis oli tööjõu tootlikkus 2018. aastal 29,5 tuhat 
eurot/ATÜ. Valitud riikide seas on ülekaalukalt kõige kõrgem põllumajanduse tööjõu tootlikkus olnud 
Taanis, kus see näitaja oli 2018. aastal 159 tuhat eurot/ATÜ ja seega neli korda kõrgem kui Eestis, 
kuigi Eestis oli 2018. aastal tööjõu tootlikkus enam kui kaks korda kõrgem kui Lätis ja Leedus jäi see 
umbes kaks korda alla Soomele ja Rootsile. Vaadeldaval ajavahemikul kasvas tööjõu tootlikkus Eestis 
25% võrra. 

 
Joonis 87. Tööjõu tootlikkus põllumajanduses valitud Läänemere riikides (Allikas: Eurostat, aact_eaa04, 
aact_ali01) 

 

6.1.2. Põllumajandusliku biomassi ekspordi ja impordi bilanss 
Taimse ja loomse biomassi impordi ja ekspordi bilanss on esitatud tabelis 33. Andmetest järeldub, et 
Eesti on teravilja, peamiselt nisu (400 tuhat tonni) ja odra (266 tuhat tonni) eksportriik. Samuti 
eksporditakse olulises mahus õlikultuuride seemet (35 tuhat tonni). Tulemusi üldistades 
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eksporditakse  Eestist praegu 2/3 siin toodetud nisust, pool odrast ning 1/3 õliseemnest ja hernest. 
Samas peab välja tooma ka asjaolu, et enamik teraviljast eksporditakse terana, st väärindamata kujul. 
Loomakasvatustoodangust eksporditakse Eestist toorpiima 200 tuhat tonni. Viimaste aastate 
keskmisena tähendab see, et umbes 1/3 Eestis toodetud piimast eksporditakse toorpiimana. 
 
Ülejäänud Eestis vajaliku taimse ja loomse biomassi osas prevaleerib import, mis iseloomustab 
madalat isevarustatuse taset. Näiteks on imporditud aastas keskmiselt 56 tuhat tonni köögivilja, 37,7 
tuhat tonni kartulit, 64,2 tuhat tonni marju ja puuvilju, mis kokku on 158 tuhat tonni biomassi. 
Loomakasvatustoodangust on imporditud peamiselt sealiha (31 tuhat tonni), linnuliha (22 tuhat 
tonni) ja mune (10,7 tuhat tonni). Kokkuvõttes on ka näiteks Eesti lihatoodangu impordi/ekspordi 
bilanss selgelt negatiivne, seda isegi küllaltki märkimisväärse lihaekspordi taustal. 
 
Tabel 33. Biomassi eksport ja import 2014.–2016. a keskmisena 

Rühm Kultuur Import, 
tuh t 

Eksport, 
tuh t 

Bilanss, 
tuh t 

Teravili nisu  59,1 400,8 341,7 
oder 54,8 266,7 211,9 
kaer 3,9 32,4 28,5 
rukis 18,7 27,3 8,6 
muu teravili * 40,3 9,4 -30,9 
kokku 176,8 736,6 559,8 

Kaunvili hernes 0,93 16,4 15,4 
Tehnilised kultuurid rapsi- ja rüpsiseeme 20,3 55,9 35,6 
Köögivili köögivili 56,3 2,3 -54,0 
Kartul kartul 37,7 7,4 -30,3 
Marjad ja puuviljad marjad ja puuviljad 64,2 3,18 -61,0 
Söödakultuurid rohusööt, söödajuurvili 0 0 0 

Taimekasvatustoodang kokku 356,2 821,48 465,3 
Liha lamba- ja kitseliha 0,33 0,1 -0,2 

linnuliha 22,4 8,9 -13,5 
muude loomade liha 0,4 0,3 -0,1 
sealiha 31,0 20,3 -10,8 
veiseliha 4,5 3,5 -1,0 

Muna muna 10,7 3,6 -7,1 
Piim toorpiim 13,1 200,0 186,9 
Loomkasvatustoodang kokku 82,4 236,7 154,3 
*mais, tritikale, sorgo, tatar, hirss ja segavili 

 

6.1.3. Põllumajandusliku biomassi kasutamise tarne- ja väärtusahelad 

Põllukultuuride kasvatamise peamiseks suunaks on teraviljade tootmine, seega analüüsiti nisu ja odra 
ressursi kasutamist detailselt Sankey diagrammide abiga.  

Nisu (tali- ja suvinisu) ressurss ja kasutamine kajastuvad joonistel 88 ja 89. Perioodil 1999–2017 on 
nisutoodang (kogusaak) suurenenud peaaegu enam kui 8 korda. Olulised muutused on toimunud 
Eesti nisu väliskaubanduse valdkonnas: 1999. aastal imporditi Eestisse 127 tuhat tonni nisu, kuid 
2017. aastal langes kogus kuni 45 tuhande tonnini. Eesti nisueksport on oluliselt suurenenud. Kui 
1999. aastal ekspordi ligikaudu 3 tuhat tonni nisu, siis 2017. aastal oli nisu eksport 567 tuhat tonni. 
Perioodil 1999–2017 on toimunud olulised muutused siseriiklikus tarbimises. Nisu tarbimine Eesti 
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elanike poolt moodustas 2017. aastal 44 tuhat tonni (34 kilogrammi inimese kohta) võrreldes 1999. 
aasta 70 tuhande tonniga (51 kilogrammi inimese kohta). Nisu tarbimine loomasöödana on koguse 
mõttes samal perioodil kasvanud: 84 tuhandest tonnist 139 tuhande tonnini, aga loomasööda 
osakaal kogu nisu ressursist on oluliselt vähenenud. Kadude osakaal kogu saadud nisu ressurssist 
(ehk kogus sisaldab toodangut, importi ja varusid aasta alguses) moodustas umbes 0,5%.  

Joonis 88. Nisu (tali- ja suvinisu) ressurss ja kasutamine 1999. aastal, tonnides (Allikas: PM20)46 
 

 
Joonis 89. Nisu (tali- ja suvinisu) ressurss ja kasutamine 2017. aastal, tonnides (Allikas: PM20)47 
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Odra (tali- ja suviodra) ressurss ja kasutamine on näha joonistelt 90 ja 91. Odratoodang kasvas 
ajavahemikul 1999–2017 enam kui 2 korda. 1999. aastal toodeti 186 tuhat tonni otra, aga 2017. 
aastal oli toodang enam kui 420 tuhat tonni. Odra impordi kogused Eestisse perioodil 1999–2017 on 
peaaegu muutumatud (55 tuhat tonni 1999. aastal võrreldes 48 tuhande tonniga 2017. aastal), kuid 
vahepeal on toimunud mõned kõikumised. 

Samas on odra eksport tänu leitud uutele turgudele perioodil 1999–2017 oluliselt suurenenud. 
Nimelt on odra eksporditud kogus kasvanud üle 40 korra – 8 tuhandelt tonnilt 1999. aastal 300 
tuhande tonnini 2017. aastal. Peamised Eesti ekspordipartnerid on riigid väljastpoolt Euroopa Liitu 
ehk 2017. aastal eksporditi Euroopa Liidu riikidesse ainult 3%. Samas importis Eesti otra peamiselt 
Euroopa Liidu riikidest.  

Odra kasutamine loomasöödaks perioodil 1999–2017 põhiosas ei muutunud, kuid on toimunud 
vähenemine odra kasutamisel inimtoiduna ja tööstuslikuks tarbimiseks.  
 

 
Joonis 90. Odra ressurss ja kasutamine 1999. aastal, tonnides (Allikas: PM20) 

 
47 Import, eksport – põllumajandussaaduste, sh töödeldud saaduste riiki sissevedu ja riigist väljavedu, sh Euroopa 
Liidu riikide omavaheline kaubavahetus. 
Inimtarbimine – põllumajandussaaduste tarbimine olenemata toidu töötlusastmest. 
Kadu – majapidamises ja mitmesugustel turustusetappidel (transportimisel, ladustamisel, pakkimisel, 
kuivatamisel, töötlemisel) tekkinud kadu. 
Saak (toodang) – aruandeperioodil Eesti territooriumil toodetud põllumajandussaadused (nii töötlemata kui ka 
töödeldud saadused). 
Ressurss – saagi, impordi ja varude aasta alguses summaarne kogus 
Tarbimine loomasöödana – põllumajandussaaduste kogused (toor- või töödeldud kujul), mis on kasutatud 
loomasöödaks ja/või loomasööda tootmiseks. 
Tarbimine seemnena – aruandeperioodil külvatud seemne kogus (nii omatoodetud kui ka ostetud). 
Inimtarbimine – tarbimine ümberarvestatuna jahu ekvivalendiks. 
Tööstuslik tarbimine – põllumajandussaaduste kogused alkohoolsete jookide, õlle ja muude toodete, v.a toidu ja 
loomasööda valmistamiseks. 
Varude muutus – põllumajandussaaduste (valmistoodangu) varud perioodi lõpul miinus varud perioodi algul. 
Varudesse arvatakse põllumajandusliku majapidamise, hulgikaubanduse ja ümbertöötlemisettevõtte laos olev 
kaup ning sekkumisvaru. 
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Joonis 91. Odra ressurss ja kasutamine 2017. aastal, tonnides (Allikas: PM20) 

 
Kartuli ressurss ja kasutamine on kajastatud joonistel 92 ja 93. Kartulitoodang vähenes ajavahemikul 
2000–2017 ligikaudu 4,5 korda. Kui 2000. aastal toodeti 403 tuhat tonni kartulit, siis 2017. aastal oli 
toodang väiksem kui 90 tuhat tonni. Kartuli impordi kogused Eestisse on perioodil 2000–2017 
suurenenud ligikaudu 4 korda (11 tuhat tonni 2000. aastal võrreldes 44 tuhande tonniga 2017. 
aastal).  

Erinevatel turustusetappidel tekkinud kartulikadude osakaal kogutarbimisest vaadeldaval perioodil 
praktiliselt ei muutunud ja oli 1-3% vahemikus kogutarbimise kogusest. 

 

 
Joonis 92. Kartuli ressurss ja kasutamine 2000. aastal, tonnides (Allikas: PM31) 
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Joonis 93. Kartuli ressurss ja kasutamine 2017. aastal, tonnides (Allikas: PM31) 

 
Kartuli tarbimine Eesti elaniku kohta on samal perioodil kahanenud enam kui 1,5 korda – 177 
tuhandelt tonnilt 2000. aastal 114 tuhande tonnini 2017. aastal. Kusjuures kartuli tarbimine ühe 
inimese kohta on vähenenud 130 kg-st 2000. aastal kuni 90 kg-ni 2017. aastal (joonis 94). 

 

 
Joonis 94. Kartuli sisetarbimine perioodil 2000–2017, tuhandetes tonnides (Allikas: PM31) 

 

Tehniliste kultuuride ressurss ja kasutamine on näha joonistelt 95 ja 96. Õliseemneviljade osas 
domineerib Eestis rapsi ja rüpsi kasvatmine. Toodang kasvas ajavahemikul 2000–2017 enam kui 5,5 
korda. 2000. aastal toodeti õlikultuuride seemneid 30 tuhat tonni, 2017. aastal oli toodang aga enam 
kui 165 tuhat tonni.  

Perioodi alguses (2000–2007) moodustas aastane õliseemnete import umbes 20–50% tehniliste 
kultuuride kogutoodangust, v.a 2005. aastal, mil kultuuride impordi üldkogus ületas kogutoodangut. 
Edaspidi vähenes impordi kogus 5–10%ni kogu sisetoodangust.  
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Joonis 95. Õliseemne ja -vilja ressurss ja kasutamine 2000. aastal, tonnides (Allikas: PM37) 

 
Joonis 96. Õliseemne ja -vilja ressurss ja kasutamine 2017. aastal, tonnides (Allikas: PM37) 

 

Õliseemnete ressursi põhiosa kasutatakse töötuslikes protsessides (joonis 97), kusjuures tarbitud 
kogused kasvasid 17 aasta jooksul enam kui 5 korda: 19,7 tuhandest tonnist 2000. aastal 110 
tuhande tonnini 2017. aastal.  

Tehniliste kultuuride ekspordi dünaamika muutus perioodil 2000–2017 oluliselt: nimelt moodustas 
eksport perioodil 2000–2009 kogutoodangust umbes 15–30%, kuid alates 2010. aastast kuni 2015. 
aastani kasvas selle osakaal 50–70%ni kogutoodangust ning edaspidi, aastatel 2016 ja 2017, on 
ekspordi kogused kahanenud jälle 30%ni (joonis 97). Eesti peamisteks kaubanduspartneriteks on 
saanud ELi riigid, mille osa oli umbes 99–100% kogu ekspordi kogusest.  
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Joonis 97. Õliseemnete ja -vilja toodang, import ja eksport perioodil 2000–2017, tuhandetes tonnides (Allikas: 
PM37) 

 
Köögiviljade ressurss ja kasutamine on kajastatud joonistel 98 ja 99. Köögiviljade toodang on 
vaadeldaval perioodil 2000–2017 püsinud stabiilsena. 2000. aastal toodeti 45 tuhat tonni köögivilja, 
2017. aastal oli toodang aga 59 tuhat tonni. 
 
Oluliselt on muutunud Eestisse imporditavad kogused: perioodil 2000–2017 on import suurenenud 
ligikaudu 2,3 korda (31 tuhat tonni 2000. aastal võrreldes 72 tuhande tonniga 2017. aastal). Eesti 
eksport on samuti kasvanud: 0,9 tuhandest tonnist 4 tuhande tonnini.  

 

 
Joonis 98. Värske köögivilja ressurss ja kasutamine 2000. aastal, tonnides (Allikas: PM33) 
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Joonis 99. Värske köögivilja ressurss ja kasutamine 2017. aastal, tonnides (Allikas: PM33) 

 

Olulised muutused on selle perioodi jooksul toimunud loomade söötmise praktikas: köögiviljade 
kasutamine loomasöödaks on aastast 2008 sisuliselt lõppenud (joonis 99). Kuid kadude osakaal kogu 
köögivilja ressursist on kasvanud 1–2%st aastatel 2000 ja 2001 kuni 6–8%ni järgmistel aastatel.  

Põhiosakaalu köögiviljade ressursist tarbisid Eesti elanikud: nimelt on kogu sisetarbimine viimase 17 
aasta jooksul suurenenud 1,7 korda ehk 50 kg-st inimese kohta 2000. aastal kuni 90 kg-ni inimese 
kohta 2017. aastal (joonis 100).  

 

 
Joonis 100. Köögiviljade sisetarbimine, tuhandetes tonnides (Allikas: PM33) 
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Veisekasvatussaaduste ressurss ja kasutamine on näha jooniselt 101. Värske piimatoodete (piim, 
koor, või, juust) toodang suurenes perioodil 2003–2017 20 tuhande tonni võrra. Perioodil 2003–2009 
jälgis piimatoodete toodang peamiselt sisetarbimist, sest toodete eksport Eestist oli keskmiselt 2–3 
tuhat tonni aastas. Ekspordi hakkas kasvama 2010.–2011. aastal, kuid aastal 2012 toimus 
piimatoodete ekspordis oluline langus, mis mõjus tervele toodangule. Järgmistel aastatel eksport 
taastus, mille tulemuseks oli piimatoodete kogutoodangu kasv.   

Joonis 101. Värskete piimatoodete toodang ja sisetarbimine48, import ja eksport, tuhandetes tonnides (Allikas: 
PM47) 

 
 Joonis 102. Piima ja piimatoodete tarbimine EL-28s, miljonites tonnides (Allikas: Eurostat 2016) 

 
48 Joogipiim, petipiim, hapendatud piim, koor, jogurt ja muud fermenteeritud tooted, piimapõhised joogid, 
muud piimatooted. 
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Võrdluseks Euroopa keskmisega on joonisel 102 toodud piima ja piimatoodete tarbimine EL-28s. 
Juustutoodang on samal perioodil suurenenud (joonis 103). Toodangu tõus toimus peamiselt tänu 
ekspordi kasvule, kuid sisetarbimine suurenes aasta aastalt, v.a 2014. aastal, mil ELi riikidele olid 
kehtestatud Venemaa sanktsioonid49. 

 
Joonis 103. Juustu toodang ja inimtarbimine, import ja eksport, tuhandetes tonnides (Allikas: PM47) 

Perioodil 2003–2009 moodustas veiseliha sisetoodang 13–15 tuhat tonni (joonis 104), kuid 
sisetarbimine suurenes aasta-aastalt sama perioodi jooksul. Sisetoodangu tõus on toimunud veiseliha 
ekspordi suurenemise tõttu. Jooniselt 101 on näha, et Eesti eksport on saavutanud maksimaalse 
taseme aastal 2012, kuid alatest sellest aastast ja järgmiste aastate jooksul veiseliha ekspordi 
kogused on peaaegu samad: 3,4–3,7 tuhande tonni piires. 

 
Joonis 104. Veiseliha toodang, inimtarbimine ja väliskaubandus, tuhandetes tonnides (Allikas: PM42)  

 
Sealiha ressurss ja kasutamine on näha jooniselt 105. Sealiha toodang vastas perioodil 2002–2017 
peamiselt siseturu (sisetarbimise) nõuetele. Perioodidel 2004–2008 ja 2015–2017 oli sealiha 
sisetarbimine tagatud sealiha ekspordi arvel (joonis 105). Kogu perioodi jooksul ületas sealiha import 
sealiha ekspordi koguseid keskmiselt 1,5 korda. Üldiselt kasvas sealiha aastane tarbimine ühe Eesti 
elaniku kohta 27 kg-lt 2002. aastal 41 kg-ni 2017. aastal. 

 
49 https://www.agri.ee/et/venemaa-sanktsioonid-euroopa-liidu-toidukaupadele  
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Joonis 105. Sealiha toodang, inimtarbimine ja väliskaubandus, tuhandetes tonnides (Allikas: PM42) 

 
Lamba- ja kitsekasvatussaaduste ressurss ja kasutamine on kajastatud joonisel 106. Lamba- ja 
kitseliha toodangu puhul on oluline tähele panna, et see ei ole teiste loomakasvatussektoritega 
võrreldav peamiselt sektori ebaolulise osakaalu tõttu kogu lihatoodangust, tarbimisest ja 
väliskaubandusest.  

Lihatoodangu põhiline kasv algas 2006. aastal, saavutas tipu 2008. aastal ja kahanes seejärel aasta-
aastalt kuni 2010. aastani. Alates 2010. aastast on lamba- ja kitseliha toodang enam vähem stabiilne 
ning moodustab umbes 0,5–0,6 tuhat tonni aastas (joonis 106).  

Ekspordi kogused on perioodil 2002–2009 aastati kõikuvad. Kuid alates 2010. aastast on eksport 
hakanud stabiliseeruma – 0,1 tuhande tonni tasemel.  

Lamba- ja kitseliha impordi Eestisse saab jagada kolmeks etapiks:  
• 2005.–2010. aastad, mil impordi kogused olid madalad ja aastati kõikuvad ;  
• 2011.–2014. aastad, mil hakkas toimuma impordi suurenemine;  
• alates 2015. aastast, mil on toimunud järjekordne kasv. Kindlasti tuleb tähele panna, et 

ekspordi ja impordi suurused on madalad ehk aastas 100–400 tonni piires.  

 
Joonis 106. Lamba- ja kitseliha toodang ja tarbimine, import ja eksport, tuhandetes tonnides (Allikas: PM42) 

SA ei avalda andmeid kitsepiima toodangu kohta, seepärast pole seda valdkonda võimalik analüüsida.  
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Linnukasvatussaaduste ressurss ja kasutamine on näha joonistelt 107 ja 108. Viimase 15 aasta 
jooksul on Eesti elanike seas toimunud kasv munade tarbimisel. Nimelt on aastane tarbimine 
kasvanud 16,2 tuhandelt tonnist 18,4 tuhande tonnini, mis on võrdne järgmiste kogustega ühe 
inimese kohta: 188 tükist aastas inimese kohta 2002. aastal 224 tükini aastas 2017. aastal. Samuti on 
toimunud ekspordi tõus 1,2 tuhandest tonnist 3,3 tuhande tonnini. Aga siin tuleb kindlasti mainida, 
et selle perioodi jooksul on Eestis olnud negatiivne kaubandusbilanss ehk Eesti ostab (impordib) 
mune rohkem, kui müüb (ekspordib). 
Munade import kasvas 2017. aastaks võrreldes 2002. aastaga märgatavalt – enam kui 3 korda. 

 
Joonis 107. Muna ressurss ja kasutamine 2002. aastal, tuhandetes tonnides50 (Allikas: PM45) 

 
Joonis 108. Muna ressurss ja kasutamine 2017. aastal, tuhandetes tonnides51 (Allikas: PM45) 

Linnuliha toodangu trend on tõusev viimase 10 aasta jooksul, kuid tuleb mainida, et Eesti 
sisetoodangu kogused ei vasta Eesti sisetarbimise nõutele (joonis 109). Teiste sõnadega tarbivad 

 
50 Ühe muna arvestuslik kaal on 62,5 grammi 
51 Ühe muna arvestuslik kaal on 62,5 grammi 
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Eesti elanikud keskmiselt 2 korda rohkem, kui Eesti linnukasvatusettevõtetes toodetakse. Võttes 
arvesse, et linnuliha eksport on moodustanud kogu toodangust umbes 35–50%, on vajadus linnuliha 
impordi järele järelikult väga suur. Üldiselt ületavad impordi kogused ekspordi koguseid enam kui 2,5 
korda. Linnuliha tarbimine ühe elaniku kohta kasvas 21 kg-lt 2002. aastal 26 kg-ni 2017. aastal. 

 
Joonis 109. Linnuliha toodang ja tarbimine, import ja eksport, tuhandetes tonnides (Allikas: PM42) 

 

 

Taimekasvatuskultuuride toodang ning selle tarbimine toiduks ja söödaks moodustab väärtusahela. 
Väärtusahelas tarbimiseks vajalike koguste ja nende muutumise hindamiseks on otstarbekas 
kasutada aastate keskmist näitajat (antud töös kolme aasta keskmist), kuna primaartootmine on 
oluliselt sõltuv ilmastikust. Väärtusahelas on olulisel kohal inimtarbimine ja biomajanduse võimalike 
väärtusahelate arendamisel kaassaadused ja jäätmed. Taime- ja loomakasvatuse toodang ning 
tarbimise andmed on esitatud tabelites 34 ja 35.  
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Tabel 34. Taimekasvatuskultuuride toodangu ja tarbimise voog väärtusahelas aastate 2014–2016 keskmisena, tuhandetes tonnides 

Kultuur Toodang, 
tuh t 

Import, 
tuh t 

Eksport, 
tuh t 

Inimtarbim., 
tuh t 

Tööstusesse,  
tuh t 

Kadu, 
tuh t 

Seemneks,  
tuh t 

Looma-
sööt,  
tuh t 

Põhk ja 
pealsed, tuh t 

Jäätmed (esma-
töötlemisel), 
tuh t 

Varu, 
tuh t 

Nisu 611,6 59,1 400,8 69,6 0,4 2,6 32,8 159,5 526,0 19,6 87,6 
Rukis 42,1 18,7 27,3 20,0 4,1 0,5 2,5 5,2 54,7 1,3 7,4 
Oder 485,2 54,8 266,7 2,6 19,3 2,2 29,3 217,3 388,2 15,5 69,0 
Kaer 72,7 3,9 32,4 2,1 0,0 0,5 5,6 37,6 80,0 2,3 12,3 
Muu teravili  
(tritik, tatar) 

32,5 40,3 9,4 5,8 0,3 0,6 2,1 54,8 29,3 1,0 13,0 

Kaunvili 78,4 0,9 16,4 1,8 0,0 0,1 4,9 8,5 69,8 2,5 - 
Raps ja rüps 178,9 20,3 55,9 3,9 143,4 1,5 0,5 0,9 357,9 5,7 10,6 
Kartul 113,0 37,7 7,4 116,7 0,0 4,0 12,1 11,9 22,6 23,3 - 
Köögivili 72,6 56,3 2,3 132,5 0,0 5,4 0,0 0,0 9,0 10,2 - 
Puuvili ja 
marjad 

6,4 64,2 3,2 - - 7,5 - 0,0 - 0,1 - 

Lina 0,07 - - 0,07 - - - - 0,6 0,0 - 
Kanep 3,4 - - 3,4 - - - - - - - 
Söödajuurvili 0,8 - - - - - - 0,8 - - - 
Ühe- 
aastased  
söödakultuurid 

302,3 - - - - - - 302,3 - - - 

Mitme- 
aastased  
söödakultuurid 

1 801,4 - - - - - - 1 706,5 - - - 

Püsirohumaa  
sööda 
tootmiseks 

1 659,9 - - - - - - 1 659,9 - - - 

Kokku 5 461,2 356,3 821,7 358,4 167,5 24,8 89,8 4 165,1 1537,9 81,6 200,0 
Allikas: Statistikaamet; autorite arvutused 
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Tabel 35. Loomakasvatussaaduste toodangu ja tarbimise voog väärtusahelas aastate 2014–2016 keskmisena, 
tuhandetes tonnides 

Kultuur Toodang, 
 tuh t 

Import, 
 tuh t 

Eksport,  
tuh t 

Inim- 
tarbi- 
mine,  
tuh t 

Kaas- 
saadused  
(tapal),  
tuh t 

Jäätmed  
(tapal,  
esmatöötl.),  
tuh t 

Haude- 
munad,  
tuh t 

Veiseliha 13,4 4,5 3,5 11,2 9,1 12,9 - 
Sealiha 45,0 31,0 20,3 53,8 5,7 3,4 - 
Muude loomade 
liha 

0,0 0,4 0,3 0,1 - - - 

Lamba- ja 
kitseliha 

0,7 0,3 0,1 0,7 0,4 0,1 - 

Linnuliha 19,8 22,4 8,9 32,9 7,0 6,9 - 
Rupskid (veise, 
sea, lamba ja 
kitse, linnuliha 
kaassaadused) 

2,6 3,8 3,4 2,7 - - - 

Muna 12,7 10,7 3,6 18,9 - 0,1 1,0 
Toorpiim 790,5 13,1 200,0 - - - - 
Või 4,7 1,3 1,8 4,2 - 0,0 - 
Värske koor 7,9 0,4 0,9 7,3 - 0,0 - 
Värske piima 
tooted, v.a värske 
koor 

190,7 5,2 28,3 170,0 - - - 

Kontsentreeritud 
piim 

- 0,6 0,0 - - - - 

Sulatatud juust - 8,6 2,8 - - - - 
Juust, k.a 
kohupiim (värske 
juust) 

43,1 6,3 17,2 31,2 - 0,0 - 

Täispiimapulber - 0,8 1,2 - - - - 
Lõssi- ja 
petipiimapulber 

3,6 0,6 2,4 1,6 . - - 

Kokku 884,6 109,8 294,5 334,3 22,2 23,5 1,0 
Allikas: Statistikaamet; autorite arvutused 

 

6.1.4. Järeldused bioressursi kasutusele toidu ja sööda väärtusahelas 
Põllumajanduses toodetav taimne ja loomne bioressurss tagab peamiste toodete osas Eesti 
isevarustatuse ja annab võimaluse arendada töötlevat tööstust. Eestis on aastate 2014–2016 
keskmisena toodetud 1688 tuhat tonni põllukultuure, millele lisandub söödakultuuride toodang 3658 
tuhat tonni. 

• Põllukultuuridest on ülekaalus teravilja tootmine (1211,8 tuhat tonni ehk 73,6% 
põllukultuuride toodangust). Teraviljadest on olulise toodanguga kultuurid nisu (607,2 tuhat 
tonni) ja oder (438,4 tuhat tonni). 

• Õlikultuuride seemet toodeti aastate 2014–2016 keskmisena 155 tuhat tonni.  
• Aastate 2014–2016 keskmisena toodeti 39,5 tuhat tonni köögivilju, 94,3 tuhat tonni kartulit 

ja 4,9 tuhat tonni marju ja puuvilju.  
• Toodangu väärtuse alusel on samuti olulisimad taimekasvatussektori tooted Eestis 

teraviljad, mille kogutoodangu väärtus moodustab 45,5% kogu taimekasvatustoodangu 
väärtusest.  
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• Taimekasvatusliku biomassi arvestuslik väärtus kolme aasta keskmisena on 388,5 miljonit 
eurot. Samas on kõrgeim ühe tonni toodangu väärtus toodetud marjadel ja puuviljadel (1347 
€/t), köögiviljal (696 €/t), kartulil (369 €/t) ja tehnilistel kultuuridel (386 €/t).  

• Teraviljadest annab suurima väärtuse hektari kohta nisu kasvatamine (589 €/ha), kõrge 
tooteväärtusega on tehnilised kultuurid (ligikaudu 731 €/ha). 

• Söödakultuurid väärindatakse Eestis piimaks ja lihaks, kus loomakasvatuse sisendina 
kasutatakse 3658 tuhat tonni söödakultuure ja 256 tuhat tonni teravilja koos šrotiga.  

• Teravilja eksport oli aastate 2014–2016 keskmisena 736,6 tuhat tonni, millest nisu eksport 
moodustas 54,4% ja odra eksport 36,2%. Samal ajal imporditi 176,8 tuhat tonni teravilja, 
millest nisu moodustas 33,5% ja oder 30,9%.  

• Aastate 2014–2016 keskmisena imporditi Eestisse 56,6 tuhat tonni köögivilju, 37,7 tuhat 
tonni kartulit, 64,2 tuhat tonni marju ja puuvilju. Samal ajal toodeti Eestis 39,5 tuhat tonni 
köögivilju, 94,3 tuhat tonni kartulit ja 4,9 tuhat tonni marju ja puuvilju.  

• Loomse bioressursi tootmises on ülekaalus toorpiima toodang (723,0 tuhat tonni ehk 88,7% 
loomakasvatustoodangust).   

• Aastate 2014–2016 keskmisena toodeti 78,9 tuhat tonni liha, millest 57,0% moodustas 
sealiha (45 tuhat tonni). Linnuliha toodeti 19,8 tuhat tonni ja veiseliha 13,4 tuhat tonni ning 
mune 12,7 tuhat tonni.  

• Perioodil 2004–2017 on piimatoodang lehma kohta suurenenud 65,6%, olles 2017. aastal 
tasemel 9159 kg/a lehma kohta.  

• Loomakasvatustoodangu kolme aasta keskmine väärtus oli 400,1 miljonit eurot.  
• Loomakasvatustoodangu väärtuse alusel on kõige olulisem piimatoodang (229 miljonit 

eurot aastas), mis moodustas sellest 2017. aastal juba 57%. Veiseliha moodustas 2017. aastal 
kogu loomakasvatustoodangu väärtusest 16%, sealiha 15% ning linnuliha ja munad 10%. 
Veerand sajandi jooksul on need proportsioonid püsinud üldjoones stabiilsed. 

• Piimatoodang on valdkond, kus Eesti põllumajandus on Eurostati andmetel saavutanud 
tipptaseme. 2017. aastal oli Euroopa Statistikaameti andmetel piimatoodang lehma kohta 
Eestis 9091 kg, kõrgem oli see üksnes Taanis (9621 kg). Siit võib järeldada, et kui näiteks 
taimekasvatuses on Eestis kindlasti võimalik saagikust suurendada, siis piimatootmises oleme 
efektiivsuse osas võimalikule laele küllaltki lähedal. 

• Liha ja munade ekspordi-impordi bilanss on kõigil juhtudel negatiivne. 
• Põllumajandustoodangu rahalisest väärtusest moodustas 2017. aastal 

loomakasvatustoodang 49%, taimekasvatustoodang 42% ning teenused ja muu 
põllumajandustoodang 9%. Need proportsioonid on viimasel veerandsajandil püsinud 
küllaltki stabiilsed. 

• Põllumajanduses toodetava bioressursi väärtus oli kolme aasta keskmisena kokku 846 
miljonit eurot. 

• Eesti põllumajandustootjad ei suuda köögiviljade, kartuli ning marjade ja puuvilja toodangu 
osas konkureerida välismaise toodangu hinnaga, mistõttu tarbija eelistab välismaist 
toodangut ja isevarustatuse tase jääb madalaks. Lisaks ei ole Eestis arenenud 
katmikköögiviljandus, mistõttu selle valdkonna konkurentsivõime on madal. Eelnevate 
perioodide statistika ilmestab kordades suuremat köögiviljade ja kartuli tootmist Eestis. 
Küsimus ei ole tootjate isevarustatuse tagamise võimekuses, kuid tagada ei suudeta madalat 
konkurentsivõimelist hinda.  

• Eestisse imporditi aastas keskmiselt 31,0 tuhat tonni sealiha, 22,4 tuhat tonni linnuliha ja 
10,7 tuhat tonni mune. Kõikide liha kaubagruppide ja munade osas on Eesti ekspordi-impordi 
bilanss miinuses. 
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• Eestist eksporditi aastate 2014–2016 keskmisena 200,0 tuhat tonni toorpiima. Summaarselt 
on nii Eesti taimekasvatus- kui ka loomakasvatustoodangu ekspordi-impordi bilanss 
positiivne. 

• Viimastel aastatel ei suudeta Eestis toota konkurentsivõimelise hinnaga sealiha, mis on 
osaliselt tingitud sigade Aafrika katku puhangust. Kuigi katkust on tingitud ekspordipiirangud 
ja kohalik toodetud sealiha on madala turuhinnaga, imporditakse veelgi odavamat sealiha.  

• Loomakasvatuses oleks võimalik väärindada märkimisväärselt rohkem teravilja, mida Eesti 
ekspordib maailmaturule. Olukorra täpsemaks määramiseks on vajalik hinnata teiste riikide 
toetuste taset ja tegelikku tootlikkust lihatootmise sektorites.  

• Loomasöödana kasutatavate taimekasvatussaaduste osakaal kogutoodangust on vähenenud, 
samas on Eesti loomasööda osas ikkagi suuresti isevarustav. 

• Kuigi ka kartuli tarbimine on Eestis märgatavalt vähenenud, on kartul muutunud siiski 
importkaubaks. Eesti ei ole enam nn kartulivabariik. 

• Köögiviljatoodang on kasvanud, aga kasvanud on ka inimtarbimine. Seega enamik köögivilja 
siiski imporditakse. Probleemiks on muuhulgas vähene köögiviljakasvatus katmikaladel. 

 

6.1.5. Mere biomassi toodangu väärtus 
Kalaressursi ülevaates esitatud tabelist 34 nähtub, et siseveekogude osa kogupüügimahust on 
suhteliselt tagasihoidlik (4%). Kui aga vaadata saagi potentsiaalset väärtust, siis moodustab 
siseveekogude osa koguväärtusest koguni 26%. Seda asjaolu seletab kalaliikide erinev hind: kui 
Läänemerest püütakse peamiselt odava hinnaga kilu ja räime, siis sisevetest saadud kalast 
moodustavad suure osa kallimad kalaliigid nagu ahven, haug ja koha, kes eksporditakse kõrgema 
hinnaga Lääne-Euroopa riikidesse (tabel 36). 

Tabel 36. Peamiste kalaliikide saak tuhandetes tonnides Läänemerest ja siseveekogudest ning saagi väärtus 
tuhandetes eurodes aastatel 2007–2018, arvestades 2018. a keskmist esmakokkuostuhinda 

Aasta Näitaja Läänemeri kokku Siseveekogud 

ahven koha haug räim kilu kokku ahven koha haug kokku 

2007 saak 0,8 0,1 0,0 26,1 51 78,0 0,4 0,9 0,2 1,5 

väärtus 1787 339 24 4438 8671 15260 840 3177 313 4331 

2008 saak 0,7 0,1 0,0 31,8 48,6 81,2 0,8 0,7 0,1 1,6 

väärtus 1618 219 28 5413 8259 15536 1741 2277 160 4177 

2009 saak 0,8 0,1 0,00 33,2 47,3 81,4 0,8 0,7 0,1 1,6 

väärtus 1869 228 24 5638 8041 15800 1879 2469 181 4528 

2010 saak 0,9 0,1 0,0 28,9 47,9 77,8 1,2 0,5 0,1 1,8 

väärtus 2022 251 41 4907 8137 15357 2800 1827 151 4778 

2011 saak 0,8 0,1 0,0 25,3 35 61,2 0,8 0,7 0,1 1,6 

väärtus 1831 378 57 4305 5946 12518 1783 2422 239 4444 

2012 saak 0,5 0,1 0,0 22 27,7 50,3 0,8 0,7 0,1 1,6 

väärtus 1265 502 63 3748 4709 10287 2477 2331 361 5169 

2013 saak 1,2 0,1 0,1 21,9 29,9 53,2 0,9 0,7 0,2 1,8 

väärtus 3603 593 117 3932 4845 13089 2117 2298 386 4801 

2014 saak 1,6 0,2 0,1 23,1 28,5 53,5 0,8 0,7 0,2 1,7 

väärtus 3603 593 117 3932 4845 13089 1832 2248 335 4414 

2015 saak 1,5 0,1 0,1 32,3 24 58,0 0,8 0,5 0,1 1,4 

väärtus 3503 284 92 5494 4072 13445 1923 2578 256 4757 
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2016 saak 1,4 0,1 0,0 33,8 23,7 59,0 1,0 0,8 0,1 1,9 

väärtus 3159 365 74 5741 4027 13365 2358 2602 255 5214 

2017 saak 1,3 0,1 0,0 35,2 26,5 63,1 0,7 0,9 0,1 1,7 

väärtus 2966 192 72 5976 4513 13718 1569 3141 239 4949 

2018 saak 1,1 0,1 0,1 34,8 29,6 65,7 0,6 0,7 0,1 1,4 

väärtus 2613 226 121 5910 5036 13906 1307 2516 217 4040 
2007–
2018 

keskmine 

saak 1,1 0,1 0,0 29,0 35,0 65,2 0,8 0,7 0,1 1,6 

väärtus 2420 333 69 4936 5925 13701 1885 2407 258 4550 

 

Kaugpüügi saagi väärtuse kohta statistilisi andmeid ei ole, kuid kuna enamik püütavatest kalaliikidest 
ja koorikloomadest on hinnalised, siis on saagi väärtus kõrge. 

 

6.1.6. Mere bioressursi ekspordi ja impordi bilanss 
Kalatoodete ekspordikäibes on esikohal külmutatud kala, kuid nii selle kogus kui ka maksumus on 
perioodil 2013–2017 vähenenud (tabel 37).  

Tabel 37. Kala ja kalatoodete ekspordikäive tootegruppide lõikes aastatel 2013–2017, tuhandetes tonnides ja 
miljonites eurodes (Hansa et al., 2018) 

Tootegrupp 2013 2014 2015 2016 2017 
kogus summ

a 
kogus summa kogus summa kogus summa kogus summa 

Eluskala 0,1 0,5 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 

Jahutatud kala 1,9 1,9 1,6 2,8 3,4 4,5 7,1 3,8 7,1 4,0 

Külmutatud 
kala 

64,4 51,3 53,5 57,2 45,7 36,1 40,5 15,7 53,5 20,0 

Kalafileed ja 
muu kalaliha 

2,4 18,5 3,6 25,2 2,7 24,1 3,0 27,7 2,7 27,1 

Kuivatatud, 
soolatud, 
suitsukala 

2,7 21,4 2,7 21,5 3,7 31,8 2,0 17,8 1,5 16,6 

Vähilised 5,8 21,2 3,6 11,6 3,3 15,2 3,6 14,0 3,6 13,1 

Limused ehk 
molluskid 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Muud 
veeselgrootud 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kala kokku 77,3 114,8 65,0 118,7 58,8 112,0 56,2 79,3 68,4 81,2 

Tooted ja 
konservid kalast 

17,8 20,5 19,6 23,3 19,6 23,7 15,0 19,6 14,5 19,5 

Tooted 
vähilistest jt 

0,6 4,5 0,9 5,1 0,7 4,8 0,6 7,5 0,7 9,9 

Kalatooted 
kokku 

18,4 25,0 20,5 28,4 20,3 28,6 15,6 27,0 15,2 29,5 

Kala ja 
kalatooted 
kokku 

95,7 139,8 85,5 147,0 79,1 140,5 71,8 106,3 83,6 110,7 

 

Kui arvestada eksporditud koguseid, on Eesti peamine ekspordiartikkel külmutatud kala ja 
peamisteks eksporditavateks kalaliikideks kilu ja räim. Ekspordiriikideks on peamiselt Ukraina ja Taani 
(tabel 38). Oletatavasti kasutatakse külmutatud kala ida pool peamiselt toiduks inimestele ja läänes 
(nt Taani) loomadele. 
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Tabel 38. Peamised ekspordi sihtriigid külmutatud kalale 2017. a näitel 

Peamised sihtriigid külmutatud kalale: Netokaal, 
tonnides 

Väärtus, 
eurodes 

Ukraina 21 246 6 371 086 
Taani 11 141 4 256 358 
Leedu 4 223 1 126 718 
Läti 3 831 1 231 343 
Kasahstan 3 143 1 526 140 
Allikas: Statistikaamet 

Kui arvestada kauba väärtust, siis on peamiseks Eestist eksporditavaks kaubaks kalafilee ja muu 
kalaliha tabel 39).  

 

Tabel 39. Peamised sihtriigid Eestist eksporditud kalafileele ja kalalihale 2017. a näitel 

Peamised sihtriigid kalafileele jm kalalihale: 
 

Netokaal, 
tonnides 

Väärtus, eurodes 
 

Soome 909 8 898 728  
Šveits 577 7 393 023  
Hispaania 184 2 397 336  
Rootsi 163 1 793 731  
Prantsusmaa 143 1 480 389  
Taani 109 1 357 094 

Allikas: Statistikaamet 

 
Joonis 110. Kala ja kalatoodete eksport lisandväärtuse lõikes aastetel 2013–2017 (Hansa et al., 2018) 

 
Kalasektori ekspordi kogustes moodustavad suurima osa väikese lisandväärtusega tooted. Käibes 
annab suurima osa töödeldud kala (joonis 110). Pärast 3-aastast langusperioodi kasvasid kalatooraine 
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ekspordi kogused 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 27%, rahalises väärtuses 20%. Samas jätkus 
kalatooraine väljavedu oluliselt madalama ekspordihinnaga. Töödeldud kala eksport oli 2017. aastal 
eelneva aastaga võrreldes jätkuvalt langustrendis nii väärtuselt (3%) kui ka koguseliselt (11%). 
Lõpptarbija kauba puhul kasvas ekspordiväärtus 11%, kuigi ekspordi kogus langes 6%. See oli tingitud 
KN 0305 (kuivatatud, soolatud kala; suitsukala) 23% hinnatõusust (Hansa et al., 2018). 
 
Tabel 40. Kala ja selgrootute import 2017. aastal 

Kaubakood Netokaal, 
tonnides 

Väärtus, 
eurodes  

0301 Eluskala 1 102 066 
0302 Värske või jahutatud kala, v.a kalafileed ja muu rubriigi 0304 kalaliha 11 050 42 690 385 
0303 Külmutatud kala, v.a kalafileed ja muu rubriigi 0304 kalaliha 11 113 16 864 009 
0304 Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha) 7 516 21 113 963 
0305 Kuivatatud, soolatud või soolvees kala; külm- või kuumsuitsukala; 
inimtoiduks kõlblik kalajahu 

828 5 151 683 

0306 Vähid, elusad, jahutatud, külmutatud, suitsutatud, kuumtöödeldud; 
toidukõlblik vähijahu 

1 281 7 376 264 

0307 Limused, karbis või karbita; veeselgrootud; inimtoiduks kõlblik jahu 
nendest 

249 1 239 334 

1604 Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast valmistatud 
kaaviariasendajad 

5 958 20 848 412 

1605 Tooted ja konservid vähkidest, limustest või muudest 
veeselgrootutest 

879 8 313 766 

kokku: 38 875 123 699 882 

Allikas: Statistikaamet 

Tabelis 41 on välja toodud peamised impordiriigid külmutatud kalale ja teistele toodetele. Norrast 
imporditakse Eestisse suuremas koguses värsket või jahutatud kala (lõhe). 

Tabel 41. Peamised impordiriigid külmutatud kalale ja teistele toodetele 2017. a näitel (Allikas: Statistikaamet) 

Import päritoluriigi põhjal (TOP 5 väärtuse järgi): 
 

    Netokaal, 
tonnides 

         Väärtus, 
eurodes  

Norra 8 960 40 546 831  
Leedu 4 279 13 021 839  
Soome 8 177 9 764 823  
Taani 1 866 8 930 724  
Rootsi 1 419 5 670 752 
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6.1.6. Mere bioressursi kasutamine väärtus- ja tarneahelas 

Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskuse (EUMOFA) arvutuste kohaselt kulutasid 
Eesti majapidamised 2017. aastal kala- ja vesiviljelustoodangule 131 miljonit eurot. 
Kodumajapidamiste kulutus per capita oli 100 eurot ja 2016. aastal tarbiti Eesti turul kalaressursse 
arvutuste kohaselt 16 kg elaniku kohta.42 Ülevaate kalatoodete tarbimisest erinevatel aastatel 
tootegrupiti annab tabel 42.52 

Tabel 42. Kala ja kalatoodete tarbimine leibkonnaliikme kohta keskmiselt aastas, kg (Allikas: Josing et al., 2016) 

43 

 

Eestis summaarselt tarbitud kalakoguse arvutamiseks saab kasutada kaudseid andmeid. 
Statistikaameti andmetel elas Eestis 2017. aastal 1 315 635 inimest ning Euroopa kalandus- ja 
vesiviljelustoodete turu seirekeskuse (EUMOFA, 2018) andmetel tarbiti Eestis 2016. aastal 16 kg 
kalatooteid inimese kohta. Kuna kalatarbimises poleviimastel aastatel suuri muutusi toimunud, võib 
arvata, et tarbitud kalakoguse kohta saab ligikaudse hinnangu järgnevalt: 1 315 635 x 0,016=21 050 
tonni.  

 

6.1.7. Järeldused mere bioressursi kasutamisele 
• Kalaressursist moodustab siseveekogude osa kogupüügimahust vaid 4%, kui aga vaadata 

saagi potentsiaalset väärtust, moodustab siseveekogude osa koguväärtusest koguni 26%. 
• Kalatoodete ekspordikäibes on koguselt esikohal külmutatud kala, kuid nii selle kogus kui ka 

maksumus on perioodil 2013–2017 vähenenud. 

 
52 (https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2016/uuring-2016-kalatoodete-tarbimine.pdf) 

 

 

 2015/ 2015/ 

 2005 2010 2011 2012 2015 2012 

±% 

2005 

±% 

Kokku (toote kaalus) 12,95 10,50 9,17 9,74 9,55 –2,0 –26,3 

Värske kala ja filee, 

külmutatud kala 
7,66 4,77 4,20 4,83 3,90 –19,3 –49,1 

Suitsukala 0,74 0,70 0,63 0,62 0,80 29,0 8,1 

Soolakala, konservid, 

kulinaariatooted 
3,08 3,68 3,11 3,01 3,41 13,3 10,7 

Kalapulgad ja -burgerid 0,58 0,57 0,45 0,39 0,29 –25,6 –50,0 

Muud tooted kalast, 

sh kalamari 

 

0,28 

 

0,25 

 

0,22 

 

0,32 

 

0,25 

 

–21,9 

 

–10,7 

 

 
Allikas: SA 

 
 

Mereannid, sh vähilised, 

krevetid, limused, 

tooted neist 

0,11 0,16 0,17 0,15 0,50       233,3       354,6 

Krabipulgad ja -nuudlid 0,50 0,37 0,39 0,42 0,40 –4,8 –20,0 
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• Kui arvestada kauba väärtust, siis on peamiseks Eestist eksporditavaks kaubaks on kalafilee ja 
muu kalaliha.  

 

6.2. Puidu ja puidupõhiste toodete väärtusahelas kasutatavad ressursid  
6.2.1. Puidu ja puidutoodete tootmine 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on tellinud puidu kui toorme kohta analüüse, neist viimane (joonis 
114) põhineb 2016. aasta andmetel ja annab hinnangu ka 2019. aasta kohta53. 2016. aastal oli 
raiemaht 11,1 miljonit tihumeeetrit ja siseriiklik ümarpuidu kasutus kokku 8,4 miljonit tihumeetrit. 
Kui võrrelda puidubilanssi, mis koostati 10 aastat tagasi 2006. aasta kohta46 2016. aastaks, siis 
puidubilansside koostamisel on olnud pikemaajaliseks probleemiks ebapiisavad andmed puittoodete 
sisetarbimise hindamisel, sest detailsemat lõpptarbimist statistika ei kajasta, samuti puuduvad 
täpsed statistilised andmed puidutöötlemisettevõtete toormekasutuse kohta (joonised 113 ja 114). 
Puittoodete sisetarbimine on võrreldes energeetikasektori ekspordiga oluliselt väiksem (joonis 115). 
Toormekasutuse hindamiseks on kasutatud ettevõtete küsitlemist ja eksperthinnaguid (tabel 43). Kui 
võrrelda Eesti puidubilansse 2006. ja 2016. aastal (joonised 113 ja 114), on näha suurt puidu ja 
puidupõhiste toodete ekspordi kasvu 6,17 miljoni m3 pealt 9,23 miljoni m3 peale. Suurimad 
puittoorme kasutajad on 10 aasta jooksul jäänud samaks ning nendeks on saetööstus ja energeetika. 
Puidujääkide kasutamises annab kõige olulisema panuse puidugraanulite tootmine ehk 
pelletitööstus. Toodetud puidugraanulid ei jää siiski kasutusse Eesti energeetikas, vaid valdavalt 
eksporditakse. Eesti saaks puidu väärindamise valdkonnas suure arenguhüppe teha juhul, kui 
eksporditavale 2 miljonile m3 paberipuidule leitaks kasutust kohapeal (joonis 117).  

Tabel 43. Toodangumahud suuremates tootegruppides aastatel 2014–2018 

Toode Ühik 2014 2015 2016 2017 2018 

Saematerjal m3 1 690 000 1757 000 2 051 000 2 349 000 2 468 000 

Liimpuit m3 314 300 349 900 359 600 389 300 408 000 

Puidugraanul t 528 600 972 400 1 167 500 1 057 400 985 000 

Termomehaaniline 
puitmass 

t 166 200 169 400 172 900 171 800 165 000 

Pleegitamata paber t 67 600 65 600 65 300 66 600 75 500 

Vineer m3 47 200 48 300 55 700 90 200 106 900 

Spoon m3 110 500 116 600 105 800 83 700 90 900 

Puitlaastplaat m3 175 600 151 200 90 700 91 900 89 700 

Puitkiudplaat m2 7 534 000 7 823 000 7 124 000 6 970 000 6 519 000 

Allikad: Eesti Statistikaamet, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit  

Aastatel 2014–2018 on toodangumahud enamikus olulisemates tooterühmades märkimisväärselt 
kasvanud. Suurimad toodangumahu kasvud on toimunud saematerjali ja puidugraanuli tootmises, 
kus tootmismaht on viimase viie aasta jooksul uute graanulitehaste lisandumise tõttu 
kahekordistunud. 2017. aastal suurenes saematerjali ja vineeri tootmismaht (vastavalt 15% ja 62%) ja 

 
53 http://empl.ee/wp-content/uploads/2015/01/Puidubilanss-2016-ja-2019.pdf 
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turunõudluse suurenemine kasevineeritoodete järele on Eestisse toonud suuri investeeringuid 
uutesse tehastesse.  

 

Tabel 44. Puidukasutuse prognoos küsitletud ettevõtetes aastatel 2016–201941 

Puidukasutuse maht tm 2016 2017 2018 2019 Mahu kasv 

Saematerjali tootmisel 3 432 686 3 794 500 4 356 000 4 494 000 1 061 314 

Spooni ja vineeri tootmisel 330 155 402 691 491 000 576 000 245 845 

Paberi ja plaadi tootmisel 915 000 965 000 1 045 000  1 295 000 380 000 

Puitkütuste tootmisel 2 297 601  2 891 000 2 484 000  2 599 000 301 399 

Energia tootmisel 1 379 392 1 575 759 1 754 285  1 800 885 421 493 

KOKKU: 8 354 834 9 628 950 10 130 285 10 764 885 2 410 051 

 

 
Joonis 111. Puidubilanss 200654, ühikuid m3 
 

 

 
54 http://empl.ee/statistika/puidubilanss/  
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Joonis 112. Puidubilanss 201755, ühikuid m3 

 
Joonis 113. Puidubilanss 2017 (Autor O. Gavrilova) 

 

 
55 https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
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Puittoodete ekspordis on olulisel kohal suurema lisandväärtusega tooted, nagu kokkupandavad 
puidust ehitised, mille viimase viie aasta ekspordikasv on olnud üle 30%. Järgnevad saematerjal ja 
puidust ehitusdetailid ning puitmööbel ja selle osad. 2018. aasta suurim ekspordimahu kasv toimus 
aga küttepuidu (59%) ja ümarpuidu (54%) tootegrupis, mida vedas hinnatõus. Eksport on olnud peale 
2008.–2009. aasta majanduslangust kasvav ja 2018. aastal eksporditi kokku rohkem kui 2,3 miljardi 
euro väärtuses puidupõhiseid tooteid. See moodustas 16% kogu Eesti kaupade ekspordist. 

 

Joonis 114. Puidupõhiste toodete eksport aastatel 2014–2018 suuremate kaubagruppide alusel, miljonites 
eurodes56 

 

 

 

 

 

 
56 Metsa- ja puidutööstus 2018,  http://empl.ee/wp-content/uploads/2019/06/2018-metsa-ja-puidutööstus-
numbrites-1.pdf 
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Joonis 115. Paberipuidu liikumine puidubilansis 2017. aastal45 

 
Joonis 116. Puidu ja puidust valmistatud toodete import 2003–2016, miljonites m3 45 

 

Märkimisväärne kasv on aastatel 2014–2018 toimunud puitkütuste tootmises (joonis 116 ja tabel 44), 
kus puidugraanulite tootmismaht on viie aastaga kahekordistunud ja jõudnud 1 miljoni tonnini. 
Statistikas on olemas andmed puiduhakke ja -jäätmete kohta (joonis 117), millest on näha, et nii 
puiduhakke kui ka -graanulite tootmismahud on 4-5 korda kasvanud. Puidugraanulite mahtu võib 
tootmisstatistika alusel lugeda suhteliselt täpseks, kuid puiduhakke korral on metsa- ja tööstushakke 
kogused segamini ja nende edasist kasutamist energiasektoris, graanulite tootmisel või ekspordis on 
keeruline jälgida. Puitbriketi tootmismaht on viimastel aastatel olnud stabiilne, kuid küttepuude 
tootmimaht on aastate lõikes veidi varieerunud tingituna hinnamuutustest turul.  
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Joonis 117. Puitkütuste tootmine aastatel 2008–201657  

 

6.2.2. Puidutootmiseks kasutatava metsavaru analüüs 
Puidutootmiseks kasutatava metsavaru analüüsi on hiljuti koostanud Enn Pärt 
Keskkonnaagentuurist58. Töö eesmärgiks oli anda ülevaade metsavaru suurusest, iseloomust ja 
võimalikust kasutusmäärast lähimal kümnel aastal. Lisaks prognoositi ka uuendusraie võimalikku 
mahtu 10–20 aasta perspektiivis. 

Lähteandmetena kasutati metsaregistri ja statistilise metsainventuuri (SMI) andmeid. Metsaregistri 
andmeid (kevad 2018) kasutati RMK metsade pindalaliste näitajate arvutamisel ja raiutava puidu 
teoreetiliste sortimentide osakaalu leidmisel kõikide metsade kohta. Teiste metsaomanike metsade 
analüüs põhines SMI andmetel (2017. aasta andmed). Metsaregistri andmeid sai kasutada RMK 
puhul, sest majandatavaid metsi inventeeritakse regulaarselt. Puudulikud on andmed osade RMK-le 
maareformi käigus riigistatud metsade kohta, kohati ka teiste omanike metsade kohta. Nimetatud 
analüüsi tulemusel selgus, et puidutootmiseks sobilike küpsete puistute pindala on Eestis kokku 495 
miljonit hektarit, tagavara 164 miljonit tihumeetrit ja keskmine võimalik uuendus- ja harvendusraie 
järgmisel kümnendil 11,6 miljonit tihumeetrit aastas.  

 

6.2.3. Järeldused puidu kasutamisele väärtusahelas 
• Eesti puidu väärtusahel on tervikuna väga puidu mehhaanilise väärindamise – eriti 

saetööstuse – keskne. Meie puidutööstus erineb Soome ja Rootsi puidutööstustest ja on 
väga sarnane Läti puidutööstusega. Sellel on ajaloolised põhjused. Puidu keemiline 
töötlemine on väga kapitalimahukas. Pärast iseseisvumist ei olnud vahendeid, et seda 
arendada. Eesti ettevõtjad ei ole puidu keemilisse töötlemisse investeerinud. Kogu 
oskusteave kadus ära. Ajalooliselt võttes on meil see valdkond olnud aga väga eesrindlik. 
Selles mõttes on järjepidevus kadunud. 

• Teine Eesti puidu väärtusahela tunnusjoon on puidu väga suur kasutamine energeetikas. 
Kogu Eestis käideldavast 15 miljonist m3 puitmaterjalist läheb kütteks 7,5 miljonit m3 ehk 
pool. Sellega oleme küll saanud täita Euroopa Liidus taastuvenergia osakaalule seatud 
ülesandeid, kuid samas on puidu kasutamine energeetikas vaid üks võimalus teiste kõrval. 

 
57 Erametsa puidubilanss. Ülevaade puidukasutuse mahtudest 2016 ja 2019.  Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. 
SA Erametsakeskus. 2018 
58 https://www.eramets.ee/metsandusuudised/valmis-puidutootmiseks-kasutatava-metsavaru-analuus/  
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Vajalik on arutelu teemal, milline on mõistlik tasakaal puidu kui energiaallika ja muude 
kasutusalade vahel. See on ka otseselt seotud küsimusega, missugused muutused tuleb ette 
võtta, et meie puidusektoris suudetaks luua kasutatava ressursi ühiku kohta enam 
lisandväärtust.  

• Eesti puidu väärtusahelas on probleem, et suur osa töötleva tööstuse arendustööd toimub 
väljaspool Eestit suurte korporatsioonide emafirmades, mitte siin kohapeal. Selleks, et 
toimuks põhimõtteline muutus Eesti puidutööstuse väärtusahelas, on vajalik muutuse 
loomine nii kõrghariduses, teaduses kui ka ettevõtluses. Eesti kõrghariduse ja teaduse 
süsteemis tuleb palju rohkem tähtsustada puidu keemilise töötlemise valdkonda. Võrreldes 
Eesti puidusektorit Soome ja Rootsiga, on meil sisuliselt on surnud ring: meil puuduvad selles 
valdkonnas moodsad puidurafineerimistehased ja puidukeemia valdkonnas on ettevõtetega 
koostööd tegemata keeruline teadust teha. Lahendusi proovivad üksiküritajatena leida 
ettevõtjad. Positiivne näide on koostöö professor M Loogi uurimisrühma ja Graanul Invest 
Grupi vahel, mille tulemusena valmib koostöös Taani partneriga katsetehas Imaveres.   

 

6.3. Tekstiili-, rõiva-, ja nahatööstuse väärtusahel 
 
Eesti rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus on enam kui 160-aastase ajalooga tööstusharu. Suurtööstustele 
pandi alus 1860.–1880. aastatel. Samas on rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus elanud taasiseseisvunud 
Eestis üle mitmeid muutusi, mida enim iseloomustavad töötajate arvu ja käivete muutumine59. 
Tekstiili- ja rõivatööstus moodustas 2018. aastal Eesti töötleva tööstuse müügist 4%.60 2008. aastal oli 
vastav näitaja 6%.61 10 aasta lõikes on suhe keskmisesse palka kasvanud enim tekstiilitööstuses: 
2008. aastal 66,2% ja 2018. aastal 76,4%. Rõivatööstuses on oluliselt kasvanud aga ekspordi 
osatähtsus – 66,2%ilt 77,2%le62,63. Tabelis 45 on ära toodud rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkond 
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite järgi. 
 

 
59 http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/06/R%C3%B5iva-ja-tekstiilit%C3%B6%C3%B6stuse-
uuring.pdf 
602018. aasta majandusülevaade. https://www.mkm.ee/sites/default/files/majandusulevaade_2018_.pdf 
61 2008. aasta majandusülevaade. https://www.mkm.ee/sites/default/files/majandusylevaade_2008.pdf 
62 2018. aasta majandusülevaade. https://www.mkm.ee/sites/default/files/majandusulevaade_2018_.pdf 
63 2008. aasta majandusülevaade. https://www.mkm.ee/sites/default/files/majandusylevaade_2008.pdf 
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Tabel 45. Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkond Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite järgi (tabelis 
on näidetena välja toodud Eestis toodetavad tooted)64 

 
 

6.3.1. Tekstiili- ja rõivatööstus Eestis 
Eesti tekstiilitööstus hõlmab 300 ettevõtet. Sektori ettevõtted toodavad väga erinevaid tooteid 
(näiteks vaibad, padjad, nöörid jne). Eesti tekstiilitööstust iseloomustab suur ekspordi osakaal. 2018. 
aastal läks ekspordiks 82,4%, mis moodustas 3,5% kogu töötleva tööstuse ekspordist. 2008. aastal oli 
vastav näitaja 83,6%, mis moodustas 4,7% kogu töötleva tööstuse ekspordist. 10 aasta lõikes on 
ekspordi kaubagruppides näha lamba- ja muude loomade villa ekspordi kasvu, samas kui ära on 
kadunud puuvillase riide ja linase lõnga tootmine65,66. 
 
Rõivatööstus hõlmab Eestis üle 500 ettevõtte ja sektoris töötab ligi 6000 inimest. Kuna rõivatööstus 
ei suuda teatud toodete osas Aasia suurtootjatega konkureerida, tuleks rõhku pöörata nišitoodetele 
ja disainile. Rõivatööstus on üks sektor, mida lähiaastatel ootab ees töötajate arvu oluline 
vähenemine. 
 

6.3.2. Tekstiili- ja rõivatööstuse toodangu väärtus 

Selles peatükis käsitletakse kohaliku biotoorme (lambavill) ja import biotoorme kasutamist Eesti 
tekstiili- ja rõivatööstuses ning toodetava toodangu väärtust (tabelid 46 ja 47). 

 

 
 

64 http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/06/R%C3%B5iva-ja-tekstiilit%C3%B6%C3%B6stuse-
uuring.pdf 
65 2008. aasta majandusülevaade. https://www.mkm.ee/sites/default/files/majandusylevaade_2008.pdf 
66 2018. aasta majandusülevaade. https://www.mkm.ee/sites/default/files/majandusulevaade_2018_.pdf 
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Tabel 46. Lambavilla ja lambavillast toodete tootmine, tööstustoodangu ja tööstustoodete loetelu järgi (2017)67  

Kood Kirjeldus  
Müüdud 
toodang 

Müüdud 
toodangu 
maksum
us, 
eurodes 

13102300000  
Lambavilla jm loomade villa kraasmed, kg 

2 209 15 005 

13201260000 Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud 
villast riie; loomakarvadest riie, 
m² 

 
331 

 
14 930 

13301122101 Villa ja villase lõnga värvimine, eurodes 4 842 262 4 842 
262 

13921130005 Tekid ja reisivaibad (v.a elektritekid) lambavillast vm 
loomade villast, 1000 tk 

8 151 254 

14132444050 Pikad püksid ja põlvpüksid, lambavillased või muude 
loomade villast (v.a 
trikoomaterjalist), meestele ja poistele, tükiarv 

 
986 

 
5338 

14391031064 Silmkoetooted lamba- vm loomade villast 
(villasisaldusega vähemalt 50%): kampsunid, 
vestid, pulloverid jm tooted meestele ja poistele, 
tükiarv 

 
78 658 

 
2 161 

093 

14391032065 Silmkoetooted lamba- vm loomade villast 
(villasisaldusega vähemalt 50%): kampsunid, 
vestid, pulloverid jm tooted naistele ja tüdrukutele, 
tükiarv 

 
31 291 

 
840 411 

14391033066 Silmkoetooted lamba- vm loomade villast: meeste ja 
naiste kampsunid, pulloverid,  vestid jm tooted, 
villasisaldusega vähemalt 50% ja toote massiga 
vähemalt 600 g, tükiarv 

37 749 839 411 

 

Eestis tegeletakse lambavilla väärindamisega erineval moel. Suures mahus tegeletakse villa ja villase 
lõnga värvimisega. 2017. aastal müüdi toodangut 4 842 262 euro väärtuses. Suurima panuse annab 
sellesse tegevusse Danspin AS, mis asub Sindis. Ettevõte tegeleb aga enamuses välismaise (Uus-
Meremaa, Inglismaa, Hispaania, Kreeka, Türgi jm päritolu) villa ja lõnga värvimisega.68 Ka enamik 
Eestis müüdavatest villastest toodetest on valmistatud välismaisest villast. 69 Tabelist 44 on näha 
lambavilla ja lambavillast toodete tootmine, tööstustoodang ja tööstustoodete loetelu. Enim 
toodetakse Eestis meeste ja poiste silmkoetooteid, mis sisaldavad vähemalt 50% lamba vm loomade 
villa (toodangut müüdi 2017. aastal 2 161 093 euro väärtuses. 

Tabelis 47 on ära toodud 2017. aastal Eestis toodetud tööstustooted, mis on võimalikuks tooraineks 
tekstiili- ja rõivatööstusele. Rohelisega on märgitud tooraine liigid, mille tootmisel on põhiliselt 
kasutatud biomassi. 

 
67 [http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=TO69#] 
68  https://www.aripaev.ee/juubel/2019/01/30/sindi-linna-suurim-tooandja-danspin-eesti-meid-on-aidanud-
avatus-muutustele 
69 Villa ja villatööstuse arengukava 2016-2036. https://lammas.ee/uus/wp-content/uploads/2019/03/Villa-ja-
villat%C3%B6%C3%B6stuse-kava_ELaS.pdf 
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Tabel 47. Eestis toodetav tekstiili- ja rõivatööstuse tooraine/materjal 2017 (Allikas: TO69)  

Kood  Toodete kirjeldus, ühik Müüdud 
toodang 

Müüdud 
toodangu 
maksumus
, eurodes 

13102300000 Lambavilla jm loomade villa kraasmed, kg 2209 15005 

13106132004 Puuvillane kammimata lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks 
pakendamata, riide valmistamiseks, ühekordne või 
korrutatud (v.a vaipade ja põrandakatete, 
trikookangaste ja -toodete valmistamiseks), tonnides 

0,4 3418 

13106133005 Puuvillane kammimata lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks 
pakendamata, ühekordne või korrutatud, 
trikookangaste ja -toodete valmistamiseks, tonnides 

41 118739 

13106155010 Puuvillane kammitud lõng (v.a õmblusniit), ühekordne 
või korrutatud, jaemüügiks pakendamata, k.a vaipade ja 
põrandakatete valmistamiseks (v.a riide, trikookangaste 
ja -toodete valmistamiseks), tonnides 

22,3 92153 

13106160021 Puuvillane lõng jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit), 
tonnides 

11 59334 

13201260000 Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud 
villast riie; loomakarvadest riie, m² 

331,1 14930 

13202072053 Puuvillane kirjukoeline riie rõivaste valmistamiseks (v.a 
teksariie; särkide ja pluuside valmistamiseks), 1000 m² 

350 40656 

13202074055 Puuvillane kirjukoeline riie kodu- või 
majapidamistekstiilide valmistamiseks, 1000 m² 

1514,6 2735916 

13203150000 Riie sünteesfilamentlõngast (v.a eriti tugevast lõngast 
või ribadest jms), m² 

2727 15753 

13301122101 Villa ja villase lõnga värvimine, eurodes 4842262 4842262 
13301230011 Puuvillase riide pleegitamine, eurodes 10573 10573 
13301240000 Linase, džuudist, muudest niinkiududest või taimsetest 

kiududest ning paberlõngast riide pleegitamine, eurodes 
26162 26162 

13301330020 Puuvillase riide värvimine, eurodes 22578 22578 
13301390026 Trikookangaste ja lausriide värvimine (teenustöö ja 

sisseostetud toodete viimistlus), eurodes 
3462681 3462681 

13301930038 Puuvillase riide viimistlus, v.a värvimine, pleegitamine, 
trükkimine, eurodes 

13767 13767 

13301950040 Sünteesfilamentlõngast või sünteeskiududest riide 
viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine), 
eurodes 

2948233 2948233 

13301990044 Trikookangaste ja lausriide viimistlus (teenustöö ja 
sisseostetud toodete viimistlus), v.a värvimine, 
pleegitamine, trükkimine, eurodes 

7870 7870 

13301995045 Rõivaste või tekstiiltoodete lõplik viimistlus, tikkimine, 
euro 

1686656 1686656 

13911910042 Trikookangad (v.a karuskangad), tonnides 251,6 1853938 
13951050010 Pealistamata ja katmata lausriie ja tooted sellest (v.a 

rõivad), k.a vatiin, pindtihedusega üle 150 g/m², 
tonnides 

2803 4610412 
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13961300013 Tekstiilkattega kumminiit ja -pael, impregneeritud, 
pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga 
tekstiillõng ja ribad, tonnides 

32,3 303245 

13961730001 Paelad jms tooted tekstiilkiududest, k.a alla 30 cm laiune 
riie (v.a punutud pael, etiketid, embleemid), eurodes 

755711 755711 

13961750002 Etiketid, märgid (embleemid) jm tooted (v.a tikitud, 
paelad) tekstiilkiududest, eurodes 

6219 6219 

13961770003 Punutud pael meetrikaubana, tutid ja pompoonid, 
ornamendiga kaunistused, k.a kingapaelad, äärispaelad, 
elektrijuhtme ümbris jm (v.a silmkoelised ja 
heegeldatud), eurodes 

937140 937140 

13991230007 Tikandid meetrikaubana, ribade või motiividena nähtava 
aluspinnata, eurodes 

735045 735045 

13991250008 Puuvillased tikandid meetrikaubana, ribade või 
motiividena (v.a nähtava aluspinnata), eurodes 

199906 199906 

13991270009 Keemilistest kiududest jm tekstiilkiududest tikandid 
meetrikaubana, ribade või motiividena (v.a nähtava 
aluspinnata; puuvillased), eurodes 

224486 224486 

13991300010 Vilt, k.a impregneeritud, pealistatud, kaetud või 
lamineeritud vilt, tonnides 

31,4 106954 

13991500017 Mähitud lõng ja ribad jms keemilistest kiududest, 
laiusega kuni 5 mm; šenill-lõng, bukleelõng, tonnides 

359,2 5678159 

 

6.3.3. Tekstiili ja tekstiiltoodete eksport ja import  
Järgneval joonisel 118 on välja toodud Eestisse imporditavate tekstiilide ja tekstiiltoodete ülevaade.  
 

 
Joonis 118. Tekstiili ja tekstiiltoodete eksport ja import 2005–2007 ja 2015–2017 

Jooniselt 118 on välja jäetud järgmised tootegrupid: 
• ..57 Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted 
• ..61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted) 
• ..62 Rõivad ning rõivamanused, v.a silmkoelised ja heegeldatud 
• ..63 Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja ... 

 
Joonisel 119 on käsitletud toorainet ja materjale, mis võiksid olla Eesti tekstiili- ja rõivatööstusele 
tooraineks. 
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Joonis 119. Tekstiili ja tekstiiltoodete import 2005–2007 ja 2015–2017. 

 

Järgneval joonisel 120 on välja toodud samade kaupade eksportmahud aastatel 2005–2007 ja 2015–
2017. 

 
Joonis 120. Tekstiil ja tekstiiltoodete eksport 2005–2007 ja 2015–2017 



   
 

 

 

152 

 

6.3.4 Nahktoodete toodang ning eksport ja import 
Joonistel 121, 122, 123, 124, 125 ja 126 on detailsemalt välja toodud nahktoodete eksport ja import 
tootegruppide kaupa. Pargitud või töödeldud loomanahkade toodang on teinud läbi suure languse 
(joonis 121), mis on seotud karusloomafarmide keelustamise kampaaniatega nii Eestis kui ka mujal 
maailmas. Veisenahkade müüdud toodangu maht on 2,5–3 korda kasvanud (joonis 122), samas on 
statistikas suuri ebatäpsusi (joonis 123). Pargitud seanahast toodete müük on langenud 4 korda 
(joonis 124). Võrreldes perioode 2005–2007 ja 2015–2017 on näha, et nahktoodete eksport on 
oluliselt vähenenud (joonis 125). Impordis on suuremaks kaubagrupiks toornahad, karusnahad, 
nahktooted, rakmed ja käekotid. Joonisel 126 on välja toodud pargitud või töödeldud karusnahkade 
toodangu maksumus. 

 
Joonis 121. Loomade pargitud või töödeldud karusnahad, müüdud toodangu maksumus 2009–2011 ja 2015–
2017. 

Joonisel 122 on välja toodud karvadeta tervete veisenahkade toodangu maht ja maksumus. Joonisel 
123 on välja toodud ülejäänud karvadeta veisenahkade toodangu maht ja maksumus. 

 
Joonis 122. Karvadeta terved veisenahad, müüdud toodangu maht ja selle maksumus 2009–2011 ja 2015–2017 
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Joonis 123. Karvadeta veisenahad, müüdud toodangu maht ja selle maksumus 2009–2011 ja 2015–2017 (2015. 
a kohta on andmed puudu ehk on märgitud 0; 2016 a kohta on toodangu maht ebareaalne 56 691 tonni). 

Joonisel 124 on välja toodud pargitud karvata seanahkade müüdud toodang ja selle maksumus. 

 

Joonis 124. Pargitud, kuid parkimisjärgse töötluseta karvata seanahk, müüdud toodang ja selle maksumus 
2009–2011 ja 2015–2017 

Joonistel 125 ja 126 on välja toodud nahktoodete eksport ja import. 

 

Joonis 125. Nahktoodete eksport 2005–2007 ja 2015–2017 
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Joonis 126. Nahktoodete import 2005–2007 ja 2015–2017 

 

6.3.5 Sekundaarsed ressursid – tekstiilijäätmed 
Eestis tekib nii tootmis- kui ka tarbijajärgseid tekstiilijäätmeid. Kohaliku tootmise ja tarbimise kõrval 
jõuab Eestisse igal aastal ka tuhandeid tonne Põhjamaade tekstiilijäätmeid. 

Tootmisjärgseid jäätmeid on võrreldes tarbijajärgsete tekstiilijäätmetega kergem koguda ja ümber 
töödelda. Paljud Eesti tekstiili- ja rõivatööstusettevõtted panustavad tekstiilijäätmete kogumisse ja 
ümbertöötlemisse.  

Siiski tuleb tunnistada, et suur osa jäätmetest põletatakse või ladestatakse prügilatesse. Kahjuks ei 
ole võimalik statistilistest andmetest eraldi välja võtta tekstiilijäätmete koguseid, kuna need 
kajastuvad segajäätmete kogumise sees. 

2013. aastal avas Viljandis Toom Tekstiil AS tootmisjärgsete tekstiilijäätmete ümbertöötlemistehase. 
Tehase rajamine läks maksma 3,5 miljonit eurot. Ümbertöödeldud tekstiilijäätmeid kasutatakse 
soojus- ja heliisolatsiooni ning pehme mööbli materjalide valmistamiseks.70 Heaks näiteks on samuti 
Wendre AS71, kus uute toodete valmistamiseks kasutatakse ära 95% oma tootmisjääkidest.  

Tarbijajärgsete jäätmete kaardistamiseks on käimas projekt „Põhjamaade-Baltikumi ringse 
tekstiilisüsteemi suunas“, mida rahastavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja 
Keskkonnaministeerium72. Projekti raames kaardistatakse põhjalikult tarbijajärgsed tekstiilijäätmed.  

Projekti esialgsete tulemuste tutvustamisel toodi välja järgmised esmased leiud:73  
• Kasutatud rõivaid ja kaltse imporditi Eestisse 2017. aastal 10 538 tonni ja eksporditi 11 797 

tonni. Kasutatud rõivaid imporditakse Eestisse peamiselt Soomest ja Rootsist, aga ka 
Saksamaalt, Suurbritanniast, Norrast, Hollandist, Poolast, Belgiast jm.  

• Hinnanguliselt on tekstiilijäätmeid segaolmejäätmete hulgas üle 19 000 tonni. Liigiti koguti 
tekstiilijäätmeid 2017. aastal 1698 tonni, millest põletati 920 tonni (54%), ladestati 660 tonni 
(39%), laos seisab 107 tonni (6%) ja 1% (11 tonni) jäätmete kohta on andmed määratlemata. 

 
70 https://sakala.postimees.ee/2086938/tekstiilijaatmete-tootlemise-tehas-votab-joudsalt-tuure-ules 
71 www.wendre.ee 
72 https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/pohjamaade-baltikumi-ringse-tekstiilisusteemi-suunas/ 
73 Ettekanne „Tarbijajärgsete tekstiilijäätmete kaardistus“ 6. mai 2019 Keskkonnaministeerim, autorid Kerli 
Kant Hvass ja Kristiina Martin. 
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1. jaanuaril 2025 hakkab üle kogu Euroopa kehtima Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
tekstiilijäätmete liigiti kogumise kohta (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 
2018/851, 30. mai 2018, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid). 
Tekstiilijäätmete liigiti kogumine tekitab hulgaliselt lisaväljakutseid: kuidas kogutud tekstiile 
hoiustada ilma, et need kahjustuks, millised on jäätmete ümbertöötlemise ja taaskasutamise 
võimalused. 

Võimalikke lahendusi pakub välja ajavahemikku 1.07.2019–30.06.2021 planeeritud SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeringut ootav Tallinna Tehnikaülikoolis läbi viidav projekt 
„Tekstiilijäätmete purustamistehnoloogia ja uudsete materjalide arendamine tekstiilijäätmete 
väärindamiseks ning ringmajanduse toetamiseks“. Projekti eesmärgiks on ringmajanduse 
põhimõtteid rakendades valmistada tekstiilijäätmed ette ümbertöötlemiseks, mis võimaldaks neid 
senisest oluliselt suuremal määral suunata lähteaineks uute materjalide ja toodete valmistamisel. 
Projektiga kavandatud tegevustega töötatakse välja eriliigiliste tekstiilijäätmete purustamiseks sobiv 
tehnoloogia, mis võimaldaks jäätmeliigi eraldi kogumise järel need tõhusamalt ringlusesse suunata. 
Lisaks kaardistatakse purustatud tekstiilijäätmete omadusi ja pakutakse välja lahendusi purustatud 
tekstiilijäätmete kasutamiseks erinevate materjalide ja toodete lähteainetena (Allikas: SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekti finantseerimise taotlus). 

 

6.3.6. Järeldused tekstiili ja nahatööstuse ressursikasutusele 
• Eesti tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuses on kokku hõivatud ligikaudu 12 000 inimest. Eesti 

tekstiili-, rõiva- ja nahatööstust iseloomustab paljude erinevate valdkondade ja toodetega 
tegelevate ettevõtete rohkus. 2017. aastal moodustas tekstiili- ja rõivatööstus 4% kogu Eesti 
töötleva tööstuse müügist. 

• Eestis on traditsiooniliselt toodetud peamiselt kahte liiki tekstiilmaterjalide tootmiseks 
olulist tooret: linakiudu ja lambavilla. Kiulina aga tänapäeval Eestis praktiliselt enam ei 
kasvatata. Lambaid küll kasvatatakse, kuid lambavilla vaadeldakse pigem kui tülikat 
kaassaadust, mitte kui olulist toorainet. Lina asemel on hakatud kasvatama nii õli- kui ka 
kiukanepit. Uudsel viisil tuleks väärindada nii lambavilla kui ka kanepi- ja linakiudu (nii õli- kui 
ka kiukultuuride puhul). Kanepi- ja linakiudude väärindamisel on oluline kiu töötlemise 
tehase rajamine. Villa väärindamisel tuleks samuti investeerida villa kogumise süsteemi 
väljaarendamisse ja kaasaegse villa töötlemise tehase rajamisse. Villa tuleks väärindada 
senisest rohkem ka tehnilisteks toodeteks.  

• Järjest enam tuleks hakata tähelepanu pöörama sekundaarsetele ressurssidele nagu 
tootmis- ja tarbimisjärgsed tekstiilijäätmed. Esmalt tuleks kaardistada tekkinud jäätmete 
hulk, seejärel tuleks välja töötada erinevad lahendused, kuidas saaks tekstiilijäätmeid 
kasutada toorainena uute toodete tootmisel. 

 

6.4. Biomaterjalid, kemikaalid, plast- ja farmaatsiatooted 
6.4.1. Keemiatööstuse olukorra kirjeldus Eestis 
Biotoorme osakaal Eesti keemia- ja plastitööstuses on hetkel marginaalne, jäädes alla 1%. Samas 
on praegu valdavalt fossiilsel toormel põhinev Eesti keemiatööstus arvestatava suurusega 
majandusharu, andes Keemiatööstuse Liidu andmetel 0,9% SKP-st (2017). Osatähtsus töötleva 
tööstuse ekspordist moodustab 6,8%, millest ekspordi osatähtsus kogumüügi 800 miljonist eurost 
moodustab  60,5%. 
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Ekspordi peamised kaubagrupid olid mineraalkütused ja -õlid, moodustades 57% koguekspordist. 
Järgnesid värvid, lakid ja ehitussvahud 16%, farmaasiatooted 5%,  anorgaanilised kemikaalid, 
haruldaste muldmetallide ühendid 4%, orgaanilised kemikaalid 4%, väetised 2% ja muud 
keemiatooted 12%. Keemiatööstuse alajaotusesse kuulub ka farmaatsia. 

Plastide ja kummitööstuse müügikäive on viimastel aastatel olnud veidi üle 300 miljoni euro, millest 
ca 200 miljonit moodustab eksport. 

Info kogumiseks ja biotoorme kaardistamiseks ekspertide Hallar Meybaumi (Eesti Keemiatööstuse 
Liit) ja Ivar Viiraga (Eesti Plastitööstuse Liit) läbi viidud intervjuu tulemusena selgus, et ei Eesti 
Keemiatööstuse Liidu ega ka Eesti Plastitööstuse Liidu liikmete hulgas ei ole ettevõtteid, mis 
valmistaksid arvestatavas koguses Eesti biotoormest kemikaale või plaste. 

On mõned ettevõtted, kes impordivad toormena biopõhist kemikaali/komposiiti ja kasutavad seda 
Eestis toote valmistamiseks. Valdavalt imporditakse juba valmis biotoode või biotoormel baseeruv 
komponent, segatakse või vormitakse Eestis tooteks ja suuresti jälle eksporditakse.  

Näiteid ettevõtetest, mis kasutavad oma toodetes biotooret: 
• Plastide valdkonnas toodab Dagöplast aastas 100–150 tonni polüpiimhappe (PLA) baasil 

valmistatud multšikilet. Dagöplast impordib biotoorme (PLA) valdavalt Itaaliast ja ekspordib 
suurema osa toodangust. Käimas on katsetused, kus PLA-le lisatakse täiteainena 
põlevkivituhka. Ettevõtted prognoosivad 0,5–1 miljoni tonni põlevkivituha kasutamist 
polümeeride (peamiselt PLA) täiteainena tulevikus. Lisaks toodab Dagöplast Green Polly kilet, 
mis põhineb Brasiilia suhkruroost valmistatud polüetüleenil. 

• Mayeri Industries AS on pesuvahendite, feromoonpüüniste ja lahustite tootja müügituluga 
9,9 miljonit eurot (2017). Suurem osa Mayeri toodetest sisaldab biopõhiseid komponente, 
mis aga 95% ulatuses imporditakse, näiteks palmiõli baasil valmistatud ained ja lõhnaained. 
Eestist pärit biotoormest kasutatakse ainult rapsiõli rohelise seebi valmistamiseks. 

• Eurobio Lab OÜ (Natura Siberica tütarfirma Eestis) on kosmeetikatoodete ja šampoonide 
tootja käibega 22 miljonit eurot (2017), tema biotoorme täpne osakaal on selgusetu. 

• Orto AS on kosmeetikatoodete tootja müügituluga ca 1 miljon eurot (2017), tema biotoorme 
täpne osakaal selgusetu. 

• AkzoNobel Baltics (Rapla), alküüdvärvide tootja, kasutab nt linaõli. Ettevõte ostab toorme 
sisse ja valmis värvid suuremas osas ekspordib.  

• Hansa Candle (Viljandi) toodab küünalaid ja kasutab palmivaha Aasiast. 
 

Lisaks on mõned väiksemad vastavatesse erialaliitudesse mittekuuluvad ettevõtted, mis kasutavad 
vähesel määral erinevat biotooret: 

• Ecooil toodab looduslikke puidu immutusvahendeid. Männitõrva toodeti kohapeal aastani 
2018, paraku põles tehas maha ja sellest ajast toore imporditakse. 

• Amello, looduslikke puiduõlide ja -vahade tootja, ostab toorme enamuses sisse, käive ca 250 
tuhat eurot aastas (2017). 

• Signe Seebid, looduskosmeetika tootja, käibega 144 tuhat eurot aastas (2017), impordib 
enamuse toorainest.  
 

Lisaks analüüsiti Statistikaameti andmeid keemiatoodete ekspordi/impordi kohta. Kahjuks ei kajasta 
andmed seda, kas kemikaali või toote saamine baseerub biotoormel või fossiilsel toormel. Seetõttu 
ei saa Statistikaameti andmeid käesolevas aruandes kasutada.  



   
 

 

 

157 

 
Joonis 127. Biomassi allikad biomaterjalide, kemikaalide, farmaatsia- ja plasttoodete tootmiseks 

 

Arvestades biomajanduse marginaalset osakaalu Eesti nimetatud valdkondades ja vaadates 
suundumusi teistes riikides, eelkõige kõrge metsasusega Skandinaavias, aga ka Madalmaades ja Kesk-
Euroopas, on Eestis biomassi väärindamisel suure lisandväärtusega kemikaalideks/materjalideks suur 
potentsiaal. 

Joonisel 127 on näitena kujutatud mittetäielik nimekiri võimalikest kemikaalidest, materjalidest ja 
rakendustest, mis on maailmas arendamisel. 
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Detailsemalt analüüsitakse erinevaid stsenaariume ja konkreetseid võimalikke uusi lahendusi Eesti 
kontekstis projekti tööpaketis 3. 

 

6.4.2. Eesti farmaatsiatööstus 
Eesti Ravimitootjate Liit koondab 24 liiget, mis hõlmavad hinnanguliselt 90% Eesti ravimituru 
käibest.74 Enamik liitu kuuluvaid ettevõtteid on maailma farmaatsiatööstuse Eesti esindajad ja 
tegelevad valdavalt ravimite edasimüügiga. Eesti Ravimiameti andmetel75 on ravimite tootmise luba 
Eestis 36 ettevõttel. E-krediidiinfo76 andmetel ulatub neist neljal 2017. aasta käive üle 1 miljoni euro 
(Acino Estonia OÜ, Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Tallinna Farmaatsiatehase AS ja Kevelt 
AS). 

Farmaatsiatööstuse tooraine päritolu ei ole tootjate poolt selgelt avalikustatud, kuid intervjuude 
põhjal selgub, et see tarnitakse valdavalt väljastpoolt Eestit akrediteeritud rahvusvahelistelt 
tootjatelt. Kuigi farmaatsiatööstus on oluline osa Eesti keemia- ja ka biotehnoloogia tööstusest ning 
nende toodetel on enamasti võrdlemisi suur lisandväärtus, moodustab see kogu keemikaalide turust 
mahuliselt väga väikese osa ja  puhtusstandardite rangete nõuete tõttu eelistatakse toorme 
tarnijatena akrediteeritud rahvusvahelisi ettevõtteid. Tootmisprotsessis läheb suur kulu 
kvaliteedinõuete tagamisele, GMP (hea tootmise praktika) nõuete järgmisele ja ISO standardite 
tagamisele. Seega ei mängi toorme lähedus tootmisprotsessile farmaatsiasektoris olulist rolli. 

Uudsete ravimitoodete turule toomisel mängib olulist rolli tehnoloogiaarendus. Seega ei oma 
biomajanduse ressursside kättesaadavus farmaatsiatööstuse seisukohalt suurt rolli; olulisemad 
tegurid on tehnoloogiline kompetents javastava kvalifikatsiooniga töötajate olemasolu.  

Eesti biomajanduse ressursside koha pealt on farmaatsiatööstuses oluline valdkond droogide 
käitlemine. Droogideks nimetatakse taimede osi (lehed, õied, seemned jm), mida kasutatakse 
raviotstarbel.77 Niisugustest droogidest valmistatud teesid ja teesegusid toodavad Eestis ettevõtted, 
kelle on Ravimiameti tegevusluba – ravimite tootmise tegevusluba droogide pakendamiseks. 
Käesoleval aastal on Ravimiameti andmetel Eestis vaid neli droogide käitlejat2 (OÜ Elujõud, OÜ Kubja 
Ürt, MK Loodusravi OÜ, Raivo Küti ettevõte Loodusravi). 

2017. aastal valmis Tartu Ülikooli farmaatsiainstituudi ja Ravimiameti ülevaade „Ravimtaimede 
turustamisest Eestis“.78 Selle andmetel turustati 2015. aastal, kui Eestis tegutses veel 7 droogide 
käitlejat, apteekide kaudu ühtekokku 14 tonni Eesti päritolu ravimtaimi. Koguseliselt olid seejuures 
kõige mahukamad linaseemned (3,2 t) ja teekummeli õisikud (1,6 t), järgnesid ~0,5 tonniga 
kibuvitsamarjad, köömned, islandi käokõrv, kasekäsn, piparmündilehed, saialilleõisikud. Arvestades 
linaseemnete jaehinnaks Eestis ca 8 €/kg79 ning teekummeli hinnaks suurusjärk 100 €/kg80, võib Eesti 
päritolu ravimtaimede turu suurusjärguks hinnata 500 000 eurot aastas (võrdluseks – Eesti 
humaanravimite kogukäive oli 2018. aastal Ravimiameti andmetel 325 miljonit eurot).81 

 
74 http://rtl.ee/avaleht/ 
75 http://rkav.sm.ee/rkav/faces/pages/tegevuslubaForm/tegevuslubaOtsing.jspx 
76 www.e-krediidiinfo.ee/ 
77 https://www.ravimiamet.ee/droogide-k%C3%A4itlejatele 
78 https://www.ravimiamet.ee/ravimtaimede-turustamisest-eestis-aastal-2015/ 
79 http://www.mahekauplus.eu/seemned-ja-kaunviljad/ 
80 https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/uuring-2015-mahetoodang-osakaal-2014.pdf 
81 https://www.ravimiamet.ee/ravimituru-%C3%BClevaade 
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6.4.3. Järeldused biomaterjalide, kemikaalide, plast- ja farmaatsiatoodete 
ressursikasutusele 

• Eestis ei ole ettevõtteid, mis valmistaksid Eesti biotoormest arvestatavas koguses kemikaale 
või plaste. 

• Biotoorme osakaal Eesti keemia- ja plastitööstuses on hetkel marginaalne, jäädes alla 1%. 
• Arvestades suundumusi teistes riikides, eelkõige kõrge metsasusega Skandinaavias, aga ka 

Madalmaades ja Kesk-Euroopas, on Eestis biomassi väärindamisel suure lisandväärtusega 
kemikaalideks/materjalideks suur potentsiaal. 

• Toorme lähedus tootmisprotsessile ei mängi farmaatsiasektoris olulist rolli. Seetõttu 
tarnitakse Eesti farmaatsiatööstuse tooraine valdavalt väljastpoolt Eestit akrediteeritud 
rahvusvahelistelt tootjatelt. 

• Ravimtaimede kohalikul toorainel baseeruv turg on Eestis olemas, kuid väikese mahuga. 
 
 

6.5. Kütused ja energia väärtusahel 
6.5.1. Energiabilanss  

Primaarenergia tootmine. 2017. aastal toodeti Eestis 71 733 GWh primaarenergiat. Enamiku sellest 
moodustab põlevkivi (73,3%). Teisel kohal primaarenergia tootmises on bioressurss (24,3%). 
Jäätmekütuse, elektri ja turba osakaal kokku on umbes 2% (joonis 128). 

 
Joonis 128. Primaarenergia tootmine 2017. aastal, GWh82 

Primaarenergia tarbimist iseloomustab joonis 129. Ka primaarenergia tarbimise seisukohalt on 
põlevkivi peamine kütuseliik (51%). Biomassi ja -kütuste tarbimine moodustab umbes 15%, järgnevad 
transpordikütused (14%). Maagaasi ja vedelgaasi osa on umbes 6%. Uttegaasi ja jäätmekütuste 
tarbimine on vastavalt 2% ja 1% (joonis 129).  

 
82 Statistikaameti andmebaas. Tabel KE024: ENERGIABILANSS, TERADŽAULI: 01.2019 
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Joonis 129. Primaarenergia tarbimine 2017. aastal, GWh83 

Diislikütust, autobensiini ja lennukikütust kasutatakse peaaegu kogu ulatuses transpordikütusena 
(tarbitud muundamiseks teisteks energialiikideks umbes 0,3% kogu kütustest energiasisalduse järgi). 

Jäätmekütuse kasutamine on seotud eelkõige elektri ja soojuse tootmisega Iru prügipõletusplokis. 
Muu jäätmekütus läheb teiste mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmiseks (tõenäoliselt on 
seotud põlevate jäätmete kasutamisega AS Kunda Nordic Tsement pöördahjudes). Tahke biomassi 
bilanssi iseloomustab tabel 48. 

Tabel 48. Tahke biomassi import, eksport ja primaarenergia varustatus 2017. aastal, GWh  

 
83 Statistikaameti andmebaas. Tabel KE024: ENERGIABILANSS, TERADŽAULI: 01.2019 
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Väärindatud kütustega (pelletid) primaarenergia varustatus moodustab ainult 5% kogu 
primaarenergia varustatusest. Samas moodustab väärindatud kütuste eksport kogu 
primaarenergiaga varustatusest 48%, mis tähendab energiaühikutesse arvestatuna 6285 GWh. 
Biomassi praeguse tootmismahu juures oleks võimalik suurendada biomassi kasutamist energia 
(soojuse ja elektri) tootmiseks Eestis umbes poole võrra. 

Biomassi import on minimaalne – alla 2% primaarenergiaga varustatusest. Suure osa (90%) biomassi 
tegelikust lõpptarbimisest moodustab tarbimine kodumajapidamistes. Samas muundatakse 54% 
tahketest biokütustest teisteks energialiikideks, millest enamiku (79%) moodustab soojuse tootmine 
(ülejäänu läheb elektri tootmiseks).  
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Elektri tootmine ja tarbimine  
 
Elektri netotootmine (joonis 130) oli Eestis aastatel 2010–2016 piirides 9 000–11 700 GWh ja näitab 
pigem langustendentsi. Tarbimine oli suhteliselt stabiilne ja moodustas 6 800–7 650 GWh. 
 

 
Joonis 130. Elektri netotootmine ja tarbimine aastatel 2010–2016, GWh 

Traditsiooniliselt on elektritootmises (joonis 131) suurim osakaal olnud põlevkivil. Nii oli see ka 2017. 
aastal (79%). Põlevkiviõli tootmise ja sellega kaasnevate kaasproduktide (uttegaas) osakaal oli 5,5%. 
Biomassi ja -kütuste (puit ja biogaas) osakaal on umbes 7%. Väike osa – vastavalt 0,6 ja 0,9% elektrist 
– toodeti maagaasist ja raskekütteõlist. 

 

 
Joonis 131. Energiaallikate osakaal elektritootmises Eestis 2017. aastal  

Elektri tootmise dünaamikat energialiikide järgi (välja arvatud põlevkivi) iseloomustab joonis 132.  
Maagaasi tarbimine elektri tootmiseks langeb pidevalt. Elektri tootmiseks kasutati maagaasi 
peamiselt Iru koostootmisjaamas (KTJ), kus on paigaldatud üks vasturõhu ja üks vaheltvõtuga 
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kondensatsioonturbiin. Praegused elektrihinnad ja turuseis Tallinna soojusmajanduses ei võimalda 
Iru KTJ maagaasi kasutavatel elektritootmisseadmetel teiste tootmisvõimsustega efektiivselt 
konkureerida. 2017. aastal ei tootnud Iru KTJ gaasist elektrienergiat. 
 
Maagaasist toodeti aastatel 2013–2016 keskmiselt 50–100 GWh elektrit aastas.  
 

 
Joonis 132. Toodetud elektri dünaamika energialiikide järgi (välja arvatud põlevkivi), GWh 

Puidu kasutamine elektri tootmiseks on hüppeliselt tõusnud 2009. aastast, kui hakkas tööle esimene 
hakkepuidul töötav koostootmisjaam (Tallinna elektrijaam). Alates 2010. aastast on puidust toodetud 
elektri kogus võrreldes teiste kütustega (v.a põlevkivi) suurim, olles keskmiselt umbes 750 GWh 
aastas. Maksimaalne puidust toodetud elektrikogus fikseeriti 2012. aastal, kui hakkepuitu kasutati 
aktiivselt elektri tootmiseks Balti elektrijaamas kondensatsioonrežiimil. Balti elektrijaamas lõpetati 
hakkepuidu aktiivne põletamine 2013. aastal, kuna kehtima hakanud seadusemuudatuse kohaselt ei 
saanud Balti Elektrijaamas alates 2013. aastast toetust biomassi kasutamise eest enam maksta 
(toetuseta hakkepuidu põletamine muutus sel hetkel majanduslikult põhjendamatuks)84.  
 
Seoses põlevkiviõli tootmismahtude (planeeritud) suurenemisega kasvab ka uttegaasi kogus ja selle 
utiliseerimise vajadus. Utiliseerimiseks kasutatakse reeglina elektri- või koostootmisseadmeid, mis 
tähendab, et elektrit toodetakse sõltumata turuhinnast, sest vajadus on õlitootmise kõrvalprodukt, st  
uttegaas utiliseerida. Lähiaastatel jääb uttegaasist toodetava energia hulk samasse suurusjärku. 
Jäätmekütuste kasutamine elektri tootmiseks on tõusnud 2013. aastast, kui hakkas tööle Iru 
prügipõletusplokk. Prügist toodetud elektrienergia kogus lähiajal tõenäoliselt ei muutu (Iru 
prügipõletusploki võimsusest piisab kogu Eestis tekkiva olmejäätmete koguse utiliseerimiseks ja osa 
prügikütust isegi imporditakse). 
 

 
84 BEJ tekitas suure diskussiooni, mille tulemusena sai valmis vastav seaduse muudatus. Üks ajaleheartikkel 
sellest ajast: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/narva-elektrijaamad-lopetasid-taastuvenergia-
tootmise?id=64816916 
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Eesti elektrisüsteemi talitusparameetrid  
Eesti elektrisüsteemi talitusparameetrid 2017/2018. aasta talveperioodil ja 2017. aasta suveperioodil 
on koondatud tabelitesse 49 ja 50. Eesti maksimaalne fikseeritud netotarbimise võimsus moodustas 
1 553 MW (28.01.2018) ja minimaalne 483 MW (12.08.2017). Eleringi võrku ühendatud tuuleparkide 
maksimaalselt genereeritud võimsus oli 250 MW. 
 
Tabel 49. Eesti elektrisüsteemi talitusparameetrid 2017/2018. aasta talveperioodil 

 
Tabel 50. Eesti elektrisüsteemi talitusparameetrid 2017. aasta suveperioodil 

 
Eesti minimaalne ja maksimaalne netogenereerimine oli talveperioodil vastavalt 662 ja 2031 MW ja 
suveperioodil 413–1932 MW. 

 

Eesti elektrisüsteemiga ühendatud tootmisseadmed 
 
Eleringi andmete põhjal, seisuga aprill 2018, on tippajal kasutatav tootmisvõimsus 1848 MW. 
Elektritootmisseadmete asukohad on näidatud joonisel 133.   
Mikro- ja väiketootjad (alla 15 kW võimsusega) Eesti süsteemis, arvestades ka eelnevatel aastatel 
ühendatud tootmisseadmeid, on:  

- elektrituulikud 222,7 kW;  
- päikesepaneelid 8248,1 kW;  
- hüdroelektrijaamad 29,5 kW.  
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Joonis 133. Elektritootmisseadmete asukohad kaardil 

Elektritootmisseadmed, mille ehitamisest on süsteemihaldurit teavitatud, kuid mida ei saa arvesse 
võtta kui kindlaid projekte, on järgmised:  

- 2018– 2028 – muud uued jaamad (valdav osa tuuleelektrijaamad) kuni 1505 MW.  
 
Kõiki elektritootmisseadmete ehitamise kavatsusi, millest on süsteemihaldurit teavitatud, ei saa 
arvesse võtta kui kindlaid ehitusotsuseid. Osa projektidest on juba ehitus-, osa aga alles 
planeerimisjärgus, kus lõplikku investeeringuotsust ei ole veel tehtud. Samas võib arvestada, et kõik 
planeerimisjärgus tootmisseadmetest investeeringuotsuseni ei jõua ja lisaks ei ole ka kindel, mis 
aastatel need projektid tegelikult valmivad. 
 

6.5.2. Biomassi kasutamise võimalused elektri tootmisel 
 

Tahke biomass  
Tahke biomassi kasutamine elektri tootmisel on seotud pigem kaugküttes rakendatud 
koostootmisjaamade ja tööstuslike energiatootmisseadmetega. Praeguse seisuga on enamikus 
koostootmise kasutamise seisukohalt soodsates asukohtades koostootmine tahke biomassi baasil 
juba rakendatud. 
 
Kõrge soojusnõudlusega piirkondi, mis tagaksid koostootmise majandusliku otstarbekuse ja 
jätkusuutlikkuse, on jäänud võrdlemisi vähe. Seejuures on enamikus nendest kohtadest 
baaskoormuse tagamiseks soojuse tootmisel kas rakendatud või rakendamisel üleminek biomassile. 
Loobumine koostootmisest võib olla tingitud suurest investeeringust ja küsitavast 
konkurentsivõimest (toodetud soojuse müügihind võib osutuda kõrgemaks), võrreldes ainult soojust 
tootvate seadmetega. 
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Biomassi kasutamise erandiks koostootmisel kõrge soojusnõudlusega piirkondades võib nimetada 
kõrge jääksoojuse tekkega piirkondi (Narva, Kohtla-Järve). Jääksoojuse kasutamine on 
keskkonnasäästlikum ja majanduslikult konkurentsivõimelisem võrreldes selle eraldi tootmisega 
kütustel põhinevates tootmisseadmetes. Biomassi kasutamine nendes piirkondades oleks võimalik 
jääksoojust tootvate tegevuste lõpetamise korral. 
 
Veel üheks võimalikuks lahenduseks on näiteks hakkepuidu põletamine Balti elektrijaamas (kuni 
umbes 100 MWel) ja Auvere elektrijaamas (kuni 150 MWel), kus on olemas selleks vajalik tehnoloogia. 
Hakkepuidu põletamine on võimalik, kui selle kasutamisega kaasneb majanduslik eelis võrreldes 
põlevkivi kasutamisega. Hakkepuidu kasutamise otstarbekust põlevkiviga koospõletamisel mõjutavad 
mitmed tegurid ja nende kombinatsioonid. Mõned neist on CO2 hind (üks olulisematest teguritest), 
biomassi maksumus, tuhaärastusega seotud võimalikud muudatused ja praegused jooksvad kulud, 
biomassi (kui taastuvkütuse) staatuse võimalik muutus, elektrituruseadusest tulenev toetus 
põlevkivielektrile, kui CO2 hind on kõrge, elektri üldine maksumus, põlevkivi nappus (kasutamise kasv 
teistes harudes), muudatused taastuvelektri toetamise valdkonnas jms. 
 
CO2 hinna mõju põlevkivi kasutamisega kaasnevatele kuludele ja põlevkivist toodetud elektri 
omahinnale on koondatud joonisele 134. Arvutuste eelduseks on elektritootmise kasutegur 40% ja 
põlevkivi eriheitetegur 98.78 tCO2/TJkütus (põletamine keevkihis). 
 

 
Joonis 134. CO2 hinna mõju põlevkivi kasutamisega kaasnevatele kuludele ja põlevkivist toodetud elektrile 

 

Puidugraanulid (Pelletid) 
Pelleteid võib mõnel juhul nimetada alternatiiviks maagaasile. Samas ei ole Eestis (puidul põhinevate) 
pelletite kasutamine elektri tootmisel levinud. Põhjuseks on pelletite kõrge maksumus (kütuse 
maksumus võib ületada maagaasi maksumust ja on hakkepuidu hinnast 2-3 kõrgem). Pelletite ja 
maagaasi maksumused muutuvad pidevalt ja olid 2019. aastal umbes 35–40 eurot/MWhkütus 
(käibemaksuta). Samas on gaasikatelde maksumus ja kasutegur soodsam kui pelletikateldel Pelletite 
kasutamine väiksema soojusnõudlusega piirkondades võiks pelletite madalama maksumuse juures 
võrreldes maagaasiga olla majanduslikult otstarbekas. Üheks võimalikuks rakendusvaldkonnaks võib 
sel juhul nimetada pelletite gaasistamist ja tekkinud gaasi kasutamist gaasimootorites, mis pole 
koostootmisjaamade energeetilise efektiivsusega siiski võrreldav. Lisaks piiravad tehnoloogia 
rakendamist majanduslikud aspektid (oluliselt kõrgem investeering, väiksem elektriline kasutegur 
võrreldes maagaasi mootoritega) ning suuremad tehnilised ja tehnoloogilised väljakutsed.  
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Biometaan 
Maagaasi kasutamine on elektri tootmisel pidevalt vähenenud. Ainult maagaasil töötava vaid 
veeauruturbiine kasutava Iru elektrijaama käitamine ei ole praegustel tingimustel majanduslikult 
põhjendatud (võrdlemisi väike elektriline kasutegur, maagaasi kõrge maksumus ja elektri praegune 
hinnatase). Juhul kui biometaani toodang hakkab kasvama ja biometaan jääb kättesaadavaks ka 
väljaspool transpordisektoris kasutamist, oleks biometaani võimalik kasutada olemasolevates 
gaasikateldes. Selline lähenemine võimaldaks tõsta taastuvkütuste osakaalu soojuse tootmisel 
minimaalsete investeeringutega. Siiski ei saa viimast pidada jätkusuutlikuks tegevuseks. Biometaan 
on võrreldes biogaasiga oluliselt väärtuslikum toode, mida ei ole mõistlik põletada katlamajas 
(võrreldav pelletite kasutamisega hakkepuidu katlamajas). Otstarbekam on kasutada biometaani nt 
transpordisektoris (imporditava kütuse asendamiseks). 
 

6.5.3. Soojuse bilanss 

Soojuse tootmine ja tarbimine 
Soojuse tootmist katlamajades ja elektrijaamades ning tarbimist iseloomustab soojuse bilanss tabelis 
51. Kaugküte omab soojuse tootmisel suurt osakaalu, olles 2010.–2016. aastal 68 – 72%.  
 
Tabel 51. Soojuse bilanss, GWh 

 
 
Elektrijaamades (koostootmisjaamades) toodeti 2016. aastal umbes 80% kogu Eestis toodetud 
soojusest (joonis 135). Üle poole koostootmisjaamades tarbitud kütustest on biomass (55–60%). 
Freesturvast kasutatakse reeglina biomassil töötavates koostootmisjaamades lisakütusena 
tehnoloogilistel eesmärkidel (turba tuha keemiline koostis mõjub soodsalt katlakolde müüritise 
püsivusele ja aitab vähendada konvektiivküttepindade saastumist). 
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Joonis 135. Koostootmisjaamades kasutatud kütus 

 
Põlevkivi kasutamine soojuse tootmiseks on seotud eelkõige Narva linna soojusvarustusega – Balti 
elektrijaamas koostoodetud soojust kasutatakse linna kütmisel. Põlevkivikütteõli raskefraktsiooni 
kasutatakse stardikütusena. Maagaasi osakaal on võrdlemisi väike ja moodustab 3%. Maagaasi 
kasutatakse kas stardikütusena, põlemisprotsessi toetamiseks (Iru prügipõletusplokk) või 
gaasimootorites. Erinevatel kütustel töötavate katelde toodetud soojuse koguse dünaamikat 
iseloomustab joonis 136. 
 

 
Joonis 136. Erinevatel kütustel töötavate katelde toodetud soojuse kogus, GWh 

 
2013. aastast on jõudsalt kasvanud puitkütuste kasutamine kateldes soojuse tootmisel ja see kasvab 
veelgi, kuna Keskkonnainvesteeringute Keskus annab struktuuritoetust „Ühtekuuluvuspoliitika 
fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne 
soojusenergia tootmine ja ülekanne” eesmärkide elluviimiseks ning tegevuste „Soojusmajanduse 
arengukava koostamine”, „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” ja „Amortiseerunud 
ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” tulemuste saavutamiseks.  
On teada, et: 
- koostatud soojusmajanduse arengukavade soovituste kohaselt on enamikus 
võrgupiirkondades otstarbekas üle minna biomassile (kui biomassi ei ole varem kasutusel), 
arvestades seejuures ülalnimetatud toetuse saamise võimalustega;  
- tootjad taotlevad aktiivselt toetuse saamist ja on valmis biomassile üleminekuks.  
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Gaasi tarbimine soojuse tootmiseks näitas suurenemise trendi perioodil 2000–2007. Seda võib 
põhjendada gaasivõrgustiku laiendamise ja põlevkiviõli kasutamise asendamisega: 

- 11. mail 2000 valmis Narva Kreenholmi maagaasil töötav soojuse tootmise keskus. Samal 
aastal jõudis gaas ka Narva-Jõesuu ja Saue tarbijateni; 

- 2003. aasta augustis jõudis gaas Muuga sadamasse; 
- 2004. aastal ehitati Narva, Vändra (esimene gaasivarustusega asula Pärnumaal, novembrist 

esmalt kaks katlamaja, hiljem muud tarbijad) ja Raudalu gaasijaotusjaamad. 
 
Alates 2008. aastast on näha langustrendi gaasitarbimisel soojuse tootmiseks. Languse peamiseks 
põhjuseks on energiasäästumeetmete rakendamine kaugküttepiirkondades ja üleminek kohalikele 
kütustele (puiduhake ja turvas). Peamised gaasitarbimist vähendanud projektid (üleminek kohalikele 
kütustele) olid alljärgnevad: 

- 2008. aasta lõpus valmis puiduhakkel töötav Tallinna elektrijaam (aastane soojuse toodang 
kuni 480 GWh/aastas) ja Tartu KTJ (planeeritud soojuse toodang ~300 GWh/aastas); 

- 28. jaanuaril 2011 avati Pärnu KTJ (planeeritud soojuse toodang 220 GWh/aastas); 
- 2013. aasta suvel avati Iru KTJ prügipõletusplokk (aastane hinnanguline soojuse toodang kuni 

430 GWh/aastas); 
- 2013. aastal valmis Adven Eesti AS Rakvere koostootmisjaam (hinnanguline soojuse toodang 

25 GWh aastas);  
- 2014. aastal sai valmis 4 MW tahke biokütuste katel Põlvas (soojuse toodang umbes 25 GWh 

aastas). 
 
Jälgides aastatel 2008–2014 toimunud muutusi maagaasi tarbimisel soojuse tootmiseks, on näha 
üldist vähenemistrendi.  
 

Soojuse tootmisseadmed 
Üldine info soojust tootvatest kateldest on kättesaadav Statistikaameti andmebaasidest. 
Koondinformatsioon katelde arvust võimsuse ja kasutatava kütuse liigi järgi on koondatud vastavalt 
tabelites 52 ja 53. 
 
Tabel 52. Katelde arv võimsuse järgi (Statistikaameti andmebaas, tabel KE043: KATLAD)  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Katlad võimsusega kuni 1 MW 3 603 3 419 3 140 3 039 2 918 2 722 2 358 

Katlad võimsusega 1-5 MW 610 604 567 539 519 518 507 

Katlad võimsusega 5-20 MW 169 168 200 164 156 164 164 

Katlad võimsusega 20-60 MW 18 14 13 14 14 18 13 

Katlad võimsusega üle 60 MW 7 7 7 7 8 8 8 

Kokku 4 407 4 212 3 927 3 763 3 615 3 430 3 050 
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Tabel 53. Katelde arv kütuse järgi (Statistikaameti andmebaas, tabel KE043: KATLAD)  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kivisöel töötavad katlad 102 97 68 52 41 41 20 

Põlevkivil töötavad katlad 1 3 0 1 1 3 5 

Turbal töötavad katlad 33 33 29 29 26 23 23 

Puidul töötavad katlad 853 828 798 874 844 862 722 

Raskel kütteõlil töötavad katlad 20 10 8 11 12 12 37 

Põlevkiviõlil töötavad katlad 456 404 397 296 281 308 213 

Kergel kütteõlil töötavad katlad 1116 1075 955 918 813 650 586 

Maagaasil töötavad katlad* 1660 1570 1549 1470 1478 1414 1340 

Elektrienergial töötavad katlad 160 186 115 103 109 106 88 

Põlevkivi- ja biogaasil töötavad katlad 3 3 5 3 3 4 16 

Rohtsel biomassil töötavad katlad** 3 3 3 6 7 7 0 

* Sisaldab vedelgaasil töötavaid katlaid.               
**Sisaldab teravilja, põhu ja 
rapsijäätmete tarbimist kateldes.               
        
Tabelid 54 ja 55 näitavad üldist katelde arvu vähendamise trendi. Viimastel aastatel on kõige suurem 
langus kütteõlidel ja maagaasil töötavate katelde osas. Ka puidul töötavate katelde üldarv vähenes, 
kuid energeetikasektoris on samal ajal tõusutrend (tabel 50). Katelde arvu muutust teistes 
majandusharudes iseloomustab tabel 55. 
 
Tabel 54. Katelde arv kütuse järgi energeetikasektoris (Statistikaameti andmebaas, tabel KE044: KATLAD)  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Põlevkivil töötavad katlad 0 2 0 0 0 2 3 

Turbal töötavad katlad 21 22 19 19 18 17 20 

Puidul töötavad katlad 114 125 147 149 143 151 180 

Raskel kütteõlil töötavad katlad 2 0 0 0 0 0 4 

Põlevkiviõlil töötavad katlad 332 263 260 163 147 157 140 

Kergel kütteõlil töötavad katlad 82 64 53 45 33 28 66 

Maagaasil töötavad katlad* 462 370 449 388 385 378 356 

Elektrienergial töötavad katlad 6 6 5 6 6 7 6 

Põlevkivi- ja biogaasil töötavad katlad 0 0 0 0 0 0 3 

Rohtsel biomassil töötavad katlad** 1 1 1 3 3 2 0 

* Sisaldab vedelgaasil töötavaid katlaid.               
**Sisaldab teravilja, põhu ja 
rapsijäätmete tarbimist kateldes.               
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Tabel 55. Katelde arv majandusharu järgi (Statistikaameti andmebaas, tabel KE044: KATLAD)  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tööstus 1 322 1 317 1 195 1 214 1 139 1 088 984 

Energiasektor 1035 864 939 775 737 713 779 

Põllumajandus 244 245 226 237 218 195 165 

Transport 83 89 70 70 67 55 47 

Äri ja avaliku teeninduse sektor 1723 1697 1497 1467 1454 1379 1075 

 
Katelde paiknemine on tugevas korrelatsioonis rahvastikutihedusega. Joonisel 137 on näidatud 
suurema rahvastikutihedusega piirkonnad. Samad piirkonnad on näidatud ka katelde paiknemise 
kaardil joonisel 138 (koostatud Energiatehnoloogiainstituudi katelde andmebaasi alusel).  
 
Jooniselt 137 on näha, et maagaasil töötavate katelde asukohad ühtivad gaasitrasside paigutusega. 
Sellega on mõistlik arvestada biometaani tootmise potentsiaali määramisel. Biometaani ja/või 
biometaani ressursside logistika kavandamisel võiks arvestada kahe alternatiiviga:  

- biometaan toodetakse ressursside lähedal ja toimub biometaani transport;  
- biometaan toodetakse tarbimiskoha või maagaasivõrgu ühenduskohas ja toimub ressursi 

transport. 
 

 
Joonis 137. Eesti rahvastiku paiknemine. Rahva ja eluruumide loendus, 31.12.2011 
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Joonis 138. Katelde asukohad (musta joonega on märgitud maagaasi trass) 

Biomassi kasutamise võimalused soojuse tootmisel 

UUED ARENDUSPROJEKTID. Mustamäe koostootmisjaam. Viimaste aastate jooksul on Tallinna 
ühtses kaugküttevõrgus palju investeeritud kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisse. 
Baaskoormus on kaetud puiduhakkel (lisakütuseks on turvas) ja olmeprügil töötavate 
koostootmisjaamadega.  
 
Maagaasiga toodetud soojuse osakaalu vähendamiseks ehitati hiljuti uus koostootmisjaam, mis 
valmis Mustamäe katlamaja territooriumil selle rekonstrueerimise käigus (avatud 5. novembril 2019). 
Uue koostootmisploki elektriline võimsus on 10 MW ja soojuslik kuni 47 MW. Uues 
koostootmisjaamas toodetakse elektrit ja soojust hakkepuidust, mis on valmistatud Eesti puidu- ja 
metsatööstuse jääkidest. 
 
VÕIMALIKUD ARENDUSPROJEKTID, MIS VÕIVAD MÕJUTADA BIOMASSI TARBIMIST. Pikaajalise 
soojussalvesti rakendamine kaugküttevõrkudes. Mitmed kaugküttevõrgupiirkonnad uurivad tehnilisi 
võimalusi rakendada pikaajalist soojuse salvestamist. Eesmärgiks on vähendada maagaasi tarbimist 
üleminekuperioodidel ja selle kaudu suurendada koostootmise efektiivsust, vähendada CO2 heitmeid, 
samuti soojuse hinna sõltuvust imporditavatest kütustest. 
 
Ülemiste katlamaja rekonstrueerimise vajadus ja biokütuste katlaga asendamise alternatiiv. 
Ülemiste katlamajas töötavate katelde PTVM-100 NOx emissioon ei vasta PVT nõuetele (3% O2 juures 
NOx emissioon on 97–217 mg/Nm³, peab olema 50–100 mg/Nm³). Olemasolevatel põletitel ei 
kasutata suitsugaaside retsirkuleerimist. Selle rakendamine võimaldaks vähendada NOx teket.  
 
Kuni 31.12.2023 kehtib erand Ülemiste katlamaja NOx heite piirväärtuse järgimisele. Ülemiste 
katlamaja veesoojenduskatlaid võib käitada kuni 17 500 töötundi. See ajutine erand kehtib perioodil 
01.01.2016 kuni 31.12.2023 (keskmine tööaeg aastas 2187 tundi). Katlamaja NOx heite piirväärtus 
tuleb viia vastavusse suurtele põletusseadmetele kehtestatud nõuetega hiljemalt 01.01.2024.  
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Ülaltoodut arvestades tuleb soojustootmise portfelli planeerimisel lähtuda vajalikest alternatiividest: 
kas viia Ülemiste katlamaja NOx heite piirväärtused vastavusse PVT nõuetega või asendada 
tootmisvõimsused muude vastu. 
 
Võimalikud muutused energiatootmise struktuuris hakkavad tulenema nii võrguoperaatori võetud 
kohustuste täitmise vajadusest (näiteks Tallinna Soojuse ja Utilitase rendilepingu tingimuste 
täitmine) kui ka muudest, tulevikus kehtima hakkavatest keskkonnakaitselistest ja majanduslikest 
piirangutest ja muudatustest. 
  
Biomassil on Tallinna soojusvarustuses suur roll ja lähiaastatel jääb see peamiseks soojuse tootmise 
allikaks. Biomass on kohalik, taastuv ja suhteliselt odav kütus. Tänapäeval kasutatakse biomassi 
elektri ja soojuse koostootmisel. Biomassil põhinevad koostootmisjaamad on investeeringumahukad 
ega sobi hästi tipukoormuse  katmiseks. Samas võimaldaks ainult soojust tootva seadme ehitamine 
vähendada investeeringuid, tõsta soojuse tootmisel taastuvkütuste osakaalu ja vähendada CO2 
heitmeid. 
  
Uue katlamaja võiks ehitada kas täiesti uude kohta (näiteks hüdraulilise režiimi seisukohalt on 
soodsad Kopli, Laagna pumbajaama ja Ülemiste katlamaja piirkonnad) või olemasolevate 
tahkekütuseid kasutavate jaamade juurde (Väo piirkond, Iru piirkond). Viimasel juhul oleks võimalik 
vähendada investeeringuid, kuna kütuselao ja kütuse kaalumisega seotud kapitalikulud langevad või 
vähenevad ja ühenduste tegemine kommunikatsioonidega on soodsam. Lähestikku asuvate jaamade 
opereerimine ja hooldustööde läbiviimine oleks samuti tõhusam. 
 
Kui ehitada uus katlamajaüksus soojusliku võimsusega 25 MW või 50 MW, toodaksid need jaamad sel 
juhul vastavalt umbes 86 700 MWh (4,5% aastas toodetavast soojusest) ja 153 400 MWh (7,9% 
aastas toodetavast soojusest). Nende katelde nimikoormusele taandatud töötundide arv oleks 
vastavalt 3460 ja 3060 tundi. 
  
Biomassi kasutava katla ehitamisega seotud riskiks on biomassi maksumuse kasv seoses nõudluse 
suurenemisega (tekib suur tarbija) ja ELi keskkonnapoliitika võimalik muutumine biomassi osas 
(käimas on biomassi kui CO2 vaba kütteallika staatuse ümberhindamine). 
 

6.5.4. Biogaasi ja biometaani kasutamise võimalused 
 
Biogaasi tootmine on Eestis viimastel aastatel kiiresti kasvanud (joonis 139). 
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Joonis 139. Biogaasi tootmine Eestis85 

 
Praegu töötab Eestis 17 biogaasijaama, kus toorainena kasutatakse põllumajanduslikku tooret (5 
jaama) ja reovett (7). Prügilagaasi tootmine toimub ülejäänud ettevõtetes/prügilates (5). Biogaasi 
kasutatakse soojuse (2014. a toodang 15,6 GWh) ja elektri (27,0 GWh)86 tootmiseks. 
 
Energiamajanduse arengukava (ENMAK) ettevalmistamisel teostatud uuringutes on Eesti biometaani 
tootmise potentsiaaliks hinnatud 380 miljonit Nm3.87  Hiljem on see potentsiaal seoses rohtse 
biomassi ressursi ümberhindamisega korrigeeritud 450 miljoni m3-ni, millest rohtne biomass 
moodustab üle 80%. Selline ressursside jaotus on tingitud asjaolust, et Eesti rohtse biomassi 
teoreetilisest kogusaagist (ca 2,2 miljonit tonni kuivainet) jõuab väärtust loovasse tegevusse ligi 
kolmandik ja kokku 1,4 miljonit tonni rohtse biomassi kuivainet jääb põllumajanduses igal aastal 
kasutamata. 88  
 
Eestil on kohustus katta 2020. aastaks transpordis kasutatavast vedelkütusest vähemalt 10% 
taastuvallikatest pärit energiaga. Juhul kui sellest 9,5% moodustaks biometaan (0,5% kaetakse 
elektritranspordiga), eeldaks see aastas 109–139 miljoni m3 biometaani tarbimist89. Siiski polnud 
Eleringi tellimusel valminud riiklikku tegevuskava ette valmistava tööna transpordisektorile 
fokuseeritud uuringu tulemused nii optimistlikud kui ENMAKi stsenaariumid ja näevad võimalust 
asendada 2020. aastaks biometaaniga 10% asemel 3% sektoris kasutatavast kütusest.90 
 
Biogaasi toodang tõusis oluliselt, kui AS Estonian Cell käivitas septembris 2014 haavapuitmassi 
tehases reovee eeltöötluse ja biogaasi tootmiskompleksi, mis on seni suurim biogaasirajatis Eestis. 
2017. aastal toodeti seal 7,9 miljonit m3 biogaasi, mille metaanisisaldus oli kõrge (umbes 75%). 
Toodetava biogaasi energeetiline väärtus on hinnanguliselt ca 50 GWh aastas. 

 
85 Statistikaameti andmebaas, tabel KE023: ENERGIABILANSS 
86 Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni andmetel toodeti 2017. aastal biogaasist elektrit 41,8 GWh. 
87 Oja, A. „Biometaani kasutamise avalikud hüved”. Eesti Arengufond. Tallinn, 2013. 
88  Biometaani tootmine ja kasutamine transpordikütusena – väärtusahel ja rakendusettepanekud. Eesti 
Arengufond, 2015. 
89 Biometaani tootmine ja kasutamine transpordikütusena – väärtusahel ja rakendusettepanekud. Eesti 
Arengufond, 2015. 
90 Energy Research Center of the Netherlands; Biomethane market development in Estonia, 2016. 
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Senine suurim riigipoolne keskkonnaprogrammi rahastusotsus biogaasi tootmise toetamiseks tehti 
2014. aasta veebruaris, kui OÜ-le Biometaan eraldati pilootprojekti teostamiseks toetusena 2,997 
miljonit eurot. Projekti, mille kogumaksumuseks on 6,085 miljonit eurot, sisuks oli biometaani 
tootmine Siimani farmi sisenditest ja selle kasutamine sõidukites. Viljandimaale Kõo Agro OÜ-le 
kuuluvasse Siimani farmi rajati biogaasijaam, mis alustas tööd 2018. aasta suvel ja kus toodetav 
biogaas puhastatakse biometaaniks aastase toodanguga 1,28 miljonit m3. Vajalik toore saadakse läga 
ja sõnniku näol farmi 1700 veiselt ja noorloomalt. Lisatoormeks kasutatakse väheväärtuslikel 
turbamaadel kasvatatud rohusilo. Toetuse eraldamise tingimuseks seati nõue võtta kogu toodetav 
biogaas Eestis kasutusele transpordikütusena. Teadaolevatel andmetel projekti teostamine 
vaatamata toetuse eraldamisele takerdus. Asjaosaliste väitel puudus piisav pikaajaline kindlus 
stabiilse seadusandluse näol selleks, et plaanitavad investeeringud ellu viia. 
 
Oluline samm biometaani maagaasivõrku andmise võimaldamiseks tehti 2015. aasta oktoobris, kui 
Elering Gaas AS-i (praeguse nimega Elering AS) juhatuse 29.10.2015. a otsusega nr 46–7 kehtestati 
„Võrgugaasi kvaliteedinõuded“ (ERG-TS 9:2015). Eelnevalt (17.07.2015) olid Balti riikide maagaasi 
ülekandesüsteemi operaatorid leppinud kokku maagaasi kvaliteedinõuete ühtlustamise osas ja 
sõlminud sellekohase ühisettepaneku.91 Need nõuded kehtisid 2017. aastani, mil jõustus majandus- 
ja taristuministri määrus „Gaasituru toimimise võrgueeskiri“. Gaasisüsteemi sisestatava gaasi 
kvaliteet peab vastama nimetatud määruse lisas sätestatud nõuetele ja standardis EVS-EN 16723-1 
esitatud või samaväärsetele nõuetele. 
 
Ülekandevõrku sisestamise punktis võib biometaani hapnikusisaldus ületada lisas esitatud väärtust ja 
olla väiksem või võrdne 0,5 moolprotsendiga tingimusel, et ülekandevõrgu kõikides väljundpunktides 
on torustikus segunenud gaasi hapnikusisaldus lubataval tasemel väiksem või võrdne 0,02 
moolprotsendiga. Sisestatava biometaani hapnikusisalduse lõplik piirväärtus fikseeritakse 
liitumislepingus. 
 
Jaotusvõrku sisestamise punktis peab biometaani hapnikusisaldus olema madalam või võrdne 0,5 
moolprotsendiga. 
 
Gaasisüsteemi sisestatava gaasi temperatuur peab olema piirides 0–40 Celsiuse kraadi. Gaasi 
kvaliteedinõuded on määratud leppetingimustel, milles gaasi absoluutne rõhk on 101,325 kilopaskalit 
ja gaasi temperatuur 20 Celsiuse kraadi. 
 
Teiseks teguriks on ette nähtud nii investeeringute kui ka tootmise toetused. Näiteks maksab Elering  
biometaani tootjale toetust tõendatud biometaani tarne eest. Toetust saab taotleda juriidiline isik, 
kes vastab määruse „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ 
§-s 9 toodud nõuetele. Toetuse taotlusi võetakse vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 31. 
detsembrini 2023 või kuni tegevuse toetamiseks ette nähtud eelarvevahendite lõppemiseni. 
Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 28 miljonit eurot. 
 
Siinjuures tuleb täpsustada, et toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja 
tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et 2020. aastaks 
moodustab taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus transpordikütuste tarbimises 10%. Nagu 
eespool mainitud, nägi Eleringi tellimusel valminud riiklikku tegevuskava ettevalmistava tööna 
transpordisektorile fokuseeritud uuring siiski võimalust asendada 2020. aastaks biometaaniga 3% 
sektoris kasutatavast kütusest. 
 

 
91 Common proposal of the East-Baltic TSO-s on harmonization of the gas quality requirements. 
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6.5.5. Taastuvkütuste kasutamist soodustavad tegurid 
Peamised tegurid, mis mõjutavad kütuste ja tehnoloogiate valikut, on elektritootmise toetused ja 
investeeringute toetused üleminekuks taastuvatele energiaallikatele. 
 
Investeeringute toetused. Aastatel 2007–2013 on Eestile erinevate valdkondade toetusteks 
eraldatud 3,4 miljardit eurot. Peamise energiavaldkonnale suunatud programmi 
„Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“ raames rahastati projekte 
summas 9,6 miljonit eurot. Meetme raames toetati järgmiseid tegevusi: 
1) taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamine koos 

tootmisseadmete võrguühenduseks vajaliku infrastruktuuriga; 
2) taastuvenergiale üleminek katlamajade taastuvenergiaallikate kasutamiseks ümberehitamise 

kaudu; 
3) energiasääst kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu, sh vajalike täiendavate 

ühenduste rajamine. 
 
Meetme raames toetati mitmeid projekte, mis mõjutasid maagaasi tarbimise vähendamist. Mõned 
neist on näiteks tahke biokütuse katelde ehitamine Põlvas, Kohilas, Räpinas, Väo elektri ja soojuse 
koostootmisjaama suitsugaaside pesur, koostootmisjaamade ehitamine Rakveres ja Paides. 
 
ELi toetuste eelarveperioodi kuni aastani 2020 olulise meetmena jõustus majandus- ja taristuministri 
määrus (RT I, 08.01.2016, 8), millega nähakse ette kaugküttesektori renoveerimiseks mõeldud 
investeeringute toetusi kogumahuga 70,5 miljonit eurot. Toetuse üheks peamiseks eesmärgiks on ka 
taastuvate energiaallikate kasutamise arendamine. Taotleja omaosalus peab olema vähemalt 50% 
investeeringust. Kaugküttesüsteemide renoveerimist rahastatakse ELi Ühtekuuluvusfondist.  
 
Soojustorustiku renoveerimiseks on ette nähtud 27,5 miljonit eurot ja kaugküttekatelde 
renoveerimiseks 43,0 miljonit eurot. Taotlusi hakkab vastu võtma ja hindama 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Planeeritud on teha aastas kuni kaks vooru. Eelhinnangu 
kohaselt rekonstrueeritakse toetuse tulemusena umbes 40 kaugküttekatelt (hinnanguliselt vähemalt 
86 MW) ja 137 kilomeetrit amortiseerunud ning ebaefektiivset soojustorustikku. Toetus on suunatud 
eeskätt väiksematele asulatele, kus katelde võimsused jäävad üldjuhul vahemikku 1–3MW. 
  
Tõenäoliselt läheb põhiline osa kaugküttekatelde renoveerimisele suunatud vahenditest 
olemasolevate vanade kohalikke tahkekütuseid kasutavate katelde vahetamiseks (üheks võimalikuks 
kohaks on nt Kehra) või põlevkiviõlikatelde asendamiseks.  
 
Mõned olulisemad perspektiivsed kohad üleminekuks maagaasilt tahkele biokütustele on näiteks 
Laagri, Kunda, lisakatel Põlvas, Saku, Ülenurme ja Kiviõli. Seda, milliseks kujuneb arendajate meetmes 
osalemise aktiivsus, on keeruline prognoosida, kuna madala gaasihinna korral ei ole surve 
üleminekuks gaasilt biokütustele nii suur. 
 
Elektri tootmise toetus. Taastuvenergia tasu (toetus) on riigi määratud tasu, mille eesmärk on 
toetada Eestis taastuvatest allikatest või tõhusa koostootmise režiimil energiatootmist. 
Taastuvenergia tasu on reguleeritud elektrituruseadusega. 
 
Toetuse saamise võimalus tõhusa koostootmise arendamiseks gaasiliste kütuste baasil on positiivne 
tegur, mis andis hoogu maagaasil põhinevate koostootmisjaamade (sisepõlemismootorid) 
ehitamisele. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri toetusel on positiivne efekt biogaasi 
tootmise arendamiseks ja selle kasutamiseks sisepõlemismootorites. 
Tõenäoliselt ei teki lähiaastatel olulisi muutusi taastuvatest allikatest elektri tootmise 
subsideerimisel, mis mõjutaks gaasitarbimist soojuse tootmiseks. 
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Maagaasi hind. Maagaasi hind on Eestis kujundatud lähtuvalt naftatoodete hindadest. Selline 
hinnakujundus ei ole unikaalne, vaid on maailmas kasutusel 1960. aastatest. Eestis on naftatoodete 
hindadel põhinevad gaasi müügihinna valemid kasutusel aastast 1999. Kui kuni 1999. aastani müüdi 
Eestis gaasi fikseeritud hinnaga, siis üleminek naftatoodetel põhinevale hinnavalemile oli tingitud 
1997/1998. aasta hinnasituatsioonist kütuseturul, mis tõi kaasa nafta hinna langemise 10 dollarini 
barreli kohta ja klientide nõudmise, et maagaasi hind peab samuti langema. Kuivõrd tarbijatel on 
tavaliselt kütuste kasutamise osas valikuvõimalus, mindi gaasi müümiseks üle hinnakujundusele, mis 
oli tol ajal vastavuses maagaasi põhilise konkurendi, kütteõli hindadega. 
 
Praeguses olukorras on gaasi põhiliseks konkurendiks kohalikud biokütused. Seos nafta hinnaga on 
maagaasi tarbimise laiendamisele pigem negatiivne tegur, mis lisab pikaajalistele investeeringutele 
riske nafta ja omakorda maagaasi suurte hinnakõikumiste tõttu eriti viimastel aastatel.  
 
Maagaasi kasutamisel toodetud soojuse hind võib teatud tingimustel (näiteks maagaasi ja 
puiduhakke hinnavahe jääb keskmiselt alla 15 eurot/MWh kohta) muutuda isegi odavamaks kui 
biomassi kateldega toodetud soojusel. Nendel tingimustel võib juhtuda, et maagaasi kasutamise 
osakaal soojuse tootmisel tõuseb.  
  
Suure tõenäosusega ei mõjuta naftahinnad oluliselt maagaasi positsiooni Eesti kütuste turul. Seega 
jääb maagaas lähiajal kütteõlidega konkurentsivõimeliseks. Samas võimaldab tahke biokütuse 
kasutamine saavutada üldkokkuvõttes madalamat soojuse hinda.  
 
Hoonete energiatõhusus 
Statistiliste andmete kohaselt on kaugküttega varustatud umbes 60% elamispindadest (~175 000 m2). 
Kredexi 2013. aastal antud hinnangute kohaselt oli 314 renoveeritud elamu tegelik sääst 34,2 GWh, 
st umbes 0,1 GWh elamu kohta. Eestis on 20 000 renoveerimist vajavat kortermaja, millest tehnilis-
majanduslikel kaalutlustel jõuaks 20 aasta jooksul korda teha pooled ehk ca 1000 kortermaja aastas. 
Lähtudes sellest peaks keskmine aastane energiasääst moodustama 100 GWh.  
 
Siinjuures tuleb mainida, et reaalselt võib juba paigaldatud tahkekütuste kateldega piirkondades 
tekkida olukord, kus varem paigaldatud baaskoormuse katlad suudavad katta kas suurema osa 
tipukoormusest või isegi kogu soojuskoormuse, mis jääb peale energiasäästu meetmete rakendamist. 
See tähendab, et energiasäästu saavutamine hoonetes ja maagaasi tarbimise vähendamine eriti seal, 
kus baaskoormuse katteks kasutatakse tahke biokütuse katlaid, ei pruugi otseselt proportsionaalselt 
seotud olla, vaid tipukoormuse  katteks kasutatud kütuste tarbimise vähendamine on pigem suurem 
kui saavutatud energiasääst.  
 
Teiselt poolt kasvab ka soojusvõrkude efektiivsus. Soojuskadude absoluutväärtused on madalatel 
temperatuuridel tavaliselt suuremad. Selle põhjuseks on soojustrasside keskmise välistemperatuuri 
ja pinnase temperatuuri suurem vahe. See tähendab, et soojusvõrkude efektiivsuse tõus 
(parameetrite võimalik alandamine, soojustrasside läbimõõdu vähendamine, tõhusa 
soojusisolatsiooniga soojustorustiku kasutamine) mõjutab soojustootmist vähendamise suunas. Selle 
tulemusena kasvab biomassi tarbimise osakaal piirkondades, kus biomassil baseeruvad 
baaskoormuse energiatootmisseadmed on juba välja ehitatud.  
 
Üleminek lokaalküttele 
Teoreetiliselt võivad tarbijad mõnedes võrgupiirkondades, kus soojuse müügihind on kõrge, minna 
üle lokaalküttele. Üleminek võib mõjutada biomassi tarbimise kasvu nii positiivselt kui ka negatiivselt. 
Kui enne üleminekut ei kasutatud kaugküttesoojuse tootmisel biokütuseid, siis on võimalik, et 
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lokaalkütte tarbijad valivad biokütuse, avaldades seega positiivset mõju biomassi tarbimise kasvule. 
Samas on võimalik ka vastupidine stsenaarium. Arvestades sellega, et üleminek lokaalküttele ei leia 
lähiaastatel tõenäoliselt laia levikut, arvestatakse selle teguri neutraalset mõju.  
 

6.5.6. Järeldused bioressursi liikumisele energia väärtusahelas 
Biomassi kasutamine 

Biomassi kasutamist iseloomustab koonddiagramm joonisel 140. Puiduhake on peamine soojuse 
tootmise (kaugküte) ja elektri tootmise energiaallikas-kütus. Küttepuid kasutatakse enamikul 
juhtudel kodumajapidamiste lokaalkütteseadmetes (ahjud, kaminad, ka katlad).  

 
Joonis 140. Biomassi lõpptarbimine ja kasutamine elektri ning soojuse tootmiseks 2017. aastal, GWh 

 

Eksport  

Biomassi eksport (enamikus puidugraanulid) moodustab umbes poole Eesti primaarenergiaga 
varustatusest, mis tähendab energiaühikutesse arvestatuna 6285 GWh (joonis 141). Biomassi 
praeguste primaarenergia ressursside juures oleks võimalik suurendada biomassi sisemaist tarbimist 
poole võrra ekspordi vähendamise arvelt. 

 
Joonis 141. Biomassi primaarenergia ressursid, eksport ja primaarenergiaga varustatus 2017. aastal, GWh 
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Biomassi kasutamise võimalused elektri ja soojuse tootmisel  

Traditsiooniliselt on elektritootmises suurim osakaal olnud põlevkivil, millest toodeti 2016. aastal 
79% elektrist ja 7% biomassist (joonis 142). 

 

 
Joonis 142. Kütustest/energiatest toodetud elektrikogused 2016. aastal, GWh  

Biomassi kasutamise kasv elektri tootmisel on seotud pigem kaugküttes rakendatud 
koostootmisjaamade ja tööstuslike energiatootmisseadmetega (näiteks koostootmisjaamad pelletite 
tootmistehastes). 

Atraktiivseks tehnoloogiaks võib nimetada pelletite gaasistamist ja tekkinud gaasi kasutamist 
gaasimootorites. Pelletite (puidul põhinevad) kasutamine elektri tootmisel ei ole Eestis levinud. 
Põhjuseks on pelletite kõrge maksumus (pelletite kütuseenergia maksumus on kõrgem kui 
maagaasil). Samas võib pelletite kasutamine osutuda tulevikus elektri tootmisel majanduslikult 
otstarbekaks.  
 
Juhul kui biometaani toodang hakkab kasvama ja biometaan jääb kättesaadavaks ka väljaspool 
transpordisektorit, oleks biometaani võimalik kasutada nii olemasolevates gaasikateldes soojuse 
tootmiseks kui ka elektritootmisseadmetes maagaasi asemel. Selline lähenemine võimaldaks tõsta 
taastuvkütuste osakaalu soojuse ja elektri tootmisel minimaalsete investeeringutega. Kuid siiski 
tasuks sel juhul kaaluda biogaasi kasutamist, et vältida täiendavaid kulusid, mis kulub biogaasi 
puhastamisele biometaaniks. 
 
Biomassi kasutamise tõusu peamine potentsiaal soojuse tootmisel on seotud ennekõike 
üleminekuprotsessi jätkumisega kaugküttepiirkondades – baaskoormuse ja pooltipukoormuse 
katmisel fossiilkütuste (kütteõlid, maagaas) asendamine biomassiga (hakkepuit). 
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7. Biomajanduse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvepidamise alused 

7.1. Biomajanduse seos kliimamuutuste ja süsinikuringega 
Biomajanduse definitsioone on välja pakutud palju ja erinevaid92 . Biomajandus hõlmab kõiki 
sektoreid ja süsteeme, kus on tegemist bioloogiliste ressursside (taimede, loomade, 
mikroorganismide ja nendest „tuletatud“ biomassidega, jäätmete jms), nende toimimise iseärasuste 
ja aluspõhimõtetega. Biomajandus sisaldab ja ühendab endas maa ja mere ökosüsteeme ning nende 
teenuseid; kõiki primaarsete ressursside tootmise sektoreid, mis kasutavad ja toodavad bioloogilisi 
ressursse (põllumajandus, metsandus, kalandus ja vesiviljelus), samuti kõiki majandus- ja 
tööstussektoreid, mis kasutavad bioloogilisi ressursse ning protsesse toidu, sööda, bioressursside-
põhiste toodete, energia ja teenuste tootmiseks. Selle definitsiooni järgi ei kuulu biomajanduse alla 
biomeditsiin ja tervishoid, aga see on ilmselt vaieldav. Kindel on aga arusaam, et biomajanduse 
alussektoriteks on põllumajandus ja metsandus, mis on seotud süsiniku globaalse ringkäigu ja 
maakasutusega – maakasutuse viisidega. See tähendab, et biomajandus on tihedalt seotud ka 
kliimamuutustega ning  ebasoovitavate kliimamuutuste vältimise meetmetega, samas mõjutavad 
kliimamuutused vägagi oluliselt biomajanduse efektiivsust ja olukorda. Biomajandus on energeetika 
kõrval kõige olulisemaks süsinikutsükli mõjutajaks ja kliima kujundajaks. 

Eeltoodu tõttu on selge, et biomajanduse olukorra analüüsid ja strateegiad on süsinikutsükli olukorda 
ning jätkusuutliku arengu eesmärke ja saavutamise võimalusi käsitlevate dokumentide alalised 
fookused. 

Eesti biomajanduse pikaajalise arendusstrateegia koostamisel on otstarbekas silmas pidada Eesti iga-
aastaseid KHG heitkoguste inventuure, mida viiakse läbi IPCCi poolt välja töötatud metoodika järgi ja 
mille kohta koostavad riigid igal aastal auditeeritavad aruanded (NIR – National Inventory Reports) 
UNFCCCi sekretariaati. NIRide koostamise eesmärgiks on jälgida ja hinnata kasvuhoonegaaside (KHG) 
emissioone. NIRi koostamise metoodika põhineb praktiliselt täielikult süsiniku reservuaaride ehk 
varude (ingl. k. stocks) muutuste hindamisel ning reservuaaride vahelisi süsinikuvoogusid ja nende 
mustrite muutusi arvestatakse valikuliselt ja piiratult. See asjaolu jätab arvepidamisest välja 
reservuaaride, mis sisuliselt on enamuses seotud ökosüsteemidega, seisundite ja nende muutuste 
hindamise. Samuti pole kõigile jõupingutustele vaatamata õnnestunud süsiniku- ja 
majandusarvestusi ühendada, kuigi ÜRO egiidi all on loodud keskkonnamajandusliku arvepidamise 

 
92 The term “bioeconomy” is interpreted in different ways by different actors. If that potential is to be 
achieved, a number of scientific, technical, economic, industrial, social and governance issues should to be 
addressed. The bioeconomy covers all sectors and systems that rely on biological resources (animals, plants, 
micro-organisms and derived biomass, including organic waste), their functions and principles. It includes and 
interlinks: land and marine ecosystems and the services they provide; all primary production sectors that use 
and produce biological resources (agriculture, forestry, fisheries and aquaculture); and all economic and 
industrial sectors that use biological resources and processes to produce food, feed, bio-based products, 
energy and services (except biomedicines and health biotechnology) (http://www.oecd.org/sti/emerging-
tech/34823102.pdf ;  https://ec.europa.eu/knowledge4policy/bioeconomy/topic/policy_en ) 
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süsteem“ (System of Environmental Economic Accounting - https://seea.un.org/) ja Austraalia on 
valmis seda riigi tasemel ka juurutama.  

Riikide, samuti kogu maailma summaarseid CO2 emissioone on jälgitud alates Kyoto protokolli 
aegadest (1992). Viimasel ajal on seoses KGDde kliimale ohtliku tõusuga atmosfääris tähelepanu 
keskmesse tõusnud kliimaneutraalsuse (süsinikuneutraalsuse) eesmärk. Euroopa Liit on püstitamas 
eesmärki, et liikmesriikide majandus oleks aastal 2050 kliimaneutraalne (süsinikuneutraalne). Terve 
rida ühiskondlikke organisatsioone ja spetsialiste avaldab survet, et süsinikuneutraalsus tuleks 
saavutada juba varem. Nagu öeldud, ei sõltu kliimaneutraalsuse saavutamine ainult biomajanduse 
arendamisest – põhiliseks „süüdlaseks“ on siiani oluliselt fossiilsete kütuste kasutamisele toetuv 
energeetika, aga samas on biomajanduse arendamine energeetika järel praegu veel kõige tähtsam 
teine majandusharu, majandussektor, mille arendamisest sõltub, kas kliimaneutraalsus saavutatakse 
või ei. Selleks, et hinnata, mida kliimaneutraalsuse saavutamine riigiti tähendab, on mõtet arvesse 
võtta NIRis dokumenteeritud KHG heitmete suurusi. Need annavad ettekujutuse ka vajalikest 
jõupingutustest, mida on vaja teha kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Joonisel 143 on toodud Eesti 
CO2 emissioonid aastatel 1990–2016.  

 
Joonis 143. KHG heitkogused aastatel 1990–2017, kt CO2ekv (Allikas: NIR, 2019) 

Eesti KHG inventuuri analüüsile on pühendatud käesolevas aruandes väga suur osa, seepärast 
piirdutakse siin vaid analüüsi taustaks sobivate andmetega Eesti KHG heitmete suuruse kohta per 
capita ja SKT ühiku kohta (100$).  

Jooniselt 144 on näha, et Eesti oli 2016. aastal CO2 heitmete suuruselt inimese kohta maailmas 11. 
kohal.  
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Joonis 144. Maailma 20 riiki, kus CO2 emissiooni inimese kohta on 2016. aastal kõige kõrgem, t CO2 per capita93 

Joonisel 145 on toodud andmed 25 riigi kohta, kus CO2 emissioonid SKT ühiku (1000$) kohta on kõige 
suuremad. Nagu näha viidatud joonistelt on kliimaneutraalsuse saavutamine Eesti jaoks tõsine 
väljakutse. Muidugi on Eesti suured kasvuhoonegaaside heitmed tingitud eelkõige põlevkivipõhisest 
energeetikast, kuid kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja arvesse võtta kõiki võimalusi ning nagu 
korduvalt öeldud, on praegu üheks tähtsamaks CO2 emissioonide tasakaalustajaks maakasutuspõhine 
biomajandus. 

 
Joonis 145. Maailma 25 kõige kõrgema CO2 emissiooniga riiki SKT kohta aastal 2016, t CO2/1000$94 

Eesti biomajanduse strateegiate koostamisel on otstarbekas silmas pidada Eesti süsinikutsüklit 
kliimamuutuste mõjutajana, toetudes iga-aastasele süsiniku inventuurile, mida viiakse läbi IPCC poolt 
välja töötatud metoodikate järgi ja mille kohta koostavad riigid igal aastal auditeeritavad aruanded 
(NIR – National Inventory Reports) UNFCCCi sekretariaati. NIRide koostamise eesmärgiks on jälgida ja 
hinnata CO2 emissioone ja CO2 kontsentratsiooni sisaldust atmosfääris. NIRi koostamise metoodika 
põhineb praktiliselt täielikult süsiniku reservuaaride ehk varude (ingl. k stocks) muutuste hindamisel 
ning reservuaaride vahelisi süsinikuvoogusid ning nende mustrite muutusi arvestatakse valikuliselt ja 
piiratult. See asjaolu jätab arvepidamisest välja reservuaaride, mis on sisuliselt enamuses seotud 
ökosüsteemidega, seisundite ja nende muutuste hindamise. Samuti pole kõigile jõupingutustele 
vaatamata õnnestunud süsiniku- ja majandusarvestusi ühendada, kuigi ÜRO egiidi all on loodud 
keskkonnamajandusliku arvepidamise süsteem 95ja on valmis seda riigi tasemel ka juurutama. 

Käesolev peatükk koosneb kolmest osast: esimeses osas on toodud NIRis UNFCCi sekretariaadile igal 
aastal esitatavate andmete ülevaade ja analüüs. Teises osas on esitatud andmed põhiliste 
maakasutusviiside (metsamaad, põllumaad, rohumaad jms.) süsinikuvoogude koostamiseks ja 
analüüsiks. Kolmandas osas on toodud andmed ÜRO poolt arendatud keskkonnamajandusliku 

 
93 https://knoema.com/atlas/ranks/CO2-emissions-per-capita?action=export&gadget=tranking-container 
94 https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2018&dst=CO2gdp&sort=des9 
95 System of Environmental Economic Accounting - https://seea.un.org/ 
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arvepidamise süsteemi 96  käivitamisvõimaluste hindamiseks, samuti Eesti põllumajanduse 
efektiivsuse hindamiseks võrdlevalt naabermaadega. 

 

7.2. Eesti KHG inventuuri andmete ülevaade NIRi formaadis 
 

Eesti KHG heitkoguste emissioonid aastatel 1990–2016 ja nende allikad NIRi järgi 

Nii 2016. aastal kui ka kogu perioodi 1990–2016 vältel oli peamine kasvuhoonegaas Eestis 
süsinikdioksiid (CO2), mis moodustas 89,13% KHG summaarsest heitkogusest (v.a LULUCF), sellele 
järgnesid dilämmastikoksiid (N2O) 5,39% ja metaan (CH4) 5,39%. F-gaasid (HFC-d, PFC-d ja SF6) 
moodustasid KHG summaarsest heitkogusest kokku 1,21% (joonis 146). 

 
Joonis 146. KHG heitkogused aastal 2016 liigiti, kt CO2ekv (Allikas: NIR, 2019) 

KHG heitkoguste emissioonid vähenesid Eestis 1990. aastate alguses praktiliselt kaks korda, aga päris 
viimastel aastatel on need hakanud uuesti tõusma. Kuna 2019. aasta NIRis on kajastatud 2016. aasta, 
on käesoleva analüüsi aluseks samuti võetud 2016. aasta, mille alusel on olulisemad järeldused 
järgmised:  

● Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguste peamine allikas on energeetikasektor, mille 
heitkogused moodustasid summaarsest heitkogustest (ilma LULUCF sektorita) 89,1% (17486 
kt CO2ekv). Energeetika, nimelt põlevkivi kasutamine elektrienergia tootmiseks, oli/on Eestis 
KHG heitkoguste suurimaks allikaks. 

● Tööstuslike protsesside sektor moodustas Eesti KHG summaarsest heitkogustest 2,5% (501 kt 
CO2ekv). 

● Jäätmesektori koguheide moodustas Eesti KHG summaarsest heitkogustest 1,6% (370 kt 
CO2ekv). 

● Põllumajandusest pärines 6,8% (1338 kt CO2ekv) Eesti KHG heitkogustest. 
● Maakasutuse (LULUCF - Land Use, Land-Use Change and Forestry) sektor panustas CO2 

netosidujana kogumahus 2724 kt CO2ekv. 
 

Tuleb mainida, et vaatamata sellele, et käesoleval ajal toimub rahvusvaheline aruandlus 
põllumajandussektori ja maakasutussektoriga seotud KHG heitkoguste kohta eraldi, on nende kahe 

 
96 System of Environmental Economic Accounting - https://seea.un.org/ 
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sektori tegevus omavahel tihedalt seotud ning hõlmab kõiki protsesse, mis määravad süsiniku ja 
lämmastiku emissioone bioloogiliste (mikroorganismide ja taimede kasv, loomade aktiivsus) ja 
füüsikaliste (biomassi põletamine, leostumine ja äravool) protsesside toimumise tulemusena. Lisaks 
on need kaks sektorit biomajanduse lahutamatud osad, kus aruandlus toimub juba hoopis teise 
mõõtme järgi: põllumajandussektor ja metsamajandussektor. Seega leiti IPCC inventuuris lahutatud 
kahe aruandlussüsteemi ühine nimetaja, et seostada omavahel KHG heitkoguste ja majanduslik 
aruandlus ning rakendati täiendavat kontseptsiooni, mis aitab eristada aruandluse metoodikaid. 
Käesolevas töös tutvustatakse võimalust eristada aruandluse metoodikaid, mis tehtud vastavalt IPCC 
reeglitele (maakasutuse põhine lähenemine), ja seda, mis on vajalik kogu Eesti põllumajandussektori, 
nii põllumajanduse kui ka metsandussektorite toimimise analüüsiks ja hindamiseks sisuliselt ühtse 
biomajandussektorina (majandustegevuse põhine lähenemine). 

Maakasutuse põhine arvepidamine hõlmab sama metoodikat ja esitamisviise, mis on rakendatud 
IPCC juhendites. Nimelt vajab see kõigepealt maakasutuse tegevuste määratlemist ehk maakasutuse 
viiside defineerimist vastavalt mõistetele ja definitsioonidele, mis antud IPCC metoodikate, ning maa 
pindala jaotamist rakendatud definitsioonide järgi. Seejärel arvutatakse igas maakategoorias 
süsinikuvarude muutumine ja CO2ekv ühikutes KHG emissioonid.  

Majandustegevuse põhise arvepidamise põhiline erinevus maakasutuspõhisest arvepidamisest on 
see, et lisaks KHG emissioonidele ja neeldumise kogustele, mis on seotud maakasutusega, võetakse 
arvesse ja arvutatakse ka süsinikuvood, et täpsemalt hinnata süsiniku ringkäigu ja majandustegevuse 
omavahelisi seoseid. Teaduskirjanduses on seda tüüpi analüüsi käsitletud kui „süsiniku täielikku 
arvepidamist“ (comprehensive carbon accounting, total carbon accounting). 

Põllumajandussektori KHG majandustegevuse põhine arvepidamine toetub järgmiste protsesside 
analüüsile:  

● Loomakasvatus: 

o CH4 emissioon loomadest (nn soolesisene fermentatsioon); 

o CH4 ja N2O heitkogused sõnnikumajandusest. 

● Taimekasvatus: 

o CO2 heitkogused ja neeldumised, mis tulenevad elava ja surnud biomassi ning 
mineraalsete muldade C-varude muutumisest; 

o CO2 ja N2O heitkogused haritavatest orgaanilistest muldadest; 

o N2O heitkogused mineraalsete muldade harimisest; 

o CO2 heitkogused lubja- ja karbamiidi kasutamisest põllumajandusmaa ja rohumaa 
kategooriates; 

o N2O heitkogused mineraalsete väetiste ja sõnniku kasutamisest põldudel; 

o CO2 ja mitte-CO2 emissioonid taimsetest jääkidest ja jääkide põlengutest; 

o CO2 ja N2O heitkogused, mis tulenevad teiste maakasutamise kategooriate 
muutumisest põllumajandusmaale ja rohumaadele. 

● CH4, CO2 ja N2O emissioonid kütuste kasutamisest põllumajandussektoris. 
 

Aga lisaks neile voogudele, mis arvutatakse ka NIRis ning mis on toodud käesoleva peatüki joonistel ja 
analüüsides, integreeritakse need vood süsiniku fikseerimise voogudega läbi NPP (Net Primary 
Production) ja süsiniku tranformatsioonivoogudega, mille kajastamiseks kasutatakse Sankey 
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diagramme. Samuti on selle lähenemise osad kõik süsinikureservuaarid (süsinikuvarud – stocks). Selle 
lähenemise realiseerimiseks on vajalik detailsemalt analüüsida NIRis toodud andmeid.  

Joonised 148 ja 149 näitavad Eestis 2001. ja 2006. aastal tekkinud KHG (CO2, CH4 ja N2O) heitkoguste, 
süsinikuvoogude väärtusi (ümber arvutatud CO2-ekvivalendiks). Kõik algandmed on võetud NIRist 
(NIR, 2019), kuid esitatud vastavalt eespool toodud kontseptsioonile. Nimelt on KHG heitkoguste 
andmed esitatud maakasutuskategooriate järgi: 

a) asulate ja linnade alad, teed, tööstusettevõtete all olevad maad; 
b) põllumajandusmaa; 
c) rohumaa; 
d) metsamaa; 
e) turbakaevandamisalad; emissioone või sidumisvoogusid mittemajandatavatelt märgaladelt ei ole 
käsitletud.  

KHG emissioonid, mis tulenevad energia- ja transpordisektorist, tööstusprotsessidest ning 
jäätmekäitlusest, on näidatud linnade, asulate jms boksi kohal. KHG heitkogused, mis pärinevad 
põllumajandustegevusest (taime- ja loomakasvatusest), on ära toodud põllumajandusmaa boksi peal. 
KHG heitkogused või sidumise vood, mis pärinevad metsamaadelt, on näidatud metsamaa boksi 
peal, ja rohumaade pindalast pärinevad rohumaa boksi peal. Punased nooled tähistavad 
sekvestreerimisvoogusid ja mustad nooled emissioonivoogusid. 

Nagu teada, ja see on näha ka joonistel, on põhilisteks KHG heitmete tekitajateks energeetikasektor 
ja transport. Põllumajandussektor on tervikuna käsitletult emissioonide allikas ja metsandus on 
ainukesena selgelt CO2 sekvesteerija.  

Põllumajandustootmises tekkivate heitmevoogude hulgas on KHG heitkoguste peamiseks allikaks 
taimede biomassi (põllukultuuride saagi) tootmine, teisel kohal on loomakasvatussektoris tekkivad 
KHG heitkogused ja kolmandaks KHG tootjaks on põllumajandussektori kütuste tarbimine, aga nagu 
näha jooniselt 147, on viimase osa 15%. 

 
Joonis 147. KHG heitkogused põllumajandussektorist 2001. ja 2016. aastal, kt CO2ekv ning % 

 

Peaaegu kõik põllumajandussektori maakasutusviisid tekitavad KHG heitmeid, välja arvatud 
põllumajandusmaad (nimelt haritavad mineraalmullad). Kuid ka see asjaolu on väga vaieldav, kuna 
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see sekvesteerimisvoog arvutati IPCC juhendites pakutud metoodika põhjal, kuid mineraalmuldade 
orgaanilise süsiniku sisalduse muutus seireandmete abil saadud tulemusi ei kinnitanud. Nimelt 
avaldasid PUKi teadlased täiesti vastupidiseid tulemusi ehk NIRis esitatud andmete kohaselt 
sekvestreerisid põllumajanduslike maade mineraalmullad 2016. aastal umbes 248 kt CO2ekv ja 
orgaanilised mullad eraldasid samal aastal 634 kt CO2. Seega oli mineraalsete ja orgaaniliste 
muldadega põllumaade netoheide 2016. aastal 386 kt CO2. Kuid PUKi läbi viidud uuringu tulemused 
näitavad,97 et põllumajanduslikud mineraalmullad on hoopis väga olulised heitkoguste allikad – 
nimelt 2016. aastal 7583 kt CO2, mis on umbes pool kütuste põlemisel tekkivast CO2ekv heitkogusest. 
Seega panevad PUKi avaldatud tulemused mõtlema nii uurimistöö osana esitatud tulemuste 
usaldusväärsusele kui ka Eesti põllumajanduslike maade muldade huumuse üldisele seisundile. Saab 
väita, et need uuringud ei võta arvesse maha jäetud (ehk mittekasutatud) põllumajanduslike 
muldade eraldatud süsinikukoguseid ega ole seega absoluutselt täpsed, aga vastata tuleb ka 
küsimusele, kas mittekasutatud maade muldade sidumise potentsiaal on kõrgem kui emissioonide 
kogus, mis tuleb künnimuldadest. 

Järgmiseks oluliseks põllumajandusmaade heitkoguste allikaks on väetiste kasutamine põldudel ja 
põllukultuuride biomassi jääkide lagunemine põldudel – kokku 310 kt CO2ekv 2001. aastal ja 481 kt 
CO2ekv 2016. aastal. Tuleb märkida, et väetiste kasutamine teravilja tootmisel oli peamiseks 
heitkoguste allikaks nii 2001. kui ka 2016. aastal. 

Siintoodud arutelu näitab, et põllumajandusmaade muldades süsinikuvoogude hindamiseks 
kasutatav IPCC metoodika (eriti 2. tase) on suures plaanis kasutatav, kuid teatud alamkategooriate, 
nagu näiteks mineraalsete muldadega põllumaade puhul on süsinikuvoogude usaldusväärseks 
hindamiseks vaja teostada täiendavaid uuringuid. 

Loomakasvatussektori heitkogused jäid aruandeperioodil praktiliselt muutumatuks - 696 kt CO2ekv 
2001. aastal ja 726 kt CO2ekv 2016. aastal.  

 
97  Penu, P. „Põllumajandusmaade muldade orgaanilise aine ja süsinikusisalduse muutuste hindamine“. 
Lepinguline töö nr 3-3/79. Saku 

Penu, P. „Rohumaade muldade süsinikuvaru ja dünaamika hindamine“. Lepinguline töö nr 3-3/77. Saku 

PMK, mullaseirebüroo, 2019. Mullastiku valdkonna aruanne. 

http://pmk.agri.ee/wp-content/uploads/2019/03/1_5_org_c.pdf  

Lauringson, Е., Astover, A., Roostalu, H., Kauer, K., Talgre, L., Penu, P., Loide, V., 2015. Huumusbilansi mudel 
taimekasvatuse jätkusuutlikkuse hindamise töövahendina. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja 
Keskkonnainstituut, Põllumajandusuuringute Keskus  

https://www.pikk.ee/upload/files/Lauringson_Astover_jt_Lopparuanne_Huumusbilansi_mudel_taimekasvatus
e_jatkusuutlikkuse_hindamise_toovahendina.pdf 
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Joonis 148. KHG emissioonid alamallikatest 2001. aastal, kt CO2ekv 
(1) KHG heitkogused kütuste tarbimisest põllumajandussektoris moodustasid 2001. aastal 212 kt ;  
(2) Aheldatud väärtus (referentsaasta 2010; Allikas: Statistikaamet), miljonites eurodes;  
(3) Mittemajandatavad märgalad  

 

 

PÕLLUMAJANDUSMAA  

1053 kha 

 

TURBA 
KAEVANDA
MISALAD 

19 kha 393 
kha(3) 

 

METSAMAA  

2402 kha 

 

 

ASUSTUSALAD 

328 kha 

13310(1)+730  2009      570      33          4        310     11   528+663    696             1        0+51      93           796           1167+615      1097      306+19+7            909 

Pmuld Mmuld 

 

ROHUMAA 

299 kha 

 

Rmuld 

1301+212(1) - 2763 909 

151(2) 173(2) 

Tegevuspõhine 

Maakasutuspõhine 1156 145  - 2763  909  

Lisandväärtus, mln€ 
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Joonis 149. KHG emissioonid alamallikatest 2016. aastal, kt CO2ekv 
(1) KHG heitkogused kütuste tarbimisest põllumajandussektoris moodustasid 2016. aastal 301 kt ;  
(2) Aheldatud väärtus (referentsaasta 2010; Allikas: Statistikaamet), miljonites eurodes;  
(3) Mittemajandatavad märgalad  

 

 

PÕLLUMAJANDUSMAA  

1032 kha 

 

TURBA 
KAEVANDA
MISALAD 

22 kha 

391 kha(3) 

 

METSAMAA  

2439 kha 

 

 

ASUSTUSALAD 

342 kha 

15123(1)+501  2363      370      268       61       481      0   248+634    726              0        0+49      5            2234           1173+622      1004      216+18+15         589 

Pmuld Mmuld 

 

ROHUMAA 

275 kha 

 

Rmuld 

1698+301(1) - 4008 589 

151(2) 278(2) 

Tegevuspõhine 

Maakasutuspõhine 1654 44  - 4008  589 

Lisandväärtus, mln€ 
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7.3. Täieliku süsiniku arvepidamise süsteemi alused 

Nagu eelpool öeldud, on IPCC välja arendatud süsteemi peamiseks eesmärgiks hinnata ja jälgida 

atmosfääri jõudvate KHG emissioonide hulkasid ja CO2 kontsentratsioonide muutumist atmosfääris 

läbi süsinikuvarude muutumise arvestamise. IPCC kasutatavat lähenemist tuleks piltlikult tähistada 

kui „varude-varude süsteemi“ (stocks-stocks system). 

IPCC reeglite järgi teostatavas inventuuris aga ei arvestata n-.ö kiireid süsiniku fikseerimise ja 

emiteerimise voogusid – näiteks rohtse biomassi tekkimise vood põllu- ja rohumaadel pole NIRis 

kajastatud, sest arvestatakse, et rohtne biomass laguneb aasta lõpuks taas CO2-ks ning seega ta n-ö 

pikas perspektiivis CO2 kontsentratsiooni atmosfääris ei muuda. Pikaajaliste kliimamuutuste 

perspektiivis on selline lähenemine õigustatud, aga need kiired süsinikuvood on need, mis toidavad 

inimkonda ja hoiavad elus ökosüsteeme. Nende kiirete süsinikuvoogude mustrite ja nendega seotud 

süsinikuvarude (NB! rohtne biomass, millest toodetakse nii toitu kui ka sööta) seisund on tegelikult 

sama tähtis kui CO2 kontsentratsioon atmosfääris. Nende kiirete süsinikuvoogude ja -varude 

mustritest sõltuvad nii ökosüsteemide kui ka inimeste tervis. Meenutame kas või liha ja piima 

tootmise ökoloogilist jalajälge ning sellega seotud probleeme. Siin kirjeldatud lähenemist võib 

iseloomustada kui „varu-vood-varu lähenemist“ (stock-flow-stock approach). Seda tuleks arvestada 

kui täiendust „varude-varude“ süsteemile. Autorid proovisid analüüsida, kuivõrd muudab  IPCC 

klassikalise inventuuri tulemusi „varu-voo-varu“ meetodi kasutamine. 

Tõllumajandustegevusega seotud voogude arvestamisel tuleb ühe näitajana kasutusele võtta NPP 

(net primary production, joonis 150). NPP on peamine sissetulev süsinikuvoog põldudel, millest osa 

kasutatakse hiljem inimtegevuse vajadusteks (toiduks, söödaks, kütusteks vms) ja osa läheb pärast 

lagunemist tagasi atmosfääri või fikseeritakse mulla pikemaajalistes varudes. 

 

Joonis 150. Globaalse süsinikuringe lihtsustatud skeem 98, 99 

 
98 Gross Primary Production (GPP), Brutoproduktsiooni toodang tähistab ökosüsteemi taimestikus fotosünteesi 
käigus fikseeritud (seotud) süsiniku koguhulka, näiteks metsapuudega.  
Net Primary Production (NPP), Netoproduktsiooni toodang tähistab netotoodangut ökosüsteemi taimedega ja 
tähendab, et GPP väheneb taimede hingamisel tekkivate kadude tõttu (e autotroofilise hindamise tõttu) – NPP 
ühik on kgC m-2aasta-1. 
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Joonisel 150 toodud skeem iseloomustab hästi ka „voog-varud-voog“ meetodit. Veidi metafoorselt 

võib öelda, et biomajandus algab CO2 fikseerimisest. NPP iseloomustab biomajanduse 

sisendvoogusid. NPP ühikuks on kgC m-2 aasta-1 – fikseeritud süsinik maa hektari (või ruutmeetri) 

kohta aastas. NPP suurendamine on oluline eelkõige majanduslikust seisukohast, sest suurema 

biomassi tootmine ühe pinnaühiku kohta ja süsiniku pikaajalise sidumise potentsiaal mullas 

(tingimusel, et konkreetsed majapidamispraktikad võivad suurendada mulla süsinikuvaru pikaajalist 

kasutamist) on mõlemad olulised protsessid. Läbiviidud uuringute kohaselt (Neumann and Smith, 
2018), mis käsitlevad põllumajandusmaa NPP muutumist, on Eesti keskmine põllumajandusmaa NPP 

väärtus teiste naaberriikidega võrreldes suhteliselt sama. Kuid kui võrrelda Eesti põllumajandusmaa 

NPPd perioodil 2000-2012 Hollandi põllumajandusmaade NPP-ga, siis on näha, et Hollandi põllumaa 

ruutmeeter seob süsinikku enam kui kaks korda rohkem kui Eestis ja meie naaberriikides. Need 

võrdlusandmed näitavad selgelt, et klimaatiliste tingimuste jm erinevuste tõttu on loomulik 

arvestada, et Hollandi põllumajandus peaks olema ainuüksi süsiniku sidumise võime poolest rohkem 

kui kaks korda produktiivsem kui Eestis ja meie naabrite juures. Samas tuleb märkida, et Hollandi 

põllumajandus on koguni enam kui 50 korda tootlikum kui meie põllumajandus (joonis 151). 

  

Joonis 151. Eesti ja teiste naaberriikide põllumajandusmaa NPP perioodil 2000–2012, gCm-2 aasta-1 (Allikas: 
Neumann, N ja Smith, P., 2018100). 

Tartu ülikooli teadlased on avaldanud täpsemad NPP andmed Eesti nelja maakasutuskategooria 

kohta, kusjuures metsa biomass on jaotatud kolmeks biomassi tüübiks (tabel 56).

 
Net Ecosystem Production (NEP), Ökosüsteemide netotoodang tähistab orgaanilise aine või süsiniku 
netosidumist ökosüsteemiga. NEP on elus orgaanilise (NPP) ja surnud orgaanilise aine lagunemisetempo 
(heterotroofne hingamine, RH) vahe. Heterotroofne hingamine on orgaaniliste jääkide lagunemine mullas. 
99 http://www.grida.no/climate/ipcc/land_use/index.htm 
100 Mathias Neumann, Pete Smith // Carbon uptake by European agricultural land is variable, and in many 
regions could be increased: Evidence from remote sensing, yield statistics and models of potential productivity 
// Science of the Total Environment 643 (2018), 902–911. 
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Tabel 56. Eesti maakatteklasside NPP keskmised väärtused (kgC/m2/aasta) aastate kaupa101 

 Aasta  DBF  MF  ENF  CRO GRA  OSH 

2003 0,530 0,478 0,312 0,396 0,320 0,229 
2004 0,542 0,479 0,299 0,379 0,295 0,212 
2005 0,603 0,552 0,385 0,483 0,385 0,263 
2006 0,409 0,413 0,277 0,325 0,272 0,214 
2008 0,551 0,491 0,314 0,404 0,317 0,223 
2009 0,585 0,516 0,340 0,427 0,339 0,271 
2010 0,533 0,518 0,350 0,454 0,358 0,285 

Perioodi keskmine 0,536 0,492 0,325 0,410 0,327 0,242 
DBF – Heitleheline laialeheline mets; MF – Segamets; ENF – Igihaljas okasmets; CRO – Põllumaa; GRA – Rohumaa; OSH – Avatud põõsastik 

NPP väärtus on kõige suurem metsamaa puhul (joonis 152), ka muldade süsinikuvaru on kõige 

suurem metsamaadel. Kuna IPCC metoodika järgi iga-aastast metsaalust biomassi (lehed, peenikesed 

juured) ja sellega seotud süsinikku ei arvutata, siis ei saa öelda, kui suur on süsiniku potentsiaalne 

kogus metsamuldade orgaanilise süsiniku reservuaarina. Olukord on sarnane rohumaadel (joonised 

157-159) – IPCC metoodika järgi pole rohumaade mullad mitte süsiniku sidujad, vaid emiteerijad. 

Jooniselt on näha, kui suured on maa-aluse biomassi ja süsiniku varud, need andmed võimaldavad 

täpsemalt iseloomustada muldade süsiniku sekvesteerimisvõimet. 

 

Joonis 152. Kolme maakasutuskategooria süsiniku muundumise skeemid lähtuvalt keskmistest NPP väärtustest, 
tC/ha 

3.5 (1.6) 3,5 tC/ha - väärtus on arvutatud NPP andmete alusel; 1,6 tC/ha - on arvutatud IPCC 
metoodika baasil 

3.4* IPCC andmed, kuna Eesti NIR ei avalda andmeid rohumaa biomassi tagavara kohta 
3.5** NIR ei avalda andmeid surnud puude tagavara kohta, seega kasutati metsamaa 

andmeid 
0.07 NIRi andmed 

0.14*** Emissiooni kogus orgaanilistest muldadest arvutati ümber kogu maakategooria 
pindalale 

 Mulla orgaanilise süsiniku sisalduse andmete allikas on Kõlli et al., 2009102 
 

 
101 Nilson, T., Rennel, M., Luhamaa, A., Hordo, M., Olesk, A., Lang, M. 2012. MERIS GPP/NPP product for 
Estonia: I. Algorithm and preliminary results of simulation. – Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 56, 
56–78. ISSN 1406-9954. 
102 Kõlli, R., Ellermäe, O., Köster, T., Lemetti, I., Asic, E., Kauer, K. Stocks of organic carbon in Estonian soils / 
Estonian Journal of Earth Sciences, 2009, 58, 2, 95.108, doi:10.3176/earth.2009.2.01 
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Joonisel 152 toodud skeemide järgi on võimalik hinnata erinevate maakasutusviiside puhul kasulike 

biomasside maksimaalset teket. Selliste hinnangute saamise võimalus on toodud diagrammide üheks 

põhiliseks väärtuseks. Nende diagrammide järgi on võimalik võrrelda ka erinevate maakasutusviiside 

efektiivsust nii süsiniku fikseerimisel kui ka kasutamisel. 

Joonisel 152 toodud skeeme põllu- ja rohumaa kasutamise iseärasuste ja efektiivsuse kohta 

täiendavad Sankey diagrammid joonistel 153. ja 154. Nagu näha joonistel toodud Sankey 

diagrammidelt, on NPP summaarne väärtus 2001. aastal 3071 tC, ja 2016. aastal 4074 tC. Sellest 

jõudis Eesti tarbijate toidulauale 2001. aastal 97 tC ja 2016. aastal 66 tC.  

Põllumajandusloomadele sööda tootmiseks vajalike maaressursside arvutamine näitab, et peaaegu 

kogu põllumajanduslik haritav maa oli 2001. aastal hõivatud loomakasvatussektori vajaduste 

rahuldamiseks (joonised 154 ja 155). 2016. aastaks oli see olukord pisut muutunud nii ekspordikäibe 

kasvu tõttu taimekasvatussektoris kui ka söödakultuuride saagi suurenemise tõttu. Samas on 

loomakasvatuse väga suur ökoloogiline jalajälg pälvinud globaalset tähelepanu. 

Lisaks süsiniku kogusele, mis sekvestreeritakse ühe- ja mitmeaastaste põllukultuuride poolt ja mille 

tarbivad kariloomad, tuleb arvesse võtta ka süsinikukogust, mis tarbitakse kariloomade karjatamise 

ajal. Siinkohal tuleb märkida, et Sankey diagrammil ühendati maakasutuse kaks alamkategooriat: 

looduslike ja poollooduslike rohumaade pindalad ning püsirohumaade pindalad ning nendel pindadel 

kasvatatava biomassi, kuna nende kahe maakasutustüübi ökosüsteemid on suhteliselt identsed, 

mistõttu kasvava biomassi kogus (ja selles sisalduva biomassi süsinik) oli agregeeritud nendel 

pindaladel.  

Meie arvutuste kohaselt ei muutunud perioodil 2001–2016 loomade karjatamisel neeldunud süsiniku 

kogus, mis ulatus umbes 220 kt C. Maa-aluses biomassis sisalduva süsiniku kogus kasvas pisut. Aga 

selles etapis on ennatlik rääkida süsinikuhulgast, mis aastas rohumaade mulda neeldub, see valdkond 

nõuab kindlasti täiendavaid uuringuid. 

CO2 heitkoguste allikas oli loomakasvatussektor – 696 kt CO2ekv 2001. aastal ja 726 kt CO2ekv 2016. 

aastal. Aga kui võtta arvesse, et loomakasvatussektor oli põllumajandustoodete peamine tarbija, võib 

ka mineraalmuldade harimise ja väetiste kasutamisega seotud CO2ekv heitkogused panna liha- ja 

piimasektori arvele. 

Meie poolt arvutatud andmete kohaselt kasutatakse umbes 40% kogu sekvestreeritud süsinikust 

aastas põllukultuuride sisetarbimiseks ja eksportimiseks ning loomasöödaks. Ligikaudu 20% kogu 

süsinikust neeldub põllukultuuride juurestikus (maa-alused põllukultuuride jäägid) ning üle 30% 

süsiniku sekvestreeritakse kõrtesse (maapealsed põllukultuuride jäägid). Biomassi jääkide 

kasutamine peaks olema üks tähtis tulevikus uuritav objekt, et parandada NPP kasutamise 

efektiivsust. Kui eeldada et maa-aluste jääkide (juurte) biomass jääb põldudele, siis maapealsete 

jääkide biomassi kasutamise praktika on üsna erinev – biomassi kasutatakse kariloomade allapanuna 

või jäetakse põldudele, mis on muldade jaoks potentsiaalne orgaaniline väetis. Riikliku inventuuri 

eksperdid eeldavad, et kogu põllukultuuride jääkide biomassi ei kasutata loomakasvatussektoris 

allapanuna (ca 460 ktC 2001. aastal ja 840 ktC 2016. aastal), kuid see biomass jääb põldudele ja 

loetakse muldade süsinikuvaru täiendamise potentsiaalseks allikaks (mis on IPCC metoodika kohaselt 

lubatud). See fakt on väga vaieldav, kui võtta arvesse mineraalmuldade heitkoguseid. Lisaks tuleb 

märkida, et sõnnikut tuleks käsitleda ka mulla süsinikuvaru võimaliku sisendvoona. Meie arvutuste 

kohaselt, mis põhinevad NIRis esitatud andmetel orgaaniliste väetiste (sõnniku) kasutamise 

intensiivsuse kohta põldudel, jäeti sõnnikuga põllumajanduslikele põldudele 2001. aastal umbes 430 

ktC ja 2016. aastal on 400 ktC, mis on mulla orgaanilise süsinikuvaru täiendav sisendvoog/allikas. 
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Selleks, et hinnata, kui palju sellest põldudele jäetud süsinikust muutub muldade süsinikuvaruks, 

tuleks läbi viia täiendavaid uuringuid.  

Rääkides KHG heitkoguste vähendamise võimalustest biomajanduse põllumajandussektoris, tuleks 

erilist tähelepanu pöörata Eesti loomakasvatussektorile, kuna see on KHG otseste ja kaudsete 

emissioonivoogude üks peamisi allikaid. 

 

7.4. Keskkonna ja majanduse arvepidamise süsteemi SEEA käivitamisest 
Nagu öeldud, on ÜRO egiidi all välja töötatud keskkonnamajandusliku arvepidamise süsteem (System 
of Environmental Economic Accounting).103 Austraalia on SEEA juurutamist alustanud ja tema riiklik 

arvepidamise süsteem sisaldab SEEA elemente.104 Lisas 5 on esitatud põllumajandusliku tootmise 

saagikuse, saakide maksumuse ja süsiniku kasutamise efektiivsuse andmed nii Eesti kui ka lähiriikide 

kohta. Nende andmete baasil on võimalik hinnata Eesti põllumajandusliku tootmise efektiivsust ja 

võimalikke tulevikustsenaariume, samuti võrrelda Eestit naaberriikidega.  

  

7.5. Järeldused biomajanduse kasvuhoonegaaside arvepidamisele 
• NIR on ametlik, riiklik ja tegelikult ainus dokument, mis sisaldab andmeid süsiniku ja muude 

KHG voogude heitkoguste ja sekvestreerimise kohta. NIRi andmeid esitatakse erinevatele 

rahvusvahelistele organisatsioonidele (Euroopa Komisjonile, ÜROle) ja kasutatakse riiklike 

otsuste tegemisel. 

• Samas ei pruugi NIRi andmed KHG emissioonide ja sekvesteerimisvoogude kohta olla alati 

usaldusväärsed, eriti maakasutussektorite osas. On vajadus tagada (teaduslikud ja rahalised) 

ressursid, et parandada arvepidamise metoodikaid ja saada kvantitatiivselt paremini 

usaldatavaid algandmeid. 

• Süsinikuvoogude arvestamisel peaks tavapäraseks praktikaks saama ka „varu-voolud-varu“ 

(stock-flows-stock approach) lähenemisviisi rakendamine. 

 

 

 

 

 

 

 
103  System of Environmental Economic Accounting - https://seea.un.org/ 
104 https://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/C5ACA29422243B56CA257F7D00177D09/$File/
52160_2015.pdf 
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Joonis 153. Süsinikuvood Eesti põllumajandussektoris 2001. aastal , kt C  

(CO2ekv emissiooni ja sekvesteerimisvoogude väärtused ning nende seletus on näidatud joonistel 6. ja 7. ning tabelis L1.1)  
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Joonis 154. Süsinikuvood Eesti põllumajandussektoris 2016. aastal.  
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8. Eesti biomajanduse rahvusvaheline võrdlus ressursside 
saadavuse, kasutamise ja juurdepääsetavuse osas 
 

Riikide võrdlus viiakse läbi kirjanduse analüüsi põhjal, kuna biomajandust on ulatuslikult 
kaardistatud. Võrdluses suunatakse tähelepanu eelkõige Eestile sarnaste kliimatingimustega riikidele. 
Arendustegevust hinnatakse biomajanduse näitajate põhjal Soome ja Rootsiga.  

 

8.1. Poliitika ja strateegiad 
Erinevate biomajanduse strateegiate selgitamisel on oluline märkida, et biomajanduse visioone ja 
strateegiaid on koostatud ja analüüsitud erinevate näitajate baasil, mis on kokku võetud Bugge et al., 
2017105 poolt (tabel 57).  

Tabel 57. Biomajanduse visioonide peamised karakteristikud (Allikas: Bugge et al., 2017) 

  Biotehnoloogia 
arenguvisoon 

Bioressursi visoon Bio-ökoloogiline visoon 

Eesmärgid Majanduskasv ja 
töökohtade loomine 

Majanduskasv ja 
jätkusuutlikkus 

Jätkusuutikkus, bioloogiline 
mitmekesisus, 
ökosüsteemide kaitse, mulla 
degradeerumise vältimine 

Väärtusloome Biotehnoloogia 
rakendamine, 
uuringute ja 
tehnoloogia 
kommertskasutusse 
viimine 

Bioressursside kaitse ja 
mitmekesistamine 
(protsessile orienteeritult) 

Integreeritud 
tootmisüsteemide 
arendamine ja kvaliteetsed 
piirkonna identiteediga 
tooted 

Edendajad, 
innovatsiooni 
vahendajad 

T&A, patendid, 
teadusnõukogud ja 
algatajad 
(teadustõuge ja 
lineaarne mudel) 

Multidistsiplinaarne, 
maakasutuse 
optimeerimine, hõlmata 
madalama väärtusega 
maad biokütuste 
tootmiseks, juurdepääs 
bioressurssidele ja 
kasutamine, jäätme 
majandmine, 
insenerilahendused, teadus 
ja turg (interaktiivne teevus 
& võrgustikul põhinev 
tootmine) 

Soodsamate ökoloogiliste 
agroökoloogiliste praktikate 
leidmine, eetika, risk, 
valdkondadevaheline 
jätkusuutlikkus, ökoloogiline 
vastasmõju, taaskasutus ja 
jäätmete ümbertöötlemine, 
maakasutus (ringmajandus 
& isetaastootev mudel) 

Ruumiline fookus Globaalne 
klaster/kesksed 
regioonid 

Maapiirkond/äärepoolsed 
regioonid 

Maapiirkond/äärepoolsed 
regioonid 

 

 
105 Bugge, M. M., Hansen, T., Klitkou, A. 2016. What Is the Bioeconomy? A Review of the Literature. 
Sustainability, 8, 691.  
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Lisaks eelnevale on oluline, et riikide valitsemis- ja juhtimismehhanismid on hinnatavad ning 
võrreldavad. Siinkohal on Dietz et al., 2018106 koostanud valitsemis- ja juhtimismehhanismide 
nimekirja (tabel 58), mis on omakorda erinevate võrdluste koostamise aluseks.  

 

Tabel 58. Ülevaade valitsemise ja juhtimise vahenditest kui poliitika instrumentidest 

I Teadus- ja arendustegevus ja arengutegevus biopõhiseks transformatsiooniks: 

 
- uurimisprojektide rahastamine; 
- spetsiifiliste uurimisobjektide rajamine; 
- uurimisvõrgustike edendamine ja strateegiline partnerlus; 
- teadmussiirde edendamine ja tehnoloogia siire (teadus - praktika). 

 
 
 

II Biomajanduse konkurentsivõime suurendamine toetuse kaasabil: 
 - kvoodid biomajandusele; 

- biopõhiste riigihanketingimuste edendamine; 
- jätkusuutliku tarbimiskäitumise edendamine; 
- maksusoodustused; 
- spetsiaalsed rahastamise programmid.   

III Tööstusasukoha poliitika biopõhisele tööstusele: 
 - biomajanduslike tööstusklastrite edendamine; 

- teadmus- ja tehnoloogiasiirde edendamine teadusasutuste ja tööstuse vahel; 
- biomajandusliku hariduse edendamine; 
- sobiva intelektuaalomandi õiguse kehtestamine; 
- välisinvesteeringute edendamine biomajanduse valdkonnas. 

 
IV 

 
Poliitiline tugi biopõhistele sotsiaalsetele muutustele: 

 - avaliku dialoogi edendamine suurendamaks arusaama biomajandusest; 
- avaliku dialoogi edendamine tehnoloogilise riski tähenduses ja bio-ökonoomika vaates. 

 

Poliitiline raamistik on väga oluline ja biomajandus esitab sellele väga suure väljakutse. Kindlasti ei 
piisa ainuüksi toetusmeetmetest, vaid arengu tagamiseks on vaja analüüsida ja mõjutada suurt hulka 
tegureid.  

Läänemere riikide strateegiate (Dietz et al., 2018 107 ) kaardistamise tulemused on esitatud 
alljärgnevas tabelis 59.  

Tabel 59. Valitud Läänemere riikide biomajandusega seotud dokumendid 

Riik Pealkiri Visiooni karakteristik Autor 
Leedu Lithuanian Bioeconomy 

Development Feasibility 
Study 
National Renewable 
Energy Action Plan 

Puudub, kuna 
strateegia ei ole 
avaldatud. Uuringu 
väitel bioressursside 
säästlik kasutamine ja 
majanduskasv 

Majandusministeerium 
 
Leedu valitsus 

Läti Latvian Bioeconomy Bioressursside Läti valitsus; 

 
106 Dietz, T., Börner, J., Förster, J.J., Braun, J. 2018. Governance of the Bioeconomy: A Global 
Comparative Study of National Bioeconomy Strategies. Sustainability 10, 3190 
107 Dietz, T., Börner, J., Förster, J.J., Braun, J. 2018. Governance of the Bioeconomy: A Global 
Comparative Study of National Bioeconomy Strategies. Sustainability 10, 3190 
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Riik Pealkiri Visiooni karakteristik Autor 
Strategy 2030 säästlik kasutamine ja 

majanduskasv 
Põllumajandus-
ministeerium 

Norra Research Programme on 
Sustainable 
Innovation in Food and 
Bio-based Industries; 
National strategy for 
biotechnology; 
Marine Bioprospecting—a 
source of 
new and sustainable 
wealth growth; 
Familiar resources—
undreamt of possibilities—
The Government’s 
Bioeconomy Strategy 
(English Summary) 

 
 
 
Majanduskasv ja 
heaolu ning 
ressursside 
keskkonnasäästlik 
kasutamine 

Norra Teadusnõukogu (The 
Research Council of 
Norway) 
 
Haridus ja 
Teadusministeerium 
 
Ministeeriumideülene 
dokument 
 
Ministeeriumideülene 
dokument 

Poola puudub puudub  
Saksmaa National Policy Strategy on 

Bioeconomy; 
Bioeconomy—Baden 
Württenberg’s 
path towards a sustainable 
futuure; 
National research strategy 
bioeconomy 2030 

Biotehnoloogiline 
visioon; 
bioressursside 
säästlik kasutamine ja 
jätkusuutlik 
majandus 

Föderaalne Toidu- ja 
Põllumajandusministeerium  
 
Federal state of 
Baden-Württenberg, with 
Federal 
Association BIOPRO 
Föderaalne Haridus- ja 
Teadusministeerium  
 

Soome The Finnish Bioeconomy 
Strategy 

Majanduskasv ja 
heaolu;  bioloogiliste 
ressursside 
jätkusuutlik 
kasutamine 

Ministeeriumideülene 
dokument 

Taani Growth Plan for Water, 
Bio and Environmental 
Solutions;  
 
The Copenhagen 
Declaration for a 
Bioeconomy in Action 
March 2012 

Majanduskasv ja 
töökohtade loomine  
 
Bioloogiliste 
ressursside 
jätkusuutlik 
kasutamine 

Taani Strateegiliste 
Uuringute Nõukogu (The 
Danish Council for 
Strategic Research) 

Rootsi Swedish Research and 
Innovation 
Strategy for a Bio-based 
Economy 

Teaduspõhine 
biomajandus 

Rootsi keskkonna, 
põllumajanduse ja  
ruumilise planeerimise 
teadusnõukogu (The 
Swedish Research Council 
for 
Environment, Agricultural 
Sciences and Spatial 
Planning 
(commissioned by the 
Swedish Government) 

 

Oluline on tähele panna, et Rootsil ei ole sihistatud biomajanduse arengukava, kuid samal ajal on 
biomajandus T&A peamine valdkond ja majanduse osa.  
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8.2. Innovatsioon ja T&A investeeringud Põhjamaade näitel 
Eestis toimuvat tegevust biomajanduses on võimalik võrrelda Soome ja Rootsi majandustegevuse 
ning teadus- ja arendustegevuste (T&A) näidetega, kus biomajandust arendatakse strateegiliste 
kavade alusel. Soomes ja Rootsis toimuv biomajanduse tegevus seisneb olulisel määral ettevõtete 
koostöös ja regioonipõhises arengus. Kuigi võrdlusmudeleid pole piisavalt, on Põhjamaade näitel 
kõige olulisem just regioonipõhisus, sest nii saavutatakse biomassi parim võimalik kasutus.  

Soome biomajanduse strateegias aastani 2025 on visiooniks Soome heaolu ja konkurentsivõime 
põhinemine jätkusuutlikel biomajanduslikel lahendustel. Soome planeerib rahastada biomajanduse 
investeeringuid ja arengut 2,1 miljardi euro ulatuses, millest ettevõtete riskifinantseerimine on 1,0 
miljardit, T&A investeeringud 0,5 miljardit ja pilootprojektid 0,6 miljardit eurot.  

Rootsi innovatsiooni ja T&A arengukavas on biomajanduse visiooniks ressursitõhus majandus, 
tuginedes toormaterjalidele, mis on toodetud maalt ja veest säästva ökosüsteemi teenuste 
kasutamise teel. Rootsis peetakse biomajandust sektoriteüleseks, kus potentsiaal avalduks 
sektoriüleste süsteemilahenduste kaudu (nt keemiatööstus koostöös metsandus- ja 
energiaettevõtetega).  

Kuna Soome ja Rootsi on oluliselt suurema majandusega riigid, ei ole statistilised näitajad Eesti 
näitajatega otseselt võrreldavad. Vajadusel on võimalik arvutada suhtarve, kuid käesoleval juhul 
kasutatakse riikliku statistika allikaid.  

Soome puhul eristub biomajanduslike ressursside statistika kasutamise võimalus Soome Looduslike 
Ressursside Instituudi andmebaasi kaudu (LUKE). LUKE uuringusuundadeks on boreaalne roheline 
biomajandus, sinine biomajandus, toiduahela innovatsioon ja looduslikel ressurssidel põhinev 
majandusühiskond (BioSociety). LUKE andmetel on metsamajandussektor koos paberitööstusega üks 
olulisemaid biomajanduse osasid, seda eelkõige toodete ekspordis (joonis 155). Kuna 60% Soome 
pindalast on  kaetud metsaga, on see ka mõistetav. Soome esikümne eksporditoodetest on teisel 
kohal kaetud paber ja papp, st terase ja kommunikatsioonielektroonika ekspordist eespool. 2018. 
aastal oli kümnest Soome eksporditootest neli seotud metsamajanduse tööstusharuga. Selle osakaal 
koguekspordis oli 20% ja koguväärtus ligikaudu 13 miljardit eurot.  
 
Jooniselt 155 nähtub, et Soomes on väga oluline roll metsamajandusel ja -tööstusel, kus 2018. aastal 
loodi biomajanduslikku lisandväärtust 9,1 miljardi euro väärtuses (üle 36% biomajanduslikust 
lisandväärtusest). Samas ei kasuta metsatööstus oluliselt tööjõudu, kuna toidutööstuse ja muu 
tööstuse töökohad moodustavad 80% kogu biomajanduse tööhõivest. Oluline on tähele panna, et 
ökosüsteemi teenuste lisandväärtus on 1,7 miljardit eurot.  
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Joonis 155. Biomajanduse lisandväärtus ja biomajanduse peamised indikaatorid sektorite lõikes Soomes 
(Allikas: LUKE, 2018) 

 

Keemiatööstus on valdkond, mis moodustab Soome ekspordist 23% väärtusega 13,3 miljardit eurot. 
See on välja kujunenud turustatud paberimassi- ja paberitööstuse kõrvalvoogude rafineerimisel, 
tootes näiteks alkoholi, kemikaale ja pärmi. Põllumajandusel ja toidusektoril on Soomes mõnevõrra 
väiksem roll, mis tuleneb geograafilisest asukohast (põllumajandustootmine toimub riigi lõuna- ja 
lääneosas). Seinajoki piirkond on juhtiv toiduga seotud innovatsiooni piirkond. Huvitav uuendus, mis 
on tekkinud toidu- ja metsandussektori ristumise tulemusel, on piimatootmisettevõtte Raisio välja 
töötatud Benecol – kolesterooli alandav toode, mis on valmistatud tselluloositööstuse kõrvalvoolust 
ja mida on lisatud margariini või muudesse piimatoodetesse. 

IKT on Soome majanduses olnud järjepidevalt olulisel kohal ja ühendab ka biomajandust. Sektor 
areneb teadmiste ja kompetentside põhjal, mis on üles ehitatud Nokia ümber (mis oli ka osalt 
paberitootmise ettevõte). Ehkki info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor on vähem ilmne kui 
keemia- või metsandussektor, on see seotud biomajandusega, nt on loodud GPS-süsteemid puidu 
tõhusaks ülestöötamiseks. 
 
Seni on farmaatsia- ja ehitustööstus Soomes biomajanduse diskursuses vähem oluline, kuid T&A 
tegevusi tehakse ja sektrid võivad teha olulise arenguhüppe. 

 Soome ja Rootsi biomajanduse eripära seisneb riikide suuruses ja biomajanduse arengu 
kontseptsioonis, kus rõhuasetus on piirkondlik või regioonide arendamisel. Lisaks arendatakse 
ettevõtete sümbioosi (nt Finnish Industrial Symbiosis System – FISS). Tööstusettevõte sümbioos on 
tööstuslik ökosüsteem, kus ühe ettevõtte kasutamata või jääkressursse kasutab teine ettevõte. 
Soomes on süsteemiga on ühinenud 623 ettevõtet, mis vahendavad ja väärindavad 4734 erinevat 
ressurssi. Alates 2014. aastast on Soome üheks olulisemaks biomajanduse näiteks Forssa regiooni 
arendamine. Aastatel 2013–2014 valmistas Häme piirkond ette strateegilise programmi, mille üks 
esimesi strateegilisi keskpunkte on biomajandus ja loodusvarade säästev kasutamine. Strateegiline 
programm sisaldas konkreetseid biomajanduslikke algatusi 2007. aastal Forssa piirkonnas alustatud 
tegevuse kohta ja loodi projekt Envi Grow Park (joonis 156).   

Siit võib järeldada, et biomajanduse kontekstis on olulisem ressursside tõhusam kasutus 
ettevõtete vahel ja uute toodete tootmine ei ole olnud esmatähtis.  



   
 

201 
 

 
Joonis 156. Forssa regioonis toimiv Envi Grow Park (Allikas: FISS, https://teollisetsymbioosit.fi/envi-grow-park) 

Siinkohal ei ole Eesti jaoks olulised joonisel esitatud näitajad ja saadused, vaid mudel kui selline. 
Oluline on läbi mõelda, kas Eestis on ettevõtete vaheline koostöö võimalik ja kuidas seda 
suurendada.  

Forssa linnas tegutsetakse ka ringmajanduse arendamisega, milleks on loodud neli klastrit:  
• Ehitusmaterjalide klaster, üks allesjäänud vanadest tööstusharudest, mis on piirkonnas 

uuemate klastrite kõrval endiselt aktiivne. 
• Elektroonikaklaster, kus ligikaudu 20 ettevõtet tegutsevad klubi moodi ja teevad koostööd, et 

tagada vastastikuse kasu saamine ja tegevused. 
• Keskkonnaklaster, Envitechi äripiirkonna kodu, millest sai üks välja töötatud multimodaalseid 

teadmiskeskusi keskkonnasäästliku ettevõtluse jaoks. 
• Toiduklaster, mis sai piirkonna tugeva fookuse tõttu põllumajandusele piirkonna klastrite 

väga oluliseks liikmeks ja on partneriks nii MTT-le Soomes (Agrifood Research Finland) kui ka 
teaduspargile Science Park Agropolis International.  

Soome olulisemate biomajanduse tööstused on  
• Joensuu Fortumi bioõlitehas; 
• Metsä Grupi biogaasijaam Joutsenos; 
• Kotra Stora Enso ligniini rafineerimistehas; 
• Sybimari kalakasvatuse ökosüsteem Uusikaupunkis. 
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Soomes nähakse võimalusena, et puidu kasutamist kütusena on võimalik suurendada. 
Põllumajandusel on potentsiaal toota toiduks mittekasutatavaid tooteid, näiteks tekstiil- ja 
komposiitmaterjalide taimi. 

Kuigi Rootsil ei ole biomajanduse strateegiat, eristatakse riiklikus statistikas (Statistics Sweden – SCB, 
https://www.scb.se/en/) olulisel tasemel põllu- ja metsamajanduse statistikat. Teine oluline 
biomajandusega seotud allikas on Rootsi metsamajanduse programm ja Rootsi Metsatööstuse 
Föderatsioon (https://www.forestindustries.se). Oluline on tähele panna, et Rootsi eripäraks on 
metsamajanduse eriliselt suur tähtsustamine ja jätkusuutlik majandamine. Rootsi metsamajanduse 
programmis on jätkusuutliku metsamajandamise ja biomajanduse vahel võrdusmärk (Sustainable 
forest management = Bioeconomy).   

Kõige olulisem, mida tuleks Eesti ja Rootsi puhul tähele panna, on Rootsi metsamajanduse globaalne 
maht. Rootsi oli 2017. aastal maailmas paberipuu, paberi ja saematerjali eksportijana Kanada järel 
teisel kohal. Seejuures raiutakse Rootsis aastas 1% majandatavast metsamaast, mis võimaldab 
jätkusuutlikku tootmist. Rootsist enim eksporditavate toodete nimekirjas (väärtuse alusel) on metsa- 
ja paberitööstuse tooted viiendal kohal (joonis 157 ). Puidu töödeldakse olulises mahus paberiks, 
eksporditava paberi osakaal oli 49% kogu metsa- ja paberitööstuse toodangu väärtusest.   

 

Joonis 157. Rootsi toodete ekspordis ja impordis domineerivad artiklid ning puidu ja paberitoodete ekspordi 
jaotus väärtuse alusel 2018. aastal  

 
Rootsi oluliseks tugevuseks on taastuvenergia tootmine, mis moodustab 54% kogu energia 
tootmisest. Riik saavutas juba 2012. aastal valitsuse 2020. aasta eesmärgi toota 50% taastuvenergiat. 
Energeetikasektori eesmärk on toota 2040. aastaks 100% energiast taastuvenergiana. Täiendavaid 
võimalusi nähakse nii vee- kui ka tuuleenergial, kuid samuti bioenergial (eriti metsandusest) ja ka 
põllumajanduslike biokütuse tootmisena. Suur potentsiaal on biogaasi arendamiseks ja 
lisandväärtuse suurendamiseks praeguses töötlevas tööstuses.  
 
Rootsi suuremate biomajanduse projektidena tuuakse esile järgmised: 

• Örnsköldsviku biorafineerimise klaster; 
• Paberi provints, Karlstad; 
• Täiustatud biomaterjalide ökosüsteem, Inventia. 
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Interregi programmi abil on loodud ka uus Rootsi ja Soome projekt „The Bioeconomy Region“,108 mis 
koondab kuut regiooni. Biomajanduse piirkondi ühendab suur metsasus. Nn Sise-Skandinaavia 
piirkond omab ühisosa, kus metsa on kasutatud aastaid, töödeldes seda jätkusuutlike toodete ja 
teenuste loomiseks, näiteks paber, pakendid, kütus, mööbel ja majad.  

Rootsi klastritele tuginevat biomajanduslikku ja regionaalset arengut iseloomustab Örnsköldsviki 
regiooni biorafineerimise klastri näide (joonis 158). 
 

 

Joonis 158. Biorafineerimise klastri liikmed Örnsköldsvikis 

 

SP Processumi ja VINNVÄXTi projekt „Tuleviku biorafineerimine” on Örnsköldsviki biomajanduse 
lipulaev. Tuleviku biorafineerimistehase eesmärk on kiirendada puitbiomassi biorafineerimise 
arendamist, teisisõnu luua, edendada ja leiutada koos oma liikmesettevõtete, akadeemiliste 
partnerite ja kohaliku kogukonnaga lignotselluloosil põhinevaid tooteid ja protsesse lähteaine 
kolmekordse heeliksi alustel (tööstus-valitsus-ülikool). Kõik uuringud tehakse avatud 
innovatsioonivõrgustiku keskkonnas.  

Biorafineerimise käigus on toodetud pilootprojektide väga erinevaid tooteid (joonis 160)  

 
108 https://bioeconomyregion.com/en/about-bioeconomy-region/ 
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Joonis 159. Puidu rafineerimisel saadavad tooted 

 

SP Processum on võtnud biorafineerimistehaste piirkondlikus innovatsioonisüsteemis olulise rolli. SP 
Processum109 on palganud patendiinseneri, mida kaasrahastasid VINNVÄXT ja viis liikmesettevõtet. 
Alates 2011. aastast on esitatud 77 patenti. Patenditeenus on avatud välistele piirkondlikele 
partneritele. Uute toodete väljatöötamisel on kasutada bioreaktor, kemikaalide reaktorid (ATEX), 
voolu-, gaasi- ja portsjonreaktor, aga ka biomassi kuivati, torrefitseerimine, viskoosiketrus ja 
järeltöötlusreaktor.  

Soomes ja Rootsis põllumajandusest ja metsaressursist saadava biomassi töötlemisel arendatavad 
tehnoloogiad on välja toodud järgnevas tabelis 58. 

Tabel 58. Soomes ja Rootsis biomassi töötlemisel ja väärindamisel arendatavad tehnoloogiad 

Sektor Tegevusvaldkond Alavaldkond Tehnoloogia 
Põllumajandus-
süsteemid 

Biomassi tootmine Digitaliseerimine110 autonoomsed masinad, 
täiustatud sensorite 
süsteemid, 
kommunikatsioonisüsteemi 
katsed (5G), satelliitfotode 
kolmemõõtmeline analüüs; 
täiustatud 
andmeanalüüsisüsteemid  

Agrotööstus Fraktsioneerimine, purustamine, 
puhastamine, kuivatamine;  

 

Toiduainetööstus111 Koostis ja lisaained, 
funktsionaalne toit, valkude 
eraldamine, laktoosivabad 
piimatooted, pakkimine ja 

nanotehnoloogia, 
mikrolained, 
külmutustehnoloogiad  

 
109 https://www.processum.se/en/ 
110 Allikas: RISE, Research Institutes of Sweden; SLU - Swedish University of Agricultural 
111  Allikas: Øresund Startups https://oresundstartups.com/;  Vinnova - Sweden’s innovation agency 
https://www.vinnova.se/ ; Swedish Cleantech https://swedishcleantech.com/; OECD Biotechnology Statistics – 
Sweden http://www.oecd.org/science/emerging-tech/biotechnologystatistics-sweden.htm; 
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Sektor Tegevusvaldkond Alavaldkond Tehnoloogia 
külmutamine, funktsionaalsed 
puuviljajoogid, 
kontrollitehnoloogia ja 
andmeanalüüs 

Söödatööstus Proteiinide efektiivsus, 
toidujäätmete töötlemine 

 

Keemiatööstus112 Polümeerkiudkomposiidid, 
etanooli tootmine, kemikaalide 
komponendid, kosmeetika 

 

Biotehnoloogia113 Biotransformatsiooniprotsessid 
tööstuslike kõrvalsaaduste 
valoriseerimiseks 

Õlle, etanooli või 
toidutööstuse jääkidest 
lisandväärtusega 
komponentide eraldamine; 
proteaaside, lipaaside, 
nukleaaside või süsivesikute 
aktiivsete ensüümide 
üleekspressioon ja 
kasutamine tärklise, 
kiudainete (tselluloos ja 
hemitselluloos) ja 
oligosahhariidide (FOS, 
MOS, laktoos) 
lagundamiseks või 
polümerisatsiooniks; 
fermentatsioonitehnoloogia 
erinevatele 
mikroorganismidele, et 
saada erineva 
kasutusvõimalusega 
rakubiomassi, nt sh 
bioväetised või 
biostimulandid 

Metsamajandus-
süsteemid114 

Metsamajandamine Metsade kaardistamine; 
metsakasvatus, 
metsamajanduslikud tööd, 
bioloogiline mitmekesisus, 
süsinikuringe, puidu kvaliteet, 
logistika, mittepuidulised 
metsasaadused 

Puude aretus, geneetika 
(DNA), genoomi 
võrdlemine; täppismudelite 
väljatöötamine, puidu teke 
erinevates 
keskkonnatingimustes, IKT 

Metsatööstus Saetööstuse tehnoloogia,  Toodangu optimeerimise 
mudelid, puidustruktuuri 
analüüs 

Puidu esmatöötlemine Puidu modifitseerimine, puidu 
tehnoloogilised aspektid 
puitkiumassi saamiseks 

Füüsikalis-mehaaniline, 
keemiline ja bioloogiline 
töötlemine; CO2 auru- ja 
ammoniaagipõhine kiudude 
eraldamine;  

 
112 SLU - Swedish University of Agricultural 
113  OECD Biotechnology Statistics – Sweden http://www.oecd.org/science/emerging-
tech/biotechnologystatistics-sweden.htm; MISTRA https://www.mistra.org/; 
 
114  SLU - Swedish University of Agricultural http://www.oecd.org/science/emerging-
tech/biotechnologystatistics-sweden.htm 
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Sektor Tegevusvaldkond Alavaldkond Tehnoloogia 
termokeemiline 
muundamine (tuhastamine, 
pürolüüs, gaasistamine), 
granuleerimine, biokütuste 
tootmine ja kasutamine 

Puidu 
sekundaartööstus 

Puitkonstruktsioonid, 
taaskasutamine, puidutootmise 
tehnoloogia. 
Biorafineerimistehaste mudelid 

Puidu kasutamine ehituses, 
mööbel, puittoodete 
ümberehitamine, 
vormimine, monteerimine 
ja viimistlemine;  
lignotselluloose toorme 
ekstraheerimine ja süntees 
ning selle muundamine 
kiupõhisteks kangasteks või 
tekstiilideks;  
Bbiorafineerimise praktiline 
ja teoreetiline arendamine 

Keemiatööstus Katalüsaatorid, bioplast Uute katalüsaatorite 
tootmine, katsetamine; 
termoplastsete ja 
termoreaktiivsete 
biopolümeeride segamine, 
ekstrusioon, survevalu, 
termotöötlus või 
vaakuminfusioon 

Biotehnoloogia  Biofarmatseutilised 
ühendid, tselluloosipõhised 
süsinikkiud ja aerogeelid 

 

8.3. Biomajanduse maht 
Ronzon et al. (2017) 115  on esitanud vastavalt biomajanduse tegevusalade kaardistamisele (vt 
metoodika) ELi riikides kolm peamist biomajanduse jaotust. Liikmesriikide biomajandus jaotub väga 
heterogeenselt, st biomajanduse sektorid on arenenud erinevalt vastavalt liikmesriikide biomassi 
varudele või nende juurdepääsule biomassile (nt kaubandussadamad), samuti vastavalt varasemale 
valdkondlikule arengule (nt biomaterjalide tootmise valmidus).  

Ronzon et al. jaotavad liikmesriigid kahe biomajandust iseloomustava kriteeriumi alusel: a) 
biomajanduse tööjõu kontsentratsiooni aste biomassi tootvates sektorites võrrelduna biomassi 
töötlevate sektoritega; b) biomajanduses loodav käive töötaja kohta (st tööviljakuse näitaja). 

Vastavalt kriteeriumidele eristub kolm peamist riikide jaotust: 

Rühm A - alla ELi keskmise tööviljakus biomajanduses, tööhõive osakaal biomassi tootvates sektorites 
on kõrgem kui EL keskmine; 

Rühm B - alla ELi keskmise tööviljakus biomajanduses, tööhõive osakaal biomassi töötlevates 
sektorites on kõrgem kui ELi keskmine (sh töötlevad osaliselt); 

 
115 Ronzon, T., Piotrowski, S., Robert M’Barek, R., Carus, M. 2017. A systematic approach to understanding and 
quantifying the EU’s bioeconomy. Bio-based and Applied Economics, 6, 1–17. 
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Rühm C - üle ELi keskmise tööviljakus biomajanduses, tööhõive osakaal biomassi töötlevates 
sektorites on kõrgem kui ELi keskmine (sh töötlevad osaliselt). 

 
Joonis 160. Liikmesriikide jaotus kolmeks rühmaks tööviljakuse ja tööhõive näitajate alusel (Allikas: Ronzon et 
al., 2017) 

 

Jooniselt 160 ilmneb, et Eesti asub rühmas B, mis tähendab, et tööviljakus müügitulu alusel on 
biomajanduses väiksem kui ELi keskmine, kuid tööhõive osakaal on töötlemise poolel võrreldes 
primaartootmissektoriga suurem. Samas rühmas on ka Malta, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. Madala 
tööviljakuse ja suurema primaarsektori tööhõive osakaaluga riigid võrreldes ELi keskmisega on Läti, 
Leedu, Bulgaaria, Horvaatia ja Poola. Seega asub Eesti antud juhul tööhõive näitaja poolest 
mõnevõrra rohkem töötleva tööstusega riikide grupis. Kui vaadata Soomet, Rootsit, Taanit ja 
Saksamaad, on biomajanduse sektorisse kuuluvate sektorite tööviljakus seal kõrge ja ühtlasi on suur 
tööhõive töötlevas tööstuses.  

Võrreldes Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaaga on Eestis vaja jõuliselt arendada töötlevat tööstust, 
mis pakuks kõrgemat lisandväärtust ja veelgi suuremat tööhõivet. 

Kasutades ELi liikmesriikide kohta koostatud DataM andmebaasi, kus biomassi vood on arvutatud 
kuivaine baasil, on näha, et Eesti taimekasvatus- ja puitmaterjali toodangu voog on oluliselt rohkem 
tasakaalus kui Soomel ja Rootsil. Kahjuks tuleb tõdeda, et Eesti puiduekspordis domineerib 
paberipuu, palgi ja puidugraanuli eksport, samal ajal kui Soome ja Rootsi ekspordivad biomaterjalina 
paberit ja tselluloosil põhinevaid tooteid (joonis 162). Võrreldes Soomega on Eesti import 
taimekasvatussaaduste kogumahust samuti oluliselt suurem.  
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a) Eesti biomassi bilanss (1000 t kuivaines) full trade 

 
b) Soome biomassi bilanss (1000 t kuivaines) full trade 

 
c) Rootsi biomassi bilanss (1000 t kuivaines) full trade 

Joonis 161. Eesti, Soome ja Rootsi biomassi bilansis olevate toodanguvoogude võrdlus116 

 
 

116 Andmed: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOMASS_FLOWS/index.html 
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9. Kokkuvõtvad tähelepanekud 
 

Sisuliselt on kõik käesolevas töös iseloomustatud väärtusahelad ressursikasutuse osas omavahel 
seotud. Ressursside ristkasutus esineb näiteks taimekasvatuse ja energeetika, keemia- ja 
farmaatsiatööstuse, loomakasvatuse ning tekstiili- ja rõivatööstuse vahel, metsaressursi kasutamisel 
puidutööstuses, energeetikas või keemiatööstuses jne. Mõistagi on omavahel seotud taime- ja 
loomakasvatuse ressursid ning kõikide ressursside kasutamine mõjutab ökosüsteemi teenuste 
kvaliteeti ja kättesaadavust. Ressursside (toit, kiud, kütus, sööt jms) ristkasutuse täpseks analüüsiks 
on vajalik täiendav ettevõtete väga detailne analüüs. Kuivõrd ettevõtjad on oma otsustustes vabad ja 
teevad otsuseid oma tootmisvaldkondade kohta kõrgemast tootlikkusest lähtudes, on ressursside 
täpne ristkasutus võimalik tuvastada ainult väga detailse analüüsiga. 

Ressurssidest on alakasutuses puiduressurss, kuna aastased raiemahud on väiksemad kui 
juurdekasv. Potentsiaalse suure lisandväärtusega ressursina on alakasutatud köögiviljade, marjade ja 
puuviljade ressurss, mis on Eestis praegu väga väikesemahuline, kuid toodab lisandväärtust hektari 
kohta rohkem kui ükskõik milline teine taimekasvatuse haru. 

Ala- või ülekasutamisest isegi olulisem on ressursside väärindamise võimekus. Väärindamisel on 
oluline nii sise- kui ka välisturg. Esmalt tuleb selleks, et pakkuda oma riigi tarbijatele toitu, tagada 
maksimaalne isevarustatus, mis on vajalik muuhulgas ka seetõttu, et lähipiirkonnas toodetud toidul 
on väiksem keskkonnajälg. Hetkel tagatakse põllumajandustoodetest isevarustatus teravilja, piima ja 
piimatoodete ning õliseemnete osas. Asjad on üsna hästi ka söödatootmises, kuna Eesti on Euroopas 
väga erandlikul positsioonil, kus me oleme sööda osas sisuliselt isevarustavad ega sõltu niipalju 
impordist. Me kasutame nimelt oma piimalehmade söötmisel suhteliselt suures proportsioonis 
põhisöödana silo, heina, põhku jms. Seega kui lähtuda piimatootmise tulemusmõõdikute projektis 
(Värnik, 2019) väljatoodust, siis mida kõrgema kvaliteediga on meil põhisööt, seda vähem vajame 
suhteliselt kallimat lisasööta, mis suures osas imporditakse teistest riikidest. Väga suur tagasiminek 
on toimunud kartuliga isevarustatuses, kus me tagame eksperthinnangute ja statistika andmetele 
tuginedes isevarustatuse 68% osas. Me impordime ka väga suure osa köögi- ja juurviljadest, 
isevarustatuse tase on seal ca 45%. Veelgi tõsisem probleem on marjade ja puuviljadega, kus 
isevarustatuse tase jääb ca 10% piirile. Mitmete lihatoodete isevarustatuse tase on suhteliselt madal. 
Sea-, lamba- ja kitselihaga isevarustatus jääb 75% tasemele. Veiselihaga isevarustatus on ca 94%, 
samas kui linnulihaga isevarustatus on ca 45%. 

Kui isevarustatuse kõrval vaadata lisandväärtuse loomist, on see hea puidusektoris saepalgi ja vineeri 
osas, kus Eesti on maailmatasemel. Päris heal tasemel on sisevetest püütud kala väärindamine, mida 
suurel määral eksporditakse fileeritult või muul viisil väärindatult. 

Uuringu esmase analüüsi alusel võib öelda, et väärindamist ei toimu piisavalt vähemalt järgmistes 
sektorites: 

• Taimekasvatuses ei ole piisavalt väärindatud teravili, mis sisuliselt pooles ulatuses 
eksporditakse terana. 

• Piimast 1/3 veetakse välja toorpiimana, Eestis selle väärindamist ei toimu. See on eriti 
kahetsusväärne, arvestades asjaolu, et Eesti on piimatoodangult lehma kohta Euroopa 
absoluutses tipus. Eestis saadakse tööstustes 1 kg töödeldud piima kohta lisandväärtust ca 
0,7 eur/kg, mis on võrreldes teiste ELi riikidega madalam. 

• Lambaliha ressurss ei ole piisavalt väärindatud, kuivõrd osad lambad on sobilikud ja 
kavandatud pigem poollooduslike piirkondade hooldamiseks. Spetsiaalsete piimalammaste 
kasvatamine on meil alles arenemisjärgus. Lihalammaste kasvatamine eeldab tehnoloogiate 
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paranemist ja kindlatõuliste lammaste kasvatamist, et oleks võimalik sünkroniseerida 
lambaliha pakkumist turgudele läbi ühistute/koostöö. 

• Veise- ja lambanahad eksporditakse ilmselt ilma töötlemata, parkimist või muud sellist Eestis 
praktiliselt ei toimu. Lambanahkade parkimine on Eestis suhteliselt kallis (ca 17 eurot nahk), 
puudulik on vajalik infrastruktuur villa kaasaegseks pesemiseks ja puhastamiseks. Sellised 
investeeringud ei ole suhteliselt väikese lammaste arvu puhul mõistlikud. Tihti on siin 
kasutamata potentsiaaliks ka lammaste vill, millest võib toota erinevaid tooteid, kui oma 
ärimudelid piisavalt välja arendada. Ka antud juhul on siin üheks lahenduseks ühistuline 
koostöö Eesti lamba- ja kitsekasvatuse sektoris. 

• Vääriskalu, sealhulgas mageveekalu (tulevad nii siseveekogudest kui ka Läänemerest), nagu 
koha, ahven jt, väärindatakse piisavalt, kuid väljakutse on räime, kilu, karpkalalaste jt 
vähemväärtuslike liikide väärindamine. Püütud räim ja kilu läheb madala hinnaga kas sööda 
või kalajahu tootmiseks. 

• Alakasutatud kalaressurss praktiliselt puudub. Kui mõnda väga üksikut kalaliiki (näiteks 
võõrliike) võikski rohkem püüda, on siin probleemiks kalapüüniste vähene selektiivsus. See 
tähendab seda, et enamasti pole võimalik suurendada oluliselt ühe kalaliigi väljapüüki, 
kahjustamata teisi töönduslikult olulisi kalaliike, kelle ressursse kasutatakse niigi 
jätkusuutlikkuse piiril. 

• Eestis on hetkel praktiliselt kasutuseta muu meres leiduv bioressurss peale kala. Kuigi ka 
mujal Läänemere piirkonnas selle ressurssi kasutamist ja väärindamist pigem katsetatakse ja 
arendatakse, võib see tulevikus olla oluliseks Eesti biomajanduse kasvu ja arengu allikaks, 
eriti arvestades vajadust eemaldada merekeskkonnast biogeenseid aineid vähendamaks 
eutrofeerumist. Eraldi tuleks uurida nii looduslikult esineva biomassi kui ka potentsiaalse 
vesiviljeluse võimalusi nii traditsiooniliste kui ka uute liikide osas. 

• Paberipuit veetakse välja, seda ei väärindata kohapeal piisavalt. Paberipuit veetakse välja, 
seda ei väärindata piisavalt kohapeal. Kehras asuv Horizon Pulp and Paper Ltd. kasutab 
paberipuitu toormena, kuid see moodustab Eesti ressursist vaid väikese osa ja enamus 
sellisest toormest siiski eksporditakse. 

• Väärindamata eksporditud ümarpalgi osakaal on üldise puiduressursi juures liiga suur.  
 
Läbivalt kõigis sektorites on suuresti kasutamata ja väärindamata kaassaadused ja jäägid (v.a võib-
olla seakasvatus, kus sisuliselt kõik, mis on lubatud edasiseks töötlemiseks, tarbitakse ka 
toidutööstuse poolt ära). Probleemiks on väikesed tekkivad mahud. Osaliselt on kaassaaduste ja 
jääkide problemaatika seotud ka Eesti hajaasustuse ja primaarressursi tootmise hajutatusega ning 
sellest tulenevalt ka potentsiaalselt suurte säilitamis- ja transpordikuludega, mistõttu paljude 
kaassaaduste ja jääkide väärindamine ei ole majanduslikult mõttekas. 
 
Laiemalt võttes on Eesti põllumajandusliku bioressursi edukal väärindamisel üleüldse suureks 
probleemiks võrdlemisi väikesed loodavad ressursi mahud, mistõttu paljud maailmas eksisteerivad 
väärindamistehnoloogiad ei pruugi osutuda meil majanduslikult mõttekaks. Olukorra parandamise 
võtmesõnadeks on ühistuline tegevus ja erinevate tootjate omavaheline koostöö. Kokkuvõttes on 
Eesti ja Balti piirkonna eripära see, et me suudame toota biomassi suhteliselt palju ja suures koguses, 
aga selle väärindamise tasemelt jääme paljudest teistest Euroopa riikidest maha (Kargytė et al., 
2018). 

Kokkuvõtvalt iseloomustavad Eesti biomajanduse ressursside praegust olukorda järgmised 
tähelepanekud ja tulevikuväljakutsed: 

• Tervikpildis on Eesti biomajanduse ressursikasutus üsna traditsiooniline: põllumajandus- ja 
metsandus kasutavad bioressurssi oma traditsioonilistes ahelates ning toimub pigem 
mehhaaniline väärindamine traditsioonilisteks toodeteks. 
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• Eesti ettevõtted ekspordivad üsna olulisel määral väärindamata bioressurssi (teravili, 
toorpiim, energeetiliseks kasutamiseks mõeldud puit, paberipuu), mida tuleks püüda Eestis 
senisest rohkem väärindada, järgides sealjuures ressursi kaskaadkasutamise aluseid. 

• Uuema generatsiooni biomajanduse (nt ring-biomajandus, bioressurssi keemiline ja 
bioinseneeriline väärindamine) poole liikumine ning uute bioressursidel põhinevate 
tööstuste ja väärtusahelate loomine on olemuselt loominguline hävitusprotsess ehk 
kestlikuma majandusmudeli ja kõrgema lisandväärtuse poole liikumine võib tähendada 
seniste väärtusahelate ja ärimudelite, aga ka maakasutuse struktuurseid muutusi. Neid 
muutusi soodustavad omalt poolt ka ELi rohelepe ja laiemad kliimaeesmärgid ning inimeste 
tarbimiseelistuste muutused. 

• Eesti kodumaiste bioressursside väärindamise edasise arengu oluliseks väljakutseks on 
lokaalse tegevusega tööstuste (nn kogukonna biomajandus) ja laiema haardega tööstuste 
terviklik planeerimine, sest bioressurside väikesed mahud ja hajutatusest tulenevad 
transpordivajadused seavad nii erinevate tehnoloogiate rakendamisele kui ka 
majandustegevusele oma piirangud. Seejuures ei tasu alahinnata IT-ahenduste võimalikku 
positiivset mõju uute ärimudelite ja väärindamise viiside väljatöötamisele.  

• Biomajanduse arengute analüüsi lihtsustamiseks oleks edaspidi vajalik tagada bioressursside 
detailsem statistika, kuna käesoleva kaardistuse koostamisel leiti olulisi andmelünki, mis 
takistavad kvaliteetse tervikpildi ja tulevikuprognooside koostamist (nt puudub selge 
ülevaade kõikide rohumaade kasutamisest ja potentsiaalist, puudub ülevaade villa ja 
toornahkade ahelast ning kasutust leidvast kogusest, soovitav on üle vaadata jääkide tekke 
kogumise statistika kõikides sektorites). 
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Lisad 
 

Lisa 1. Biomajanduse valdkonnad 
Kood  Nimetus Allikas Märkused 
A01 Taime- ja loomakasvatus, 

jahindus ja neid 
teenindavad tegevusalad 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

Biomassi tootmine; biomajandusse kaasatud 
sektorid; otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: toit ja sööt 

A02 Metsamajandus ja 
metsavarumine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

Biomassi tootmine, biomajandusse kaasatud 
sektorid; otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: puidust tooted 

A0220 Metsavarumine Vitunskienè et al. 
(2017) 

Bioenergiaga seotud majanduslikud 
tegevused 

A02301 Looduslike materjalide 
kogumine, v.a puit 

Meeskonna lisatud Sisend toorainena, võib haakuda pisut ka 
turismiga 

A03 Kalapüük ja vesiviljelus Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

Biomassi tootmine, biomajandusse kaasatud 
sektorid; otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: toit ja sööt 

A031 Kalapüük Rönnlund jt (2014)   
A032 Vesiviljelus Rönnlund jt (2014)   
B08921 Turbatootmine Meeskonna lisatud Eelkõige sisend taimekasvatusse 
C10 Toiduainete tootmine Vitunskienè et al. 

(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b) 

100% biobaasil tootmine; biomajandusse 
kaasatud  

C101 Liha töötlemine ja 
säilitamine ning 
lihatoodete tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C102 Kala, vähilaadsete ja 
limuste töötlemine ja 
säilitamine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C103 Puu- ja köögivilja 
töötlemine ja säilitamine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C104 Taimse ja loomse õli ja 
rasva tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C105 Piimatoodete tootmine Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C106 Jahu ja tangainete, tärklise 
ja tärklisetoodete 
tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C107 Pagari- ja 
makarontoodete 
tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C108 Muude toiduainete 
tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 
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Kood  Nimetus Allikas Märkused 
C109 Valmis loomasööda 

tootmine 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

C11 Joogitootmine Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

100% biobaasil tootmine; biomajandusse 
kaasatud; otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: toit ja sööt 

C12 Tubakatoodete tootmine Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b) 

100% biobaasil tootmine; biomajandusse 
kaasatud  

C13 Tekstiilitootmine Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

Osaliselt biobaasil tootmine; arenev 
tehnoloogia, kus biomassil põhinevad tooted 
võivad asendada praegu kasutatavaid tooteid 
(fossil-based); otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: tekstiil ja rõivad 

C131 Tekstiilkiudude 
ettevalmistamine ja 
ketramine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
tekstiil ja rõivad 

C132 Riidekudumine Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
tekstiil ja rõivad 

C133 Tekstiili viimistlemine Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
tekstiil ja rõivad 

C139 Muu tekstiilitootmine Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
tekstiil ja rõivad 

C14 Rõivatootmine Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

Osaliselt biobaasil tootmine; arenev 
tehnoloogia, kus biomassil põhinevad tooted 
võivad asendada praegu kasutatavaid tooteid 
(fossil-based); otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: tekstiil ja rõivad 

C142 Karusnahatoodete 
tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
tekstiil ja rõivad 

C15 Nahatöötlemine ja 
nahktoodete tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund  et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b) 

Osaliselt biobaasil tootmine; arenev 
tehnoloogia, kus biomassil põhinevad tooted 
võivad asendada praegu kasutatavaid tooteid 
(fossil-based); otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: tekstiil ja rõivad 

C151 Nahatöötlemine ja -
parkimine; kohvrite, 
käekottide, 
sadulsepatoodete ja 
rakmete tootmine; 
karusnaha töötlemine ja 
värvimine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
tekstiil ja rõivad 

C152 Jalatsitootmine Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
tekstiil ja rõivad 

C16 Puidutöötlemine ning 
puit- ja korktoodete 
tootmine, v.a mööbel; 
õlest ja 
punumismaterjalidest 
toodete tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

100% biobaasil tootmine; biomajandusse 
kaasatud; otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: puidust tooted  
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Kood  Nimetus Allikas Märkused 
C1610 Puidu saagimine ja 

hööveldamine 
Vitunskienè et al. 
(2017), Eesti 
Arengufond (2015) 

Bioenergiaga seotud majanduslikud 
tegevused; otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: puidust tooted  

C162 Puidust, korgist, õlest ja 
punumismaterjalist 
toodete tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
puidust tooted 

C1629 Muude puittoodete 
tootmine; korgist, õiest ja 
punumismaterjalist 
toodete tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017) 

Bioenergiaga seotud majanduslikud 
tegevused 

C17 Paberi ja pabertoodete 
tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

100% biobaasil tootmine; biomajandusse 
kaasatud; otsene seos biomajandusega; 
väärtusahel: puidust tooted  

C171 Paberimassi, paberi ja 
papi tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
puidust tooted  

C172 Paber- ja papptoodete 
tootmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
puidust tooted  

C20 Kemikaalide ja 
keemiatoodete tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Ronzon et al. 
(2017b) 

Osaliselt biobaasil tootmine 

C201 Põhikemikaalide, väetise 
ja lämmastikuühendite 
tootmine; plasti ja 
sünteeskautšuki tootmine 
algkujul 

Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Arenev tehnoloogia, kus biomassil põhinevad 
tooted võivad asendada praegu kasutatavaid 
tooteid (fossil-based); kaudne seos 
biomajandusega; väärtusahel: kemikaalid 

C2014 Muude orgaaniliste 
põhikemikaalide tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Ronzon et al. 
(2017b) 

Bioenergiaga seotud majanduslikud 
tegevused 

C202 Taimekaitsevahendite ja 
muude 
agrokeemiatoodete 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Arenev tehnoloogia, kus biomassil põhinevad 
tooted võivad asendada praegu kasutatavaid 
tooteid (fossil-based); otsene seos 
biomajandusega; väärtusahel: kemikaalid 

C203 Värvide, lakkide ja muude 
viimistlusvahendite ning 
trükivärvide ja mastiksite 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Arenev tehnoloogia, kus biomassil põhinevad 
tooted võivad asendada praegu kasutatavaid 
tooteid (fossil-based); kaudne seos 
biomajandusega; väärtusahel: kemikaalid 

C204 Seebi, pesemis-, puhastus- 
ja poleervahendite, 
parfüümide ja 
tualetitarvete tootmine 

Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Arenev tehnoloogia, kus biomassil põhinevad 
tooted võivad asendada praegu kasutatavaid 
tooteid (fossil-based); kaudne seos 
biomajandusega; väärtusahel: kemikaalid 

C205 Muude keemiatoodete 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Arenev tehnoloogia, kus biomassil põhinevad 
tooted võivad asendada praegu kasutatavaid 
tooteid (fossil-based); kaudne seos 
biomajandusega; väärtusahel: kemikaalid 

C2059 Mujal liigitamata 
keemiatoodete tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Ronzon et al. 
(2017b) 

Bioenergiaga seotud majanduslikud 
tegevused 

C206 Keemilise kiu tootmine Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Arenev tehnoloogia, kus biomassil põhinevad 
tooted võivad asendada praegu kasutatavaid 
tooteid (fossil-based); kaudne seos 
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Kood  Nimetus Allikas Märkused 
biomajandusega; väärtusahel: kemikaalid 

C21 Põhifarmaatsiatoodete ja 
ravimipreparaatide 
tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b) 

Osaliselt biobaasil tootmine; arenev 
tehnoloogia, kus biomassil põhinevad tooted 
võivad asendada praegu kasutatavaid tooteid 
(fossil-based) 

C22 Kummi- ja plasttoodete 
tootmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Rönnlund et 
al. (2014), Ronzon et 
al. (2017b) 

Osaliselt biobaasil tootmine; arenev 
tehnoloogia, kus biomassil põhinevad tooted 
võivad asendada praegu kasutatavaid tooteid 
(fossil-based) 

C221 Kummitoodete tootmine Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kemikaalid 

C222 Plasttoodete tootmine Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kemikaalid 

C2365 Kiudtsemendi tootmine Vitunskienè et al. 
(2017) 

Osaliselt biobaasil tootmine 

C27 Elektriliste 
valgustusseadmete 
tootmine 

Meeskonna lisatud   

C28 Mujal liigitamata masinate 
ja seadmete tootmine 

Meeskonna lisatud   

C2811 Mootorite ja turbiinide 
tootmine, v.a 
õhusõidukite, 
mootorsõidukite ja 
mootorrataste mootorid 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2812 Hüdrauliliste ja 
pneumaatiliste 
jõuseadmete tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2813 Muude pumpade ja 
kompressorite tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2814 Muude kraanide ja 
ventiilide tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2815 Laagrite, ajamite, 
hammasülekannete ja 
ülekandeelementide 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2821 Ahjude, tööstusahjude ja 
ahjupõletite tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2825 Tööstuslike külmutus- ja 
ventilatsiooniseadmete 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C283 Põllu- ja 
metsamajandusmasinate 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla otseselt seotud 
biomajandusega 

C2893 Toiduaine-, joogi- ja 
tubakatööstusmasinate 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla otseselt seotud 
biomajandusega 

C2894 Tekstiili-, rõiva- ja 
nahatööstusmasinate 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2895 Paberi- ja 
papitööstusmasinate 
tootmine 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C2896 Plasti- ja Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
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Kood  Nimetus Allikas Märkused 
kummitööstusmasinate 
tootmine 

asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C31 Mööblitootmine Vitunskienè et al. 
(2017), Ronzon et al. 
(2017a), Ronzon et al. 
(2017b), Eesti 
Arengufond (2015) 

Osaliselt biobaasil tootmine; otsene seos 
biomajandusega; väärtusahel: puidust tooted 

C32 Muu tootmine Vitunskienè et al. 
(2017) 

Osaliselt biobaasil tootmine 

C33 Masinate ja seadmete 
remont ja paigaldus 

Rönnlund et al. (2014) Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega 

C35 Elektrienergia, gaasi, auru 
ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine 

Meeskonna lisatud   

D351 Elektrienergia tootmine, 
ülekanne ja jaotus 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

D3511 Elektrienergia tootmine Ronzon et al. (2017a)   
D35119 Elektrienergia tootmine 

biomassist 
Meeskonna lisatud   

D352 Gaasitootmine; 
gaaskütuste jaotus 
magistraalvõrkude kaudu 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

D3521 Gaasitootmine Vitunskienè et al. 
(2017) 

  

D353 Auru ja konditsioneeritud 
õhuga varustamine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

E36 Veekogumine, -töötlus ja -
varustus 

Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega; 
kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

E37 Kanalisatsioon Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega; 
kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

E38 Jäätmekogumine, -töötlus 
ja -kõrvaldus; materjalide 
taaskasutusele võtmine 

Vitunskienè et al. 
(2017), Rönnlund et al. 
(2014) 

Osaliselt biobaasil tootmine; tehnoloogia, mis 
võib olla osaliselt asjakohane biomajanduse 
esile kerkimisega 

E381 Jäätmekogumine Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

E382 Jäätmetöötlus ja -
kõrvaldus 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

E3821 Tavajäätmete töötlus ja 
kõrvaldus 

Vitunskienè et al. 
(2017), Eesti 
Arengufond (2015) 

Bioenergiaga seotud majanduslikud 
tegevused 

E383 Materjalide 
taaskasutusele võtmine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

E39 Saastekäitlus ja muud 
jäätmekäitlustegevused 

Rönnlund et al. (2014), 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Tehnoloogia, mis võib olla osaliselt 
asjakohane biomajanduse esile kerkimisega; 
kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

F Ehitus Rönnlund et al. (2014) Osaliselt biobaasil tootmine; arenev 
tehnoloogia, kus biomassil põhinevad tooted 
võivad asendada praegu kasutatavaid tooteid 
(fossil-based) 

F412 Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
puidust tooted 
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Kood  Nimetus Allikas Märkused 
F4221 Vee-, gaasi- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus 

Meeskonna lisatud   

F433 Ehitiste viimistlus ja 
lõpetamine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
puidust tooted 

G46 Hulgikaubandus Meeskonna lisatud   
G462 Põllumajandustoorme ja 

elusloomade hulgimüük 
Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

G463 Toidukaupade, jookide ja 
tubakatoodete hulgimüük 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

G4661 Põllumajandusmasinate, - 
seadmete ja lisaseadmete 
hulgimüük 

Meeskonna lisatud   

G46693 Toiduainetööstuse 
seadmete müük 

Meeskonna lisatud   

G47 Jaekaubandus Meeskonna lisatud   
G472 Toidukaupade, jookide ja 

tubakatoodete jaemüük 
spetsialiseeritud 
kauplustes 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

G473 Mootorikütuse jaemüük Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

H49 Maismaaveondus ja 
torutransport 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
kütused ja energia 

I Majutus ja toitlustus Rönnlund et al. (2014) Osaliselt biobaasil tootmine; arenev 
tehnoloogia, kus biomassil põhinevad tooted 
võivad asendada praegu kasutatavaid tooteid 
(fossil-based) 

I551 Hotellid ja muu sarnane 
majutus 

Meeskonna lisatud   

I552 Puhkuse- ja muu 
lühiajaline majutus 

Meeskonna lisatud   

I553 Laagriplatsid, 
vagunelamute ja 
haagissuvilate 
parkimisplatsid 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
muud ökosüsteemi teenused 

I559 Muu majutus Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
muud ökosüsteemi teenused 

M711 Arhitekti- ja 
inseneritegevused ning 
nendega seotud 
tehniline nõustamine 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Kaudne seos biomajandusega; väärtusahel: 
puidust tooted 

M7211 Teadus- ja 
arendustegevus 
biotehnoloogia vallas  

Meeskonna lisatud   

M7219 Teadus- ja 
arendustegevus muude 
loodus- ja tehnikateaduste 
vallas  

Meeskonna lisatud   

M75 Veterinaaria Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
toit ja sööt 

M7731 Põllumajandusseadmete 
rentimine 

Meeskonna lisatud   

N813 Maastiku hooldus ja 
korrashoid 

Eesti Arengufond 
(2015) 

Otsene seos biomajandusega; väärtusahel: 
muud ökosüsteemi teenused 
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Kood  Nimetus Allikas Märkused 
Q9103 Botaanika ja looduskaitse Meeskonna lisatud   
Q96091 Lemmikloomade kasvatus 

ja hooldus 
Meeskonna lisatud   

 

Lisa 2. Potentsiaalsete merevetika- ja karbiressursside biomassi mudeli 
metoodika 
Merevetikate ja karbiressursside biomassi modelleerimise sisendina kasutati Eesti mereala 
merevetikate ja -karpide leviku ja biomassi koondandmestikku ning erinevatest allikatest pärit 
modelleerimist toetavat keskkonnaandmeid. Andmete täpsem kirjeldus on esitatud alljärgnevalt. 

• Liikide leviku modelleerimiseks kasutati TÜ Eesti Mereinstituudi andmekogusid liikide levikust ja 
elustiku ohtrusest. Andmekogud sisaldavad kõikide olulisemate põhjataimestiku ja suurselgrootute 
liikide vaatlusandmeid alates 1959. aastast. Andmebaas koondab erinevate baasuuringute, seire- ja 
kaardistamistööde käigus kogutud materjali ning sisaldab hinnanguliselt enam kui 99% Eestis 
kogutud valdkondlikust kvantitatiivsest informatsioonist. Lisaks lähtuti modelleerimisel 2018. aastal 
lõppenud projekti „Eesti mereala elupaikade kaardiandmete kaasajastamine“ alusandmetest (TÜ 
Eesti Mereinstituut, 2018). Üks selle projekti tulemustest oli ka täiendatud Eesti merealade 
põhjasetete kaart, mida samuti kasutati käesoleva töö modelleerimisülesannetes. 

• Merepõhja topograafia määratlemisel lähtuti Veeteede Ameti sügavusmõõdistuste algandmetest. 
• Modelleerimist toetavate keskkonnaandmetena kasutati lisaks Tallinna Tehnikaülikooli 

Meresüsteemide Instituudi mudelarvutusi erinevate füüsikaliste ja keemiliste parameetrite kohta 
(sh vee soolsus, temperatuur, lainetus, hoovus, toitainete sisaldus). Tegemist on meremudeliga, 
mis on spetsiaalselt Eesti olude jaoks kohandatud. Lisaks kasutati modelleerimisel kogu Läänemere 
akvatooriumit katvaid hüdrofüüsika ja -keemia andmekihte, mis pärinesid Euroopa Komisjoni 
hallatavast Copernicuse portaalist (sh vee soolsus, temperatuur, lainetus, hoovus, toitainete, 
klorofüll a sisaldus, vee läbipaistvus) (http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-
products/) ja Soome Meteoroloogiainstituudi publitseeritud jääkaarte. 
 

Eelpool kirjeldatud andmebaasid liideti üle-eestiliseks koondandmebaasiks, mis sisaldab uuritava 
mereala olulisemaid füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning informatsiooni merepõhja elustiku leviku 
kohta. Valiku tegemisel lähtuti varasematest teadmistest selle kohta, kuidas erinevad 
keskkonnamuutujad mõjutavad vetika- ja karbiliikide levikut ning biomassi potentsiaali. Üldises 
plaanis sisalduvad selles nimekirjas olulisemad elupaika iseloomustavad tegurid (nt sügavus, vee 
läbipaistvus, soolsus, nõlvakalle, meresete), toiduhulk ja seda mõjutavad tegurid (toitained, vee 
klorofüllisisaldus, hoovuse kiirus) ning elustikku levikut piiravad näitajad (jää kulutav toime, hapniku 
madalad sisaldused). Andmebaasi säilitatakse TÜ Eesti Mereinstituudi keskserveris, mis füüsiliselt 
paikneb aadressil Mäealuse 14, Tallinn. 
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Lisa 3. Põllumajandus- ja toidutootmise põhiskeem ning bioressursi võimalik 
kasutamine  

 
 

Lisa 4. Puitmaterjali väljatulekud erineva kasutuse korral 
 

 
Joonis 162. Palkide väljatulekud ühtlase kasutuse puhul 
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Joonis 163. Paberipuidu väljatulekud ühtlase kasutuse puhul 

 
Joonis 164. Küttepuidu väljatulekud ühtlase kasutuse puhul 
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Joonis 165. Raidmete väljatulekud ühtlase kasutuse puhul 

 

 
Joonis 166. Okaspuu kändude potentsiaalne maht uuendusraietel ühtlase kasutuse puhul 
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Joonis 167. Palkide ja paberipuidu koore mahud ühtlase kasutuse puhul 

 

Lisa 5. Põllumajandussektori energiatarbimise osakaal kogu energia 
lõpptarbimisest Eestis ja mõnedes ELi riikides, 1994-2014 
 

  Põllumajanduse energiatarbimine,  
 1000 tonni nafta ekvivalenti 

 Põllumajanduse osakaal energia lõpptarbimisest 
protsentides  

  1994 2004 2014 1994 2004 2014 
EL-28(¹) 28 416 27 484 23 608 3,4 2,8 2,8 
Eesti 105 105 130 3,7 3,7 4,6 
Läti 188 125 144 4,6 3,2 3,7 
Leedu 234 105 104 5,0 2,4 2,2 
Holland 3 683 3 768 3 383 8,0 6,9 7,2 
Soome 755 737 687 3,4 2,8 2,8 
Rootsi 761 762 360 2,2 2,2 1,2 
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Joonis 168. Kulutuste osakaal energiale põllumajandussektori kogu vahetarbimisest,% (Allikas: Eurostat) 
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