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Sissejuhatus 
 

Käesolev vahearuanne on üks osa ADVVAL-BIOEC projekti tööpaketi 1 „Eesti biomajanduse 

hetkeolukorra analüüs“ tulemustest. Tööpaketi raames kaardistati Eesti biomajanduse ressursid 

(tegevus 1.1), viidi läbi biomajanduse väärtusahelate kvantitatiivne analüüs olemasolevate 

ametlike andmete põhjal (tegevus 1.2) ja kahe analüüsi vahetulemuste põhjal koostati käesolev 

Eesti biomajanduse innovatsioonisüsteemi analüüs (tegevus 1.3). Kõik läbi viidud analüüsid ja 

esmased tulemused on omakorda sisendiks projekti muudele tegevustele: Eesti biomajanduse 

arengustsenaariumide koostamine (tööpakett 2), ärimudelite prototüüpide väljatöötamine 

(tööpakett 3) ja soovituste andmine Eesti biomajanduse edasise arengu toetamiseks (tööpakett 

4). 

Käesolev aruanne võtab kokku projekti esimese tööpaketi tulemused ning annab kokkuvõtliku 

analüütilise ülevaate Eesti biomajanduse arendamise tänasest kontekstist, innovatsiooni- ja 

arenguvõimalustest ning peamistest dilemmadest. Aruandes käsitletakse Eesti biomajandust kui 
innovatsioonisüsteemi ehk ökosüsteemi, mis koosneb looduslikest ressurssidest, 

informatsioonist/teadmistest ja tehnoloogiatest, mis liiguvad inimeste ja ettevõtete/klastrite 

vahel ning on mõjutatud laiemast institutsionaalsest raamistikust (ühiskondlikud tavad ja reeglid, 

poliitikad jms). 

Aruande kahes esimeses osas antakse olemasoleva ametliku statistika põhjal ülevaade 

biomajanduse rollist Eesti majanduses ning biomajanduse sektorite ja ettevõtete 

innovatsioonikäitumisest. Aruande kolmandas osas võetakse biomajandusega seotud kuue 

väärtusahela lõikes kokku esimese tööpaketi raames juba valminud kirjeldavate aruannete 

peamised leiud väärtusahelate tänase olukorra ning peamiste tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja 

ohtude kohta.  

Seetõttu tuleks käesolevat aruannet käsitada tööpakettide 1.1 ja 1.2 raames koostatud 

aruannete sisulise kokkuvõttena ning võtta arvesse, et aruande eesmärgiks ei ole olnud uus 

andmekaeve ja -analüüs, vaid kogutud andmete ja varasemate analüüside kompaktne kokkuvõte. 

Selle teadmise baasilt tuuakse aruande viimases osas välja biomajanduse arendamise peamised 

üldised dilemmad, mis on omakorda sisendiks järgmiste tööpakettide raames koostatavate 

stsenaariumide ja ärimudelite väljatöötamisele. 
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1. Eesti biomajanduse konteksti analüüs  
1.1 Biomajanduse koht Eesti majanduses  

 

Üldistatud teabe biomajandusega tegelevate ettevõtete rolli kohta Eesti majanduses annab 

joonis 1.1. Sellelt on näha, et biomajandusega tegelevate ettevõtete arv on aastate jooksul 
moodustanud kõikidest Eestis tegutsevatest ettevõtetest umbes 7–8% ja see on püsinud 

stabiilsel tasemel. Biomajanduses hõivatud inimeste osakaal kogu tööjõust on samuti olnud 

stabiilselt 11–12% vahel. Biomajanduse osakaal müügikäibest on pidevalt olnud väiksem kui 

osakaal loodud lisandväärtusest. Seega on tootlikkuse tase loodud lisandväärtuse alusel 

biomajanduses kõrgem kui Eesti majanduses keskmiselt. Eriti paistab biomajandus silma oma 

ekspordile orienteeritusega, andes 17% kogu Eesti ekspordist. Ühe töötaja kohta loodud 

ekspordikäive oli 2017. aastal enam kui 42% kõrgem kui Eesti majanduses keskmiselt. 

 

 

Joonis 1.1. Biomajanduse osatähtsus Eesti majanduses aastatel 2007–2017, % Eesti vastavast 
kogunäitajast (Allikad: Äriregister; Statistikaamet) 

Detailsed andmed biomajanduse erinevate väärtusahelate majandusnäitajate kohta on esitatud 

tööpaketi 1.2 vahearuandes. Seetõttu piirdutakse käesolevas kokkuvõttes vaid mõnede põhiliste 

biomajanduse arengute iseloomustamisega. Kui vaadata struktuurimuutusi, siis on 

metsamajanduses ja puidutöötlemises hõivatute suhteline osakaal kogu biomajanduses 
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hõivatutest kasvanud ning põllumajanduses ja toidutööstuses hõivatute osakaal langenud (joonis 

1.2). 

 

 

Joonis 1.2 Töötajate jaotus biomajanduse valdkondades aastatel 2005–2017, % 

Biomajanduse ettevõtete müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust on aastate 

jooksul olnud üldiselt 10% läheduses. Kõige rohkem panustavad kogu biomajanduse 

müügitulusse puidutöötlemise ning toidu- ja joogitööstuse ettevõtted, mis koos annavad 

biomajanduse kogu müügitulust olenevalt aastast 63–70%. Toidu- ja joogitööstuse osakaal kogu 

biomajanduse müügitulust on umbes viie protsendipunkti võrra vähenenud, puidutöötlemise 

valdkonna müügitulu osakaal aga kasvanud. Enamikus biomajanduse ettevõtetes on müügitulu 
inimese kohta kõikide Eesti ettevõtete keskmisest suurem.  

Biomajanduse ettevõtete lisandväärtuse osakaal kogu Eesti ettevõtete lisandväärtusest on 
aastaste jooksul veidi kasvanud. Kui 2005. aastal moodustas biomajanduse ettevõtete loodud 

lisandväärtus 9,2%, siis 2017. aastal moodustas see 13%. Kõige rohkem panustavad kogu 

biomajanduse lisandväärtusesse puidutöötlemise ning toidu- ja joogitööstuse ettevõtted, andes 

biomajanduses kokku loodud lisandväärtusest olenevalt aastast 45–57% (joonis 1.3). Kogu 

vaadeldava ajavahemiku jooksul on väga olulise osa biomajanduse lisandväärtusest andnud 

põllu- ja metsamajanduse valdkonna ettevõtted.  
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Joonis 1.3. Biomajanduse valdkondade osakaal kogu biomajanduses loodud lisandväärtusest aastatel 
2005–2017, % 

Biomajanduse ettevõtete osatähtsus kõikide Eesti ettevõtete ekspordimahust on pärast 
majanduskriisi pidevalt kasvanud ja 2017. aastal moodustas 16,9% kogu Eesti majanduse 

ekspordimahust. Ekspordimahud on kasvanud eriti märgatavalt puidutöötlemises ning toidu- ja 

joogitööstuses. Biomajanduse ekspordivõime lähemaks kirjeldamiseks hinnati töös ka kõiki 

Eestist eksporditavaid tootegruppe ekspordi konkurentsivõime indeksi abil, mis võtab arvesse 

tootegrupi ekspordimahtu, selle tootegrupi eksportimisega seotud ettevõtete arvu ja 

eksporditehingute koguarvu (vt tööpaketti 1.2.). Biomajanduse harud on Eesti 30 
silmapaistvaima eksporttoodete grupi seas väga tugevalt esindatud – biomassi tootmisega 

seotud tootegruppe kuulub tabelisse 3, täielikult biobaasil põhinevaid 8 ja osaliselt biobaasil 2 

tootegruppi. Kõige suurema ekspordi konkurentsivõimega tootegrupp on puidust valmistatud 

monteeritavad ehitised. Kogu Eesti biomajanduse sektori ekspordist annavad ca kaks 
kolmandikku metsamajandus, puit, paber ja mööbel, veerandi aga põllumajandus ning toidu- 
ja joogitööstus. 
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Joonis 1.4. Valdkondade osakaal kogu biomajanduses loodud ekspordist aastatel 2005–2017, %1 

 

1.2 Eesti biomajanduse võrdlev positsioon Euroopas  
 

Eesti on biomajanduse suhtelise osatähtsuse poolest ELi liikmesriikide hulgas üsna keskmisel 

positsioonil. Töös on võrreldud Eestit Läti ja Leedu, Põhjamaade – Soome, Rootsi ja Taani – ning 

lisaks veel meiega samal ajal ELiga liitunud Poola ja Sloveenia ning vanematest ELi liikmesriikidest 

Saksamaa ja Hollandiga (vt põhjalikku analüüsi tööpaketist 1.2).  

Eestis oli 2015. aastal biomajanduses hõivatuid 11,2% ehk rohkem võrreldes EL-28 keskmisega 

(2015. aastal 8,4%), kuid vähem kui Poolas, Leedus, Lätis või Sloveenias. Vaadates aga 

biomajanduses töötajate jaotust erinevates valdkondades detailsemalt (joonis 1.5), selgub, et 

Eesti eristub teistest riikidest tugevalt väga madala põllumajanduses hõivatute osatähtsuse 
poolest kogu biomajanduse hõivest. Eestis oli ainsana enim töötajaid hõivatud puittoodete ja 

 
1  Joonise 1.4 koostamisel on lähtutud metoodikast, mis jagab ettevõtted kolme rühma: biomassi tootmisega 
tegelevad ettevõtted, täielikult biobaasil tootmisega tegelevad ettevõtted ja osaliselt biobaasil tootmisega tegelevad 
ettevõtted. Kolmandat rühma on hinnatud, kasutades Ronzani et al. (2017) jt metoodikaid. 
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mööbli tootmises. Sarnaseima struktuuriga on Rootsi ja Soome, kus ligikaudu sama hõive 

osakaalu annavad puidu- ja paberitööstus koos.  

  

Joonis 1.5. Töötajate jaotus biomajanduse valdkondade vahel Eestis ja võrdlusalustes riikides 2015. aastal, 
% kogu biomajanduse hõivest (Allikad: Eurostat; Euroopa Komisjon) 

Hoopis nõrgem on meie positsioon EL-28 suhtes töötaja kohta loodud lisandväärtuse alusel. 

2015. aastal oli see näitaja Eestis 23 000 eurot, EL-28 keskmine aga 34 000 eurot. Ka Eestiga koos 

ELi astunud Lätis, Leedus, Poolas ja Sloveenias on lisandväärtus töötaja kohta ELi keskmisest 

oluliselt väiksem. Kuigi meie lisandväärtus töötaja kohta on vaadeldaval perioodil kasvanud 53%, 

ei taga see piisavalt kiiret konvergentsi EL-28 ja meie põhjanaabritega.  
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Joonis 1.6 . Lisandväärtus töötaja kohta biomajanduses tervikuna Eestis ja võrdlusalustes riikides 
aastatel 2008–2015, eurodes (Allikas: Eurostat) 

Järgnevalt võrreldakse, kuidas on ELi liikmesriikides biomajanduses loodud lisandväärtus ja 

hõivatud jaotunud valdkonniti. Selgub, et kõrge lisandväärtuse tasemega riikides (nt Taanis ja 

Saksamaal) on põllumajanduse osatähtsus kogu biomajanduses loodud lisandväärtusest 

suhteliselt väike (12–16%), kuid toidutööstuse osakaal suur (36–44%). Samas moodustab 

põllumajanduses töötajate arv seal kogu biomajanduses hõivatutest suhteliselt suure 

osatähtsuse (27–36%). Teiste ELi riikidega võrreldes panustab Eesti toidutööstus lisandväärtuse 

loomisse suhteliselt vähem kui põllumajandus, olles ELi keskmisega võrreldes madalamal 

tasemel. Näiteks piimatööstuses oli 2017. aastal Eestis tööjõu tootlus ühe töötaja koha 

lisandväärtusena mõõdetuna 28,7 tuhat eurot, Saksamaal 87, Rootsis 67 ja EL-27s tervikuna 60 

tuhat eurot. Samal ajal oli Eesti biomassi tootmise võimekust kajastava näitaja, piimatoodangu 

poolest ühe lehma kohta sel ajal Euroopa Liidus teisel kohal. 

Eestis panustab biomajanduse lisandväärtusesse enim metsandus koos puittoodete tootmise ja 

mööblitööstusega. Oleme selles mõttes sarnased Soome ja Rootsiga, kus need harud annavad 

samuti olulise osa kogu biomajanduses loodud lisandväärtusest. Kuid erinevus seisneb selles, et 

neis riikides annavad väga suure osa lisandväärtusest paberi- ja tselluloositööstus. Nendes 

valdkondades on võimalik saavutada väga kõrge tootlikkus töötaja kohta. Kogu eelnev arutelu 

vihjab meie biomajanduse struktuuri probleemidele. Eesti on tugev biomassi tootev riik, kuid 

biomassi töötlemise valdkonnad (nt toidutööstus) vajavad arenguhüpet, et jõuda tootlikkuselt 

lähemale ELi keskmisele tasemele. 
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Joonis 1.7. Lisandväärtuse jaotus biomajanduse valdkondade vahel Eestis ja võrdlusalustes riikides  
2015. aastal, % (Allikas: Eurostat) 
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2. Eesti biomajanduse innovatsioonikäitumine 

2.1 Majandusharude innovatsioonikäitumise alusel liigitamise teoreetilised alused 
ja nende rakendamine biomajanduse suhtes 
Tänapäevase innovatsioonikäsitluse teerajajaks oli J. Schumpeter, kes väitis, et majanduse 

arengut juhib innovatsioon läbi dünaamilise protsessi, mille käigus uued tehnoloogiad asendavad 

vanu. Seda protsessi nimetas ta loovaks lammutamiseks (creative destruction). Schumpeter 

leidis, et radikaalsed uuendused toovad kaasa kogu ärimudelit raputavaid olulisi muudatusi ja 

järkjärgulised ehk inkrementaalsed uuendused panustavad pidevasse muutumisprotsessi. 

Schumpeter eristas viit erinevat innovatsiooniliiki: uued tooted, uued tootmisprotsessid, uutele 

turgudele sisenemine, uue tooraine või pooltoote hankimine ja kasutamine ning ettevõttes uue 

organisatoorse meetodi kasutamine.  

Tänapäeval on innovatsioonide määratlemise alusdokumendiks OECD Oslo käsiraamat (Oslo 
Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data), mis ilmus esimest korda 

aastal 1992 ning annab juhtnööre innovatsioonialaste andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks. 

Selles on sätestatud, et „... kõige laiemas mõistes on innovatsioon uue või oluliselt uuendatud 

toote (kauba või teenuse) või protsessi rakendamine, uue turustusmeetodi või uue 

organisatsioonilise meetodi kasutamine äripraktikas, töökorralduses või välissuhetes. Uus või 

uuendatud toode on rakendatud, kui see on toodud turule. Uus protsess, turustusmeetod või 

organisatsiooniline meetod on rakendatud, kui see on võetud ettevõtte tegevustes kasutusele” 

(OECD/Eurostat, 2018: 70). 

Oslo käsiraamatus eristatakse nelja tüüpi innovatsioone ehk uuendusi (Oslo Manual 2018: 68 – 

78):  

1. Tooteuuendused (tootearendus) – uue või oluliselt täiendatud toote või teenuse 

kasutusele võtmine. Uuenduste alla kuuluvad olulised parendused tehnilistes 

üksikasjades, komponentides ja materjalides, tootega seotud tarkvaras, 

kasutajasõbralikkuses, disainis või teistes funktsionaalsetes omadustes.  

2. Protsessiuuendused – uue või oluliselt uuendatud tootmis- või 

kohaletoimetamismeetodi rakendamine. Tootmismeetodite alla kuuluvad tehnika, 

seadmed ja tarkvara, mis on vajalikud toodete või teenuste loomiseks. Uuteks 

tootmismeetoditeks võivad olla tootmisliinil uute automaatikaseadmete rakendamine või 

tootearenduse kasutuselevõtt arvuti abil.  

3. Organisatsioonilised uuendused – uute organisatoorsete meetodite rakendamine 

ettevõtte äripraktikas, töökorralduses või ettevõttevälistes suhetes. Erinevalt tavalistest 

organisatsioonilistest muudatustest tähendavad organisatsioonilised uuendused uue 

organisatsioonilise meetodi kasutuselevõttu, mida ei ole varem kasutatud ja mis on 

juhtkonna poolt vastu võetud strateegiliste otsuste tulemus.  
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4. Turundusuuendused – uute turundusmeetmete kasutuselevõtt, millega kaasnevad 

olulised muudatused toote asetuses, jaotuses, tutvustamises, hinnakujunduses ning 

müügi- ja müügijärgses teenuses. Oluline on see, et kasutusele võetavat turundusmeedet 

ei oleks ettevõttes varem kasutatud ja see peab olema osa uuest 

turunduskontseptsioonist või -strateegiast, mis oleks ettevõtte olemasolevatest 

turundusmeetmetest oluliselt erinev.  

 

Lisaks jaotatakse innovatsioonid veel tehnoloogilisteks ja mittetehnoloogilisteks. Tehnoloogilised 

innovatsioonid on toote- ja protsessiinnovatsioonid, mille alla kuuluvad näiteks uute 

automaatikate rakendamine seadmete tootmisliinil, arvutiga projekteeritud tootearendus või 

saadetiste jälgimine triipkoodi abil. Mittetehnoloogilisteks innovatsioonideks on 

organisatsioonilised ja turundusuuendused, näiteks muutused toote maitses, vormis, 

pakendamises, turustuskanalites või promotsioonis. 

Ettevõtete innovatsioonikäitumine erineb oluliselt erinevate majandussektorite lõikes. Kõige 

tunnustatum lähenemisviis ettevõtete ja majandussektorite innovatsioonikäitumise mustrite 

liigitamisel on K. Pavitti välja pakutud taksonoomia (Pavitt 1984: 343–373). See võtab arvesse 

majandussektorite vahelisi erinevusi innovaatiliste ettevõtete suuruse, kasutatavate 

ettevõttesiseste ja -väliste innovatsiooniallikate, turgude iseärasuste, tehnoloogilise 

arengutrajektoori ja veel mitmete muude tegurite lõikes. Kõiki neid tegureid arvesse võttes tõi 

Pavitt välja neli investeerimiskäitumiste poolest sarnaste ettevõtete ja majandusharude rühma: 

1. Tarnijatest sõltuvad ettevõtted (supplier dominated firms) on peamiselt traditsioonilistes 

tööstusharudes. Tegu on pigem väiksemate ettevõtetega, kus teadus- ja arendustegevuse 

võimekus on madal ja investeeritakse pigem töötajate oskuste arendamisse, 

kaubamärkidesse ja toetustegevusse. Protsessi- ja tehnoloogiauuenduste allikateks on 

peamised masinate ja seadmete tarnijad, mõnikord ka suurkliendid. Peamiseks 

innovatsiooniväljundiks on protsessiuuendused. Sellesse rühma kuulub Pavitti mudelis 

näiteks kogu põllumajandussektor.  

2. Spetsialiseeritud seadmeid pakkuvad ettevõtted (specialized equipment suppliers) 

pakuvad teistele seadmeid, komponente, tarkvara, teadmust jm sisendeid. Tegu on 

väikeettevõtetega, kus peamiseks innovatsiooniväljundiks on tooteuuendused. 

Innovatsiooniallikateks on kliendid ja ettevõttesisene arendustöö. Spetsialiseeritud 

tarnijate seas on innovaatilisus küllaltki kõrge. Võrreldes teiste ettevõtetega on kõrgel 

tasemel tooteuuendused (võrreldaval tasemel teaduspõhiste ettevõtetega) ja suhteliselt 

madalal tasemel protsessiuuendused, mis viitab sellele, et protsessiuuendustele 

eelistatakse tooteuuendusi. 

3. Mastaabiintensiivsed ettevõtted (scale intensive) on esindatud näiteks terase- või 

autotööstuses. Eelkõige on tegu suurettevõtetega, mis on orienteeritud tootmise 
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kuluefektiivsusele, standardiseerimisele, samuti uute tehnoloogiate kasutamisele 

tootlikkuse suurendamiseks. Innovatsiooniallikateks on ettevõttesisesed arendusüksused 

ja spetsialiseerunud väikeettevõtetest tarnijad ning innovatsiooniväljundiks 

protsessiuuendused.  

4. Teaduspõhised ettevõtted (science based) on kõrgtehnoloogilised suurettevõtted, mis on 

esindatud peamiselt keemia-, farmaatsia- ja elektroonikatööstuses. Neid ettevõtteid 

iseloomustab nii protsessi- kui ka tooteuuenduste suur arv, ettevõtte suuremahuline 

teadus- ja arendustegevus, teadusuuringud koostöös ülikoolide ja uurimislaboritega. 

Nende roll majanduses seisneb uute lahenduste väljatöötamises teiste majandusharude 

jaoks.  

 

Hiljem täiendas Pavitti oma taksonoomiat (Pavitt, Robson, Townsend, 1989) lisades veel viienda 

rühma ettevõtteid: 

5. Informatsioonimahukad ettevõtted (information intensive) hõlmavad erinevaid info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate arendamisega seotud ettevõtteid, kuid ka 

finantsteenuste ja teiste teadmusmahukate teenuste pakkujaid. Innovatsioon on 

suunatud nii uute protsesside kui ka uute toodete väljatöötamisele.  

Hiljem on De Jong ja Marsili (2006: 214) uurinud innovatsioonimustreid eraldi mikro- ja 

väikeettevõtetes ning täiendanud Pavitti mudelit, arvestades väikeettevõtete eripärasid.  

Teine põhimõtteline võimalus tööstusharude liigitamiseks on nende tehnoloogiamahukuse 

alusel. Seda lähenemisviisi on kasutanud OECD, seades majandusharud pingeritta vastavalt 

nende teadus- ja arendustegevuse mahule (teadus- ja arendustegevuse kulutused jagatud 

lisandväärtuse või tootlikkusega). Nii on OECD loonud neljaastmelise liigituse: 

kõrgtehnoloogilised (high-tech), kesk-kõrgtehnoloogilised (middle-high tech), kesk-

madaltehnoloogilised (middle-low tech) ja madaltehnoloogilised (low tech) tööstusharud 

(Eurostat, 2013).  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et majandusharusid saab liigitada nende innovatsioonikäitumise 

alusel, kasutades Pavitti liigitust või OECD majandusharude klassifikaatorit. Kindlasti tuleb 

seejuures arvesse võtta, et need mõõdikud pole täiuslikud. Tegu on erinevatel põhjustel 

ebapiisavate lähenditega ettevõtete innovaatilise tegevuse hindamiseks. Näiteks alahinnatakse 

aruandluses teadus- ja arendustegevuse ja kulude kohta tegelikku innovatsiooni, kuna 

halduskoormus nende kulude aruandluses eristamiseks on ettevõtete jaoks märkimisväärne ja 

Statistikaametile esitatavas aruandluses on lihtsam innovaatiliste tegevuste teatamisest 

loobuda. Lisaks pärsib ettevõtete soovi anda oma teadus- ja arendustegevusest teada ka see, et 

Eesti maksusüsteemis puuduvad instrumendid, mis annaksid teadus- ja arendustegevusega 
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tõsiselt tegutsevatele ettevõtetele maksueeliseid. Kuid kahjuks ei ole paremad andmed 

kättesaadavad ja seetõttu toetub edasine analüüs sellele, mida on kogunud Eesti Statistikaamet. 

Järgnevas tabelis 2.1 on biomajandusse kuuluvate erinevate majandusharude liigitamisel 

kasutatud OECD liigitust tehnoloogiamahukuse alusel ja K. Pavitti taksonoomiat.  

Tabel 2.1. Bioressursside väärindamisega seotud majandusharude liigitus nende innovatsioonikäitumise 
alusel (kasutades OECD liigitust tehnoloogiamahukuse alusel ja K. Pavitti taksonoomiat) 

EMTAKi 
kood 

Tööstusharu Liigitus OECD 
tehnoloogiamahukuse 
alusel 

Liigitus K. Pavitti 
taksonoomia põhjal 

C10 Toiduainete tootmine madaltehnoloogiline mastaabiintensiivne 

C11 Joogitootmine madaltehnoloogiline mastaabiintensiivne 

C13 Tekstiilitootmine madaltehnoloogiline tarnijatest sõltuv  

C14 Rõivatootmine madaltehnoloogiline tarnijatest sõltuv 

C15 Naha tootmine madaltehnoloogiline tarnijatest sõltuv 

C16 Puidutöötlemine ning puit- ja 

korktoodete tootmine 

madaltehnoloogiline tarnijatest sõltuv 

C17 Paberi ja pabertoodete 

tootmine 

madaltehnoloogiline tarnijatest sõltuv 

C20 Kemikaalide ja 

keemiatoodete tootmine  

kesk-kõrgtehnoloogiline teaduspõhine 

C21 Põhifarmaatsiatoodete ja 

ravimpreparaatide tootmine  

kõrgtehnoloogiline teaduspõhine 

C22 Kummi- ja plasttoodete 

tootmine 

kesk-madaltehnoloogiline mastaabiintensiivne 

C31 Mööblitootmine madaltehnoloogiline tarnijatest sõltuv 

D35 Elektrienergia ja gaasiga 

varustamine 

madaltehnoloogiline tarnijatest sõltuv 

Väga suur osa bioressursside väärindamisega tegelevaid majandusharusid kuulub OECD liigituse 

alusel madaltehnoloogiliste tööstusharude hulka, kus teadus- ja arendustegevuse osatähtsus on 

kuludes üldjuhul väike – alla 0,5%. Vaid keemia- ja farmaatsiatööstus on kesk-kõrg- ja 

kõrgtehnoloogilised tegevusalad, kuid kuivõrd bioressursside kasutamise osakaal on antud 

valdkondades tervikuna väike, on need edasisest ülevaatest välja jäetud. Ettevõtete kaupa võib 

esineda omakorda suuri erinevusi teadus- ja arendustegevusega tegelevate ning innovaatiliste ja 

mitteinnovaatiliste ettevõtete vahel. Globaalsete väärtusahelate areng on omakorda soosinud 

seda, et on tekkinud ka globaalsed innovatsioonivõrgustikud, kus teadus- ja arendustegevus ning 

innovatsioonitegevused koonduvad üksikutesse kohtadesse (nt rahvusvaheliste 

korporatsioonide puhul peakorterite lähedusse jne). 
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Majandusharude jaotus Pavitti taksonoomia põhjal on mitmekesisem. Suur osa tööstusharudest 

(puidu-, paberi-, mööbli-, tekstiili- ja rõivatööstus) on üldmustrina pigem tarnijast sõltuva 

innovatsioonimudeliga, toidu- ja joogitööstust ning kummi- ja plastitööstust iseloomustab 

üldiselt mastaabiintensiivne innovatsioonikäitumine. Keemia- ja farmaatsiatööstus on aga 

teaduspõhise innovatsioonikäitumise mustriga. Need erisused määravad omakorda ära ka 

erinevate riikide ja regioonide biomajanduse sektorite innovatsiooniintensiivsuse: kui puudub 

keemia- ja farmaatsiatööstus, siis on ka sektori teadus- ja arendustegevuse investeeringute maht 

üsna väike. Need taksonoomiad kirjeldavad aga senist olukorda ja üldpilti. Globaalsete 

kliimamuutuste ja seotud poliitikate kontekstis võib tekkida surve struktuurseteks muutusteks 

tööstusharudes, mis omakorda tekitab vajaduse teadus- ja arendustegevuse investeeringute ja 

innovatsiooni järele. Tööstussuundade erinevates kokkupuutepunktides (nt puidukeemia) võivad 

need mudelid/mustrid ka omavahel seguneda. 

 

2.2  Biomajanduse ettevõtete innovaatiline tegevus Eestis 

Pärast esialgset väga üldist rahvusvahelist biomajanduse koostisosade innovatsioonimustrite 

hindamist pööratakse tähelepanu Eesti biomajanduse ettevõtete innovatsioonikäitumisele. 

Selleks kasutatakse andmeid Euroopa innovatsiooniuuringust (Community Innovation Survey – 

CIS), mida on Eestis alates 2000. aastate algusest läbi viidud kuuel korral. Tulemuste 

tõlgendamisel tuleb meeles pidada, et tegemist on hinnanguliste väärtustega, st ettevõtte 

esindajad hindavad oma ettevõtte innovatsioonikäitumist ette antud küsimuste alusel ise (nn 

self-reporting uuring). Samas ei ole CIS-uuringu kõrval teist sedavõrd mahukat ja järjepidevat 

andmekogu innovatsioonikäitumise kohta, mistõttu see on jätkuvalt innovatsiooniuuringutes 

enim kasutatud andmestik. Kõige värskemas kättesaadavas küsitluses osales Eestist kokku üle 

3700 ettevõtte2 . Küsitluse vastuste alusel jagatakse ettevõtted innovaatilisteks (vaatlusaluse 

perioodi jooksul on läbi viidud kas toote-, protsessi-, organisatsiooni- või turundusuuendusi) ja 

mitteinnovaatilisteks, kus sääraseid uuendusi pole tehtud. Lisaks eristatakse ka seda, kas 

ettevõte on innovaatiline tehnoloogiliselt (toote või põhi- ja tugiprotsesside uuendused) või 

mittetehnoloogiliselt (organisatsiooni- ja turundusuuendused). 

Biomajanduse hulka kuuluvatest töötleva tööstuse harudest paistab positiivselt silma toiduainete 

ja jookide tootmine, kus innovaatiliste ettevõtete osakaal on tööstuse keskmisest kõrgem (joonis 

2.1). Mööblitööstus on töötleva tööstuse keskmisel tasemel ja puidutööstuse ettevõtete hinnang 

oma innovaatilisuse kohta on keskmisest madalam.  

 
2 Küsitlusse kaasatakse vähemalt 10 töötajaga ettevõtted. 
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Joonis 2.1. Innovaatiliste ettevõtete osakaal erinevates sektorites (Allikas: autorite koostatud 
Statistikaameti tabeli TDI1403 andmete põhjal) 

Sarnaselt teiste valdkondadega on ka suurem osa biomajanduse ettevõtete innovaatilisest 

tegevusest seotud tehnoloogiliste uuendustega ehk uuendatud on tooteid või protsesse – seda 

tüüpi uuendusi teinud üle 90% innovaatilistest biomajanduse ettevõtetest. Mittetehnoloogiliste 

ehk eelkõige organisatsiooni või turundustegevusega seotud uuendusi on teinud kuni 50% 

uuenduslikest biomajanduse ettevõtetest (ettevõtted võivad olla samaaegselt teinud nii 

tehnoloogilisi kui ka mittetehnoloogilisi uuendusi). Tehnoloogilistest uuendusest on omakorda 

enam levinud protsessiuuendused. Tooteuuendusi on ootuspäraselt tehtud kõige vähem energia 

valdkonnas ning enim toidu- ja joogitootmises, kus uute toodete väljalase, aga ka pakendite pidev 

uuendamine on konkurentsis püsimiseks väga tähtis (joonis 2.2). 

 

Joonis 2.2. Erinevat laadi uuendusi teinud ettevõtete osakaal (Allikas: autorite koostatud Statistikaameti 
tabeli TDI1403 andmete põhjal) 
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Enim levinud mittetehnoloogilise innovatsiooni liigid on organisatsiooniuuendused, mis 

tähendab, et uuendus on seotud äripraktika või töökorralduse uuendusega, vähem tegeletakse 

kommunikatsiooniuuendustega. Turunduslikud innovatsioonid on enamjaolt seotud 

meediakanali või reklaamiviisi uuendusega. 

Vaadates lähemalt tehnoloogiliselt innovaatilisi ettevõtteid, saab teha järelduse, et 

biomajandusega seotud tegevusaladel tegeleti peamiselt masinate, seadmete, tarkvara ja 

ehitistega seotud uuendustega, oluliselt väiksema osakaaluga aga teadus- ja arendustegevusega 

(tabel 2.4). Vaid ca 6% küsitluses osalenud tehnoloogiliselt innovaatilisi mööblitööstuse 

ettevõtteid tegeleb pideva teadus- ja arendustegevusega, puidutööstuses on see osakaal 13% 

ning toidu- ja joogitootmises 19%. Mööblitootmises on märksa levinum juhuslik teadus- ja 

arendustegevus ehk arendustöö ei ole pidev. 

Tehnoloogilise innovatsiooni koha pealt on seega väga olulisel kohal uute seadmete hankimine 

ja kasutamine. See läheb hästi kokku vastava tööstusharu kohaga Pavitti taksonoomias, mis 

väidab, et tarnijate roll on innovatsioonide loomisel väga tähtis.  

Tabel 2.4. Tehnoloogiliselt innovaatilised ettevõtted biomajanduse sektoris perioodil 2014–2016 
innovatsioonitegevuse järgi 
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Kokku 1 650 627 316 311 273 1 346 231 374 351 337 311 

Töötlev 

tööstus 

876 298 144 154 142 729 124 181 175 188 130 

…Toit ja 

jook 

127 49 24 25 24 106 21 26 49 60 21 

…Puit 158 31 20 11 12 137 30 26 25 27 20 

…Mööbel 70 20 4 16 11 64 8 13 4 6 12 

Elektri-

energia ja 

gaasiga 

varusta-

mine 

32 14 7 7 8 30 5 6 2 1 8 
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CIS-küsitluses palutakse ettevõtetel hinnata ka teadus- ja arendustegevusega seotud kulusid. 

Ootuspäraselt on suur osa nendest kuludest seotud masinate, seadmete jmt soetamisega, 

moodustades kogukulust ligi veerandi. Biomajanduse harudes kulutatakse ettevõttesisesele 

teadus- ja arendustegevusele või selle väljast tellimisele aga küllaltki vähe. Ettevõttesisene 

arendustöö ja õppimine on aga üks oluline eeldus uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks ning 

väärtusahelates kõrgemale tasemele liikumiseks. Kõrvutades kulunumbreid innovaatiliste 

ettevõtete arvuga, saab teha järelduse, et ehkki teadus- ja arendustegevusega tegelevate 

ettevõtete arv on biomajanduse harudes võrdlemisi suur, on kulud väikesed, mis tähendab, et 

teadus- ja arendustegevusega tegeletakse väga väikeses mahus. Seega võib väita, et 

biomajanduse harudes on Eestis küll päris tugev innovaatiline tegevus, kuid oluliselt vähem 
teadus- ja arendustegevust.  

Avaliku sektori toetust innovaatiliseks tegevuseks on suhteliselt kõige rohkem kasutanud 

elektrienergia ja gaasiga varustamise haru ettevõtted ning selgelt kõige vähem puidutööstuse 

ettevõtted (joonis 2.3).  

 

Joonis 2.3. Avaliku sektori toetust rahastusallikana saanud ettevõtete osakaal (Allikas: autorite koostatud 
Statistikaameti tabeli TDI1434 andmete põhjal) 

Huvitava nüansina saab välja tuua, et toidu- ja joogitootmise ettevõtetes on suhteliselt rohkem 

kasutatud Euroopa Liidu toetusskeeme, puidu- ja mööblitööstuse ettevõtted on neid kasutanud 

märksa vähem. Kuivõrd toetusskeeme kasutanud ettevõtete arv on CISi valimis küllalt väike, et 

saa sellest siiski kaugeleulatuvaid järeldusi teha. 

 

2.3 Biomajanduse ettevõtete teadus- ja arendustegevus Eestis ning 
rahvusvahelises võrdluses 
 

Järgnevalt analüüsitakse seoses biomajanduse sektori innovatsioonivõimekuse hindamisega 

teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arvu, haridustasemeid, ettevõttesiseseid ja -
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väliseid kulutusi teadus- ja arendustegevustele ning intellektuaalomandi õiguste taotlemiste 

arvu. Seejärel võrreldakse neid näitajaid Soome, Rootsi, Poola ja Sloveeniaga.  

Kokku töötas Eesti ettevõtlussektoris 2007. aastal teadus- ja arendustegevusega seotud inimesi 

täistööaja ekvivalendina 1688,9, millest teadlased ja insenerid moodustasid 960,8 (kuna tegemist 

on täistööaja ekvivalendiga, siis on siin tegemist komakohaga näitajatega). Kümme aastat hiljem 

ehk 2017. aastaks oli see arv vastavalt 2086, millest teadlased ja insenerid moodustasid 1585,1. 

Seega oli teadus- ja arendustegevusega seotud töötajate täistööaja ekvivalent suurenenud 397,1 

võrra, teadlaste ja inseneride puhul aga 624,3 võrra. Detailsemad andmed on välja toodud Lisas 

1.  

 

  

  

Joonis 2.4. Aastatel 2007 ja 2017 teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajad täistööaja 
ekvivalendina Eesti biomajanduse sektoris (Allikas: autorite koostatud Statistikaameti andmete põhjal, vt 
lisa 1).  
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2007. aastal oli 30% teadus- ja arendustegevusega hõivatud teadlastest ja inseneridest hõivatud 

töötlevas tööstuses. Täielikult biobaasil tegutsevate valdkondade (toit, puit, paber) teadus- ja 

arendustegevusega hõivatud teadlased ja insenerid moodustasid vaid 2,1%. Osaliselt 

biomajandusega seotud valdkondades (tekstiil, keemia, ravimid, mööbel, energeetika) oli teadus- 

ja arendustegevusega hõivatud teadlasi ja insenere 11,15%. Siinkohal oli kõige suurema 

osatähtsusega valdkonnaks keemiatööstus (4,5%) ning kõige väiksemaks tekstiili- ja rõivatööstus 

(0,054%). Teadus- ja arendustegevusega hõivatud teadlaste ja inseneride osakaal 

põllumajanduses on 0,47%. Põllumajandust käsitletakse küll biomassi tootva sektorina, kuid on 

selguse mõttes siinkohal arvutatud täielikult biobaasil tegutsevaks majandusharuks. Seega oli 
biomajandusega seotud teadlaste ja inseneride osakaal kõigist teadus- ja arendustegevusega 
tegelevatest töötajatest 2007. aastal täistööaja ekvivalendina 13,72%.  

Tööstuse osatähtsus on teadus- ja arendustegevusega seotud töötajate täistööaja ekvivalentide 

võrdluses vähenenud, kuigi teadlaste ja inseneride osakaal on suurenenud, suuresti 

energeetikasektoris. 2017. aastal oli töötleva tööstusega seotud vaid 22,4% kõikidest teadus- ja 

arendustegevusega hõivatud töötajatest (täistööaja ekvivalendina), samas aga 19,46% 

teadlastest ja inseneridest. Täielikult biobaasil tegutsevates valdkondades oli 2017. aastal 

teadus- ja arendustegevusega hõivatuid aga vaid toidutööstuses (1% kõigist, täistööaja 

ekvivalendina), puidutööstuses ja põllumajanduses oli vastav näitaja 0. Kõigist teadus- ja 

arendustegevusega hõivatud töötajatest on osaliselt biobaasil tegutsevates valdkondades 

hõivatud 11,4%, kusjuures 7,36% moodustab energeetikasektor ja 2,75% keemiatööstus. Teadus- 

ja arendustegevusega hõivatud teadlaste ja inseneride täistööaja ekvivalendi puhul moodustasid 

täielikult biobaasil tegutsevad sektorid 0,034%, osaliselt biomajandusega seotud valdkonnad aga 

9,6%. Kõige suurema osatähtsusega on teadus- ja arendustegevusega hõivatud teadlaste ja 

inseneride puhul samuti energeetika (6,2%) ja keemia (2,37%). Ülejäänud valdkonnad 

moodustavad kaduvväikese osa.  

Joonise 2.4 puhul võib kokkuvõtvalt öelda, et kuigi teadus- ja arendustegevusega hõivatud 

töötajate arv täistööaja ekvivalendina on aastatel 2007–2017 küll suurenenud, on see peaaegu 

igas biobaasil tegutsevas valdkonnas vähenenud, eriti ilmekalt just täielikult biobaasil 

tegutsevates valdkondades. Mitmes biobaasil tegutsevas valdkonnas, nagu mööblitööstuses, 
puidutöötlemises ja põllumajanduses ei ole alles ühtegi teadus- ja arendustegevusega hõivatud 
täistööaja ekvivalendina töötajat. Osaliselt võib antud tulemus olla tingitud ka metoodikast, kus 

väga väikese ettevõtete arvu korral andmekaitse reeglite tõttu andmeid ei kuvata. Siiski viitab 

see tulemus valdkonna teadus- ja arendustegevuse potentsiaali olulisele piiratusele: 

ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse võimekuse puudumine takistab ka uute toodete ja 

teenuste väljatöötamist, koostööd teadus- ja arendustegevuse asutuste ning rahvusvaheliste 

innovatsioonivõrgustikega. Ainsa biomajandusega seotud valdkonnana on vaatlusaluse 
perioodi jooksul teadus- ja arendustegevuse mõttes kasvanud energeetika valdkond, kus 
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kokkuvõttes on hõivatud ligi 4 korda rohkem teadus- ja arendustegevusega töötajaid ning ligi 
3 korda rohkem teadus- ja arendustegevusega hõivatud teadlasi ja insenere kui 2007. aastal. 
Biomajanduse sektoritest väljaspool on suurimad tõusud teadus- ja arendustöötajate seas olnud 

aga info ja side (+355,7) elektriseadmete tootmise (+102,5) ning finants- ja kindlustustegevuse 

valdkonnas (+87,6).  

Teadus- ja arendustegevuse potentsiaali hindamiseks on lisaks tegevusega hõivatud töötajate 

arvule kasulik analüüsida ka nende haridustasemeid (joonis 2.5). Joonisel on samaaegselt 

näidatud nii täielikult kui ka osaliselt biobaasil tegutsevates ettevõtetes töötavad 

kõrgharidusega, kuid kraadita töötajad (joonisel lühendatult kõrgharidus), magistri- ja 

doktorikraadiga töötajad. 

    
Joonis 2.5. Teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate haridustasemed Eesti biomajanduse sektoris 
(Allikas: autorite koostatud Statistikaameti andmete põhjal, vt ka lisa 2)  
*Puidutöötlemise puhul 2016. a andmed  

Kokku oli 2007. aastal biomajanduse sektoris kõrgharidus 2297 teadus- ja arendustegevusega 

hõivatud töötajal, lisaks oli 389 kõrghariduseta töötajat. 2017. aastaks olid arvud kasvanud: 

teadus- ja arendustegevusega oli hõivatud 2593 kõrgharidusega töötajat, lisaks neile 303 

kõrghariduseta töötajat. Detailsemad andmed on võimalik leida lisast 2.  

Täielikult biobaasil tegutsevates sektorites oli 2007. aastal teadus- ja arendustegevusega 

hõivatud 112 töötajat, kellel oli kõrgharidus, sh magistrikraad 16 ja doktorikraad 2 töötajal. 

Osaliselt biobaasil tegutsevates sektorites oli aga 219 kõrgharidusega töötajat, sh magistrikraad 

oli 28 ning doktorikraad 10 teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajal. 2017. aastal oli 

täielikult biobaasil tegutsevates sektorites teadus- ja arendustegevusega hõivatud vaid 25 

kõrgharidusega, sh 15 magistrikraadiga töötajat. Arvude kahanemist võib osalt selgitada ka 

sellega, et arendustöö on vaid üks osa mõnede töötajate ülesannetest. Peaaegu kõik nendest 

arendustöötajatest olid hõivatud toidutööstuses. Osaliselt biobaasil tegutsevates sektorites oli 

Osaliselt biobaasil Osaliselt biobaasil 

Täielikult biobaasil Täielikult biobaasil 
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teadus- ja arendustegevusega hõivatud kõrgharidusega töötajate arv 2017. aastaks 

märkimisväärselt kasvanud, sh töötas nendes harudes 26 doktorikraadiga inimest. Vaadates 

ettevõtlussektorit tervikuna, töötab biomajanduse harudes pigem väike hulk kõikidest 

kõrgharidusega teadus- ja arendustegevustega hõivatud töötajatest (tabel 2.7). Kui kaasata ka 

osaliselt biobaasil tegutsevad harud, on osakaal juba ligi kolmandik.  

 

Tabel 2.5. Kõrghariduse või kõrgema kraadiga teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate 
paiknemine biomajanduse sektorites (Allikas: autorite koostatud Statistikaameti andmete põhjal, vt ka lisa 
2)  

Tegevusala  
2007 2017 

Doktor Magister Kõrgharidus/
kraadita Doktor Magister Kõrgharidus/

kraadita 
Tegevusalad 

kokku 
180 518 1599 226 1140 1227 

Põllumajandus 0,0% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Töötlev tööstus 23,3% 19,5% 35,5% 13,7% 36,1% 26,4% 

..toiduained 1,1% 2,1% 3,4% 0,0% 1,1% 0,7% 

..tekstiil 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,3% 1,1% 

..puit 0,0% 0,8% 1,8% 0,0% 0,3% 0,1% 

..mööbli-

tootmine 
0,0% 1,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Energeetika 2,2% 3,3% 4,3% 5,8% 7,2% 5,5% 

 

Eesti ettevõtetes tegutsevate biomajandusega seotud teadus- ja arendustegevusega hõivatud 

töötajate arv on tervikuna jäänud võrdlemisi stabiilseks (joonis 2.6). Esile saab tuua, et täielikult 
biobaasil tegutsevates biomajanduse sektorites on kõrgharidusega, kuid kraadita teadus- ja 
arendustegevusega hõivatud inimeste arv aastatel 2007–2017 selgelt vähenenud. Töötlevas 

tööstuses on teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate seas ülekaalukalt kõige levinum 

haridustase magistrikraadiga kõrgharidus, hõlmates 36,1% kõiki selle tegevusega seotud 

töötajatest. Suur kasv doktori- ja magistrikraadiga töötajate arvudes on olnud energeetikas ja 

keemiatööstuses.  
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Joonis 2.6. Ülevaade teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arvu muutumisest Eestis (Allikas: 
autorite koostatud Statistikaameti andmete põhjal, vt ka lisa 2) 
 

Järgnevalt on joonisel 2.7 välja toodud ettevõttesisesed ja -välised kulutused teadus- ja 

arendustegevusele. 2007. aastal on mõlemad kulutused jaotunud tegevusalade lõikes 

ühtlasemalt, mis paistab silma täielikult biobaasil tegutsevates sektorites (punasega), kus 2007. 

aastal olid võrdselt esindatud nii toiduainete, puidu- kui ka põllumajanduse sektor, kuid 2017. 

aastal vaid toiduainete sektor. Ka osaliselt biobaasil tegutsevad sektorid (tekstiili-, keemia- ja 

farmaatsiasektor) on perioodi vältel konsolideerunud. Sisuliselt võib biomajanduse sektorites 

ühelt poolt näha teadus- ja arendustegevuse võimekuse ja ressursside konsolideerumist (ja 

biomajanduse innovatsioonisüsteemi teadus- ja arendustegevuse alast spetsialiseerumist), 

teiselt poolt aga mitmete Eesti jaoks ülioluliste valdkondade (põllumajandus, puit) teadus- ja 

arendustegevuse võimekuse hääbumist.  
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Joonis 2.7. Ettevõttesisesed ja -välised teadus- ja arendustegevuse kulutused Eestis aastatel 2007 ja 2017, 
tuhandetes eurodes (Allikas: autorite koostatud Statistikaameti andmete põhjal, vt ka lisasid 3 ja 4)  

Joonistel 2.8 ja 2.9 on välja toodud ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse kulutused 

püsivates hindades – 2010. aasta ostuvõime pariteedis (purchasing power parity – PPP), mille 

kasutamisega on võimalik muuta andmed omavahel paremini võrreldavateks. Nii saab võrrelda 

teadus- ja arendustegevuse kulutusi erinevates riikides. OECD andmete puhul kasutatakse 

võrdluspunktina 2010. aasta hindu USA dollaritesse arvestatuna ehk kui palju tuleks igas riigis 

teha kulutusi sama toote või teenuse ostmiseks võrdluspunkti suhtes. Joonis 2.8 kirjeldab Eesti 

ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulutusi perioodil 2009–2016. Biomajanduse harud 

annavad kogukulutustest üsna väikese osa, näiteks 2009. aastal 175,4 miljonist vaid 9 miljonit 

ehk 5,1%. Kõige domineerivam biobaasil majandussektor teadus- ja arendustegevuse kulutuste 

osas on vaatlusalusel perioodil olnud toidutööstus.  
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Joonis 2.8 Teadus- ja arendustegevuste kulutused Eesti ettevõtetes, PPP 2010, mln USD. Vasakul on kõik 
Eesti ettevõtlussektori kulutused kokku, mln USD. Horisontaalselt on antud biomajanduse haru osatähtsus 
kogu biomajanduse ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulutustest, %, ja horisontaalsetes tulpades 
on kulutused absoluutmahus, mln USD (Allikas: OECD, vt ka lisa 5) 

 

Joonisel 2.9 on võrdluseks välja toodud Sloveenia, Poola, Rootsi ja Soome ettevõtlussektori 

teadus- ja arendustegevuse kulutused biomajanduse valdkonnas. Kõigis neis riikides on valdav 

enamus kulutustest suunatud keemiatööstusesse, mis on vaid osaliselt biomajanduse baasil 

tööstusharu. Kui vaadata täielikult biobaasil tööstusharusid, siis on suuremate teadus- ja 

arendustegevuse kulutustega mööblitootmine (Poolas ja Rootsis) ning toidutööstus (Poolas, 

Soomes ja Rootsis). Osaliselt biobaasil valdkondadest on tugev teadus- ja arendustegevusele 

kulutaja tekstiilitööstus (Rootsis ja Soomes). Eestis toidutööstuse teadus- ja arendustegevuse 

kulutuste tase on samaväärne Sloveeniaga, kuid jääb tublisti alla Soomele ja Rootsile ning eriti 

Poolale. Kuid võttes arvesse ka riikide suurusi, on Eesti toidutööstus kulutuste tasemelt 

suhteliselt sarnasel tasemel meie põhjanaabritega. 

 

Kokku (kõik harud) 
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Joonis 2.9 Teadus- ja arendustegevuste kulutused ettevõtetes erinevate riikide lõikes 2015/2016, PPP 
2010, mln USD (Allikas: OECD, vt ka lisa 5) 

Lõpuks on joonisel 2.10. näidatud kogu ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse kulutused 

perioodil 2009‒2016. Need on esitatud absoluutmahtudena, mis võimaldab hästi jälgida 

kulutuste dünaamikat. Väga suure kasvu on läbi teinud Poola, jõudes 1,8 miljardilt eurolt 6 

miljardini, ületades ka absoluutnäitajatelt juba Soome. Rootsi on olnud stabiilselt suurimate 

teadus- ja arendustegevuse kulutustega riik. Eesti ja Sloveenia teadus- ja arendustegevuse 

kulutused on liikunud võrdlemisi sarnasel trajektooril, kuid Eesti on pidevalt kulutanud ca kaks 

korda vähem kui Sloveenia, kuigi tegemist on sarnasesse suurusklassi kuuluvate riikidega.  

 

Joonis 2.10 Ettevõtlussektori kulutused teadus- ja arendustegevusele Eestis ja võrdlusalustes riikides 
perioodil 2009–2016, mln € aastas (Allikas: OECD, vt ka lisa 5) 

Kokku (kõik harud) 
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Välja toodud teadus- ja arendustegevuse kulutuste näitajaid on hea võrrelda teadus- ja 

arendustöötajate arvuga vastavates riikides. OECD andmetel oli Eestis 2016. aastal teadus- ja 

arendustegevusega hõivatud töötajaid täisaja ekvivalendis  tuhande töötajate kohta 9,2, Soomes 

18,8, Rootsis 18,5 (hinnanguliselt), Poolas 7,0 ja Sloveenias 15,0. ELi liikmete keskmiseks on 12,7 

ehk teadus- ja arendustegevuse töötajate osa on Eestis tublisti allpool Euroopa keskmist. 

Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse rahastamise võrdlemiseks on levinuim võte hinnata seda 

osakaaluna SKPst. Võrreldes OECD andmeid 2016. aasta kohta, moodustab ettevõtete teadus- ja 

arendustegevuse rahastus 0,6% SKPst. Soome puhul on vastav näitaja 1,56%, Poolas 0,51% ja 

Sloveenias 1,39%. Euroopa Liidu keskmiseks hinnati 1,1%. Lisainfo biomajanduse rahastusallikate 

kohta on välja toodud lisas 6.  

 

2.4 Eesti biomajanduse ettevõtete innovatsioonitegevuse peamised väljakutsed 
 

Alapunktis toodi välja biomajanduse valdkonna innovatsioonisüsteemi kaks olulist valdkonda: 

ettevõtete innovatsioonitegevus ning teadus- ja arendustegevus. Eesti bioressursside baasil 
tegutsevates majandusharudes keskendutakse innovaatilistele tegevustele ning teadus-
arendustegevus on väga tagasihoidlikul järjel, mis osaliselt tuleneb Eesti biomajanduse sektori 

struktuurist (teadus- ja arendustegevusega kõige intensiivsemalt tegeleva keemiatööstuse väike 

roll). Biomajandusega seotud innovaatilised ettevõtted viivad oluliselt enam läbi tehnoloogilist 

innovatsiooni, mis on seotud enamasti masinate, seadmete ja tarkvara soetamise ning 

uuendamisega. See piirdub sageli valmislahenduste soetamisega ning piiratud ettevõttesisese 

arendustöö ja õppimisega, mis on aga oluline eeldus uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks 

ning seeläbi ka väärtusahelates kõrgemale tasemele liikumisele. See näitab, et domineerib Pavitti 

taksonoomia tarnijast sõltuv innovatsioonimudel. Mittetehnoloogilise iseloomuga 

innovaatilistest tegevustest teostatakse peamiselt töökorralduse ja äripraktika uuendusi. Väga 

suur osa tehnoloogiliselt innovaatilistest ettevõtetest on ühtlasi ka mittetehnoloogiliselt 

innovaatilised.  

Teadus- ja arendustegevus moodustab biomajandusega seotud ettevõtete kulutustest väikese 

osa. Sisuliselt võib biomajanduse sektorites näha ühelt poolt teadus- ja arendustegevuse 
võimekuste ja ressursside konsolideerumist (ning biomajanduse innovatsioonisüsteemi teadus- 

ja arendustegevuse alast spetsialiseerumist), aga teiselt poolt on isegi mitmete Eesti jaoks 
ülioluliste valdkondade (põllumajandus, puidusektor) olulisem trend olnud teadus- ja 
arendustegevuse võimekuste hääbumine. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis teadus- 

ja arendustegevuse töötajate ning teadlaste ja inseneride keskmine osakaal alla keskmise – 

mitmed täielikult biobaasil tegutsevad tööstusharud on olemasoleva statistika põhjal 10 aasta 

jooksul ka suure osa vastavatest teadus- ja arendustegevusele spetsialiseerunud töötajatest 
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kaotanud. Praegu toimub oluline osa Eesti biomajandusega seotud ettevõtete teadus- ja 
arendustegevusest toidu- ja joogitööstuses, mujal oluliselt väiksemal määral. Nii 

ettevõttesisesed kui ka -välised kulutused teadus- ja arendustegevusele olid vaatlusaluse 

perioodi (2007–2017) lõikes langustrendis, eriti ilmekalt aga täielikult biobaasil tegutsevate 

ettevõtete seas. See kõik viitab ettevõtlussektori väga piiratud võimekusele tootearenduse 
valdkonnas praegu ja lähemas tulevikus.  

Nii Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse erinevad meetmed (nt tehnoloogia arenduskeskuste 

meede 3 , klastrite toetamise meede), Eesti Teadusagentuuri meetmed (nt nutika 

spetsialiseerumise rakendusuuringute meede) kui ka Maaeluministeeriumi koostöö- ja 

innovatsioonimeetmed (nt innovatsiooniklastrid 4 ) on olnud suunatud ettevõtete erinevate 
teadus- ja arendustegevuste ning innovatsioonikoostöö võimekuste kasvatamisele, kuid 
vähemalt enamikus biomajandusega seotud valdkondades ei ole ettevõtted olemasoleva 
statistika põhjal hakanud nende tulemusena looma juurde spetsialiseerunud teadus- ja 
arendustegevusega seotud töökohti, mis on oluliseks eelduseks teadus- ja arendustegevuse 
võimekuste arendamisel. Pigem on riigi meetmete toel suudetud hoida olemasolevaid võimekusi 

(või piirata nende suuremat hääbumist), kuid struktuurseid muutusi teadus- ja arendustegevuse 
võimekuste kasvuks kõrge potentsiaaliga sektorites ei ole hetkel võimalik tuvastada. Need 

nõrkused osutuvad tulevikuvaates uute tehnoloogia- ja innovatsioonipõhiste sektorite 

arendamisel ja ärimudelite rakendamisel oluliseks barjääriks. 

  

 
3 See meede on biomajanduse valdkonnas olnud üks peamisi teadus- ja arendustegevuse ergutajaid. Toiduvaldkonna 
TAK-id (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus ja OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate 
Arenduskeskus) on teinud ettevõtlussektoriga väga head koostööd. 
4  Veeväli, L. (2019) „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 16 allmeetme „Innovatsiooniklaster“ III 
taotlusvooru rakendusanalüüs“ annab hea ülevaate siiani toetatud innovatsiooniklastritest ja nende 
tegevusfookusest. 
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3 Eesti biomajanduse peamiste väärtusahelate võimekuste ja 
võimaluste analüüs 

 

Käesolevas peatükis tuuakse projekti tööpakettide 1.1 ja 1.2 raames koostatud analüüside 

sünteesina välja Eesti biomajanduse peamiste väärtusahelate praegune potentsiaal, sh peamised 

tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Selleks viidi iga väärtusahela lõikes läbi kaheetapiline 

analüüs, mis põhines esiteks tööpakettide 1.1 ja 1.2 aruannete andmete analüüsil ja sünteesil 

ning seejärel toimunud konsortsiumisisestel valdkondadeülestel SWOT-aruteludel ja analüüsidel, 

kus iga väärtusahela SWOT-analüüsi koostamisel osalesid võrreldavuse ja terviklikkuse 

tagamiseks erinevate väärtusahelate eksperdid. Covid-19 tõttu kehtestatud eriolukorra tõttu ei 

ole praeguseks õnnestunud läbi viia koostatud SWOT-analüüside valideerimist erinevate 

haruliitude ja ettevõtjate esinduskogude poolt. Järgnevalt on iga väärtusahela lõikes vastatud 

(andmete olemasolul5) järgmistele väärtusahela arenguvõimalusi kajastavatele küsimustele: 

 

1. Millised on väärtusahelas kasutatavad ressursid (nende kvantiteet ja kvaliteet) ja kuidas 

neid kasutatakse (ala- ja ülekasutatus, ristkasutus)? 

2. Kas väärtusahela senine areng on olnud suunatud ressursside parimale ärakasutamisele? 

Milline on praeguse mudeli kestlikkus? Kas praegune mudel saab jätkuda ka tulevikus? 

3. Milline on väärtusahela konkurentsivõime ning mis on selle peamised tugevused, 

nõrkused, võimalused ja ohud? 

 

3.1. Toidu ja sööda väärtusahela üldistav kokkuvõte ja SWOT-analüüs 
 

1. Millised on väärtusahelas kasutatavad ressursid (nende kvantiteet ja kvaliteet) ja 
kuidas neid kasutatakse (ala- ja ülekasutatus, ristkasutus)? 

Põllumajandus on alates 2004. aastast, mil Eesti ühines Euroopa Liiduga ja alustas ühise 

põllumajanduspoliitika instrumentide kasutamist, liikunud efektiivsema tootmise, sh 

suurtootmise ning tera- ja kaunvilja ning õlikultuuride kasvatamise suunas. Seda ilmestavad 

käesoleva uuringu tööpaketis 1.1 tulemusena leitud ja siinkohal esiletoomist väärivad faktid:  

• Perioodil 2004–2016 suurenes kasutatava põllumajandusmaa pindala 211,1 tuhande 

hektari võrra (26,6%), mis tähendab, et ühe põllumajandustootja põllumajandusmaa 

keskmine pindala on oluliselt suurenenud. 2018. aastal oli kasutatava põllumajandusmaa 

pindala kokku 984,7 tuhat hektarit, mis tähendab, et põllumajandusmaa keskmine 

 
5 Projekti lähteülesande alusel põhines tööpakett 1 olemasolevate ametlike andmete kogumisel ja sünteesil ning 
uus andmekorje oli lubatud pigem erandjuhtudel. 
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pindala põllumajandusliku majapidamise kohta oli 61,2 hektarit. 2004. aastal oli sama 

näitaja 21,9 hektarit (2004. aastal oli kasutatava põllumajandusmaa pindala 792,4 tuhat 

hektarit ja põllumajanduslike majapidamiste arv ligikaudu 28 000). 

• Põllumajanduskultuuride kasvupind on perioodil 2004–2018 suurenenud 173,4 tuhande 

hektari võrra, mis tähendab 34,9% kasvu. 

• Põllumajanduskultuuride pindala muutus perioodil 2004–2018 iseloomustab ühtlasi ka 

saaduste tootmise struktuuri muutust, millest olulisemad on järgmised: a) järjest enam 

toodetakse teravilja, mille kasvupinna muutus oli 89,6 tuhat hektarit (muutus 34,3%; 

kasvupind 2018. aastal 350,6 tuhat hektarit); b) Eestis on suurenenud kaunviljade 

kasvupind, mille muutus on vaadeldaval perioodil 42,5 tuhat hektarit (2004. aastal oli 

kasvupind 4,3 tuhat hektarit ja 2018. aastal 46,9 tuhat hektarit); c) arvestades optimaalset 

külvikorda, kus järgitakse viljavahelduse põhimõtteid (st mullastikku ning eel- ja 

järelviljade struktuuri), kasvatatakse Eestis õlikultuure maksimaalse taseme piiril, 

kusjuures kasvupinna muutus võrreldes 2004. aasta tasemega on 22,4 tuhat hektarit 

(muutus 44,4%; kasvupind 2018. aastal 72,7 tuhat hektarit); d) avamaa köögiviljade 

kasvupind on vähenenud vaadeldaval perioodil 381 hektari võrra (kasvupind 2018. aastal 

3131 hektarit); e) kartuli kasvupind on vähenenud 2004. aasta tasemega võrreldes 10,9 

tuhat hektarit (vähenemine 67,7%; kasvupind 2018. aastal 5,2 tuhat hektarit). 

• Sööda- ja rohumaakultuuride kasvupindala muutuses on oluline maisi kasvupinna 

suurenemine vaadeldaval perioodil 9,4 tuhande hektarit võrra (2018. aastal 10,5 tuhat 

hektarit) ja üheaastaste söödakultuuride pindala muutus kokku 17,6 tuhat hektarit 

(2018. aastal 22,4 tuhat hektarit). Mitmeaastaste söödakultuuride pindala on püsinud 

stabiilsena (2018. aastal 158,3 tuhat hektarit), kuid püsirohumaa pindala on suurenenud 

78,1 tuhande hektari võrra (33,0%; 2018. aastal 314,4 tuhat hektarit).  

• Eestis kasvatatakse teiste peamiste põllukultuuridega võrreldes nišikultuuridena kanepit, 

tatart ja lina, mistõttu nende kasvupinda ei ole biomajanduse kontekstis võimalik oluliseks 

hinnata, kuid eeldatavalt oleks võimalik viljelemist oluliselt suurendada. Eeldusel, et 

oskame tooret paremini väärindada, on antud kultuuride biomajandusliku kasutamise 

arendamisel teatud potentsiaal. Nimetatud kultuuride kasvupind on suurenenud 

mõnevõrra ka seoses bioloogilise mitmekesisuse säilitamise eesmärkidega. Tatra 

kasvatuspind oli 2018. aastal 2909 hektarit ja kanepi kasvupind vastavalt 3536 hektarit. 

Eelnevalt kirjeldatud ja välja kujunenud põllumajandusliku tootmise struktuur, sh välja 
kujunenud ärimudelid, on baas biomajanduse väärtusahelatele nii toidu- ja sööda kui ka 
võimalike farmaatsia- ja keemiatoodete tootmisel. Peamine toodetav biomass on tera- ja 
kaunviljad, õlikultuurid ning rohtne biomass. Eestis viljeldavate põllukultuuride jaotus on 
seotud tootmise tehnoloogilise arenguga, mis on võimaldanud suurtootmisele üleminekut ja 
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tootmise intensiivistamist. Teisalt on arengut mõjutanud turustamise võimalused ja oskused 
ning ühtlasi on soosinud toimunud arengut ELi ühise põllumajanduspoliitika instrumendid.  

Järjest enam on pälvinud tähelepanu toodangu kvaliteet ja toidu ohutuse tagamine, kuna ELi 

ühise põllumajanduspoliitika instrumendid näevad ühist raamistikku ette ka nendes 

valdkondades. Peamine printsiip on olnud ohutu ja tervisliku toidutoorme tootmine. Kuna 

peamistes põllumajanduse valdkondades domineerivad suurtootjad, toodetakse Eestis 

suhteliselt ühtlase ja hea kvaliteediga saaduseid ja toitu. Eesti põllumajandustootmise struktuuris 

on kindel koht ka väiksematel tootmisüksustel, mis kindlustavad samuti ohutu toidutoorme. Väga 

heaks võib hinnata loomakasvatussaaduste toodangu kvaliteeti, mida ilmastik oluliselt ei mõjuta. 

Seevastu võib Eesti ilmastik (põud, liigniiskus, öökülmad) mõjutada olulisel määral loomasööda, 

tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride, aga ka aiandussaaduste kogust ja kvaliteeti. Vajalik on 

valdkondlik töötlemisvõimsus, mis tagaks biomassi töötlemise ja väärindamise. Ka madalama 

kvaliteediga toodangule (biomassile) tuleb leida väärtusahelas koht lisandväärtuse 

suurendamiseks.  

Eesti põllumajanduses toodetud taimne biomass kasutatakse ülekaalukalt toiduks ja söödaks, 

mistõttu puudub ristkasutus teiste võimalike väärtusahelatega. Põllumajandustootmises 

tekkivaid kaassaaduseid (põhku, sõnnikut, läga) ja jääke (riknenud loomasööta jmt) kasutatakse 

vastavalt kas bioenergeetikas või mullaviljakuse parandajatena. Täiendava panuse annab 

loomakasvatusse kalandus, mille saadusi kasutatakse täiendsöötades. Taimse biomassi 
ristkasutus toimub põllumajanduse tegevusvaldkonna sees söödana, mis väärindatakse lihaks ja 

piimaks. Sealjuures on Eesti loomakasvatus ELis erandlikus positsioonis, kus toimub väga olulises 

osas isevarustamine. Loomsete saaduste nagu sealiha, munad, linnuliha isevarustatuse tase on 

rahuldav ja kala puhul hea. Isevarustatus sealihaga on 74%, linnulihaga 47%, lamba- ja kitselihaga 

vastavalt 75%, veiselihaga 94%. Eksport on tagatud piimatoodetele, veiselihale, aga ka sisevetest 

ja Läänemerest püütud kalale. Toorpiima netoekspordi aastane maht oli 2018. aastal ca 171 tuhat 

tonni, mis on 21,4% Eestis toodetud toorpiima kogusest  

Toidu ja sööda tootmisel ei toimu biomassi piisavat väärindamist uuringu töögrupi 
ekspertarvamuse kohaselt järgmistes sektorites: 

• Taimekasvatuses ei ole piisavalt väärindatud teravili, millest sisuliselt pool eksporditakse 

terana. Hinnanguliselt kasutatakse 69% toodetud teraviljast loomasöödana. 

• 21% piimast eksporditakse toorpiimana ja Eestis selle väärindamist ei toimu. See on 

kahetsusväärne, arvestades asjaolu, et piimatoodang lehma kohta on Eestis ELi tasemel 

absoluutses tipus. Eesti põllumajandusmaast on ca 49% kasutusel sööda tootmiseks. 

• Veise- ja lambanahad eksporditakse töötlemata, parkimist Eestis praktiliselt ei toimu. 

Üksikutel juhtudel kasutatakse lambanahku nišiettevõtluses, ehituses ja disainitööstuses 



32 
 

(andmed on saadud intervjuudel ettevõtjatega). Lamba-, sea- jt loomade nahkade 

kogumise statistika ei ole Eestis piisavalt selge.  

• Kalaressursist ei suudeta piisavalt väärindada püütud räime ja kilu, mis läheb suures osas 

madala hinnaga kas sööda või kalajahu tootmiseks. 

• Taimekasvatuse kaassaadustest jäävad osaliselt väärindamata põhk ja rohtne biomass, 

mis niidetakse ja jäetakse paljudel juhtudel maapinnale (võimalik hein). Valdav osa põhust 

ja rohtsest biomassist kasutakse ära mullaviljakuse parandajana, kuid vastavat osakaalu 

seostest loomakasvatusega ei ole võimalik täpselt esile tuua. Osa põhust läbib 

loomakasvatusvaldkonna ja jõuab väetisena tagasi taimekasvatusse. 

• Loomakasvatuse kaassaadustest jääb osaliselt väärindamata sõnnik, mille täiendav 

töötlemine aitaks toota biogaasi ja varustada teisi valdkondi energiaga ning seejärel 

kasutada digestaati taimekasvatuses väetisena. Kõigil loomakasvatajatel ei ole biogaasi 

tootmise kompleksi ja läga transport olemasolevatesse kompleksidesse ei ole liiga suurte 

transpordivahemaade tõttu ratsionaalne. Sõnnikut ja läga kasutavad ettevõtjad oma 

põllumajandusmaa toitainete bilansi hoidmiseks orgaanilise väetisena. 

Siinkohal järeldame, et täiendavad võimalused kaas- ja kõrvalsaaduste ning jääkide 
väärindamiseks on kõigis sektorites kasutamata. Peamise toodetava biomassi väärindavad 

kõrgel tasemel toidu- ja söödatööstus. Kogu toodetud biomassi ei suudeta kas lõpptoodete turu 

või siis ka töötlemisvõimaluste ja vajaliku oskusteabe puudumise tõttu siiski väärindada. Osaliselt 

on probleemiks väikesed tekkivad biomassi mahud (nt mahetoodang) ja tarnekindlus. Osaliselt 

on kaassaaduste ja jääkide problemaatika seotud ka tekkivate mahtudega, kus transpordiks 

kuluks rohkem energiat kui oleks saadava toodangu rahaline väärtus, mistõttu paljude 

kaassaaduste ja jääkide väärindamine ei pruugi olla majanduslikult mõttekas. Sellele viidati juba 

2007. aastal läbi viidud uuringus „Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-

tarbimise juures tekkiva biomassi ressursi hindamine”. 6  Ettevõtetel on siiski võimalik leida 

kaassaaduste ja jääkide väärindamiseks lokaalseid lahendusi.  

Eelnimetatud biomassi hindamise aruandes märkis emeriitprofessor H. Roostalu: „Biokütusena 

põhk ilmselt lähiaastatel arvesse ei tule, sest see on üheks olulisemaks mulda tagastatavaks 

orgaanilise aine allikaks huumuse taastootmisel. Eriti oluline on seda arvestada Lõuna-Eesti 

vähehuumuslikel muldadel. Põhu kogusaagist võiks omada biokütusena väärtust vaid talivilja 

põhk, esmajoones rukki põhk, kuid seda vaid lokaalse küttena talu või ettevõtte kuivatites.“ Ta 

lisas: „Põllukultuuride kasvupinna kohta kasutatakse sõnnikut keskmiselt 3,9 t/ha, mis on oluliselt 

vähem optimaalsest normist. Sõnnikust on võimalik biogaasi toota suurfarmides, mujal on see 

ikkagi orgaaniliseks väetiseks.“ 

 
6 https://energiatalgud.ee/img_auth.php/2/29/MES_aruanne_biomass.pdf. 
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Need järeldused on asjakohased ka praegu, mistõttu ei saa põhku energeetilise toormena arvesse 

võtta ja ka sõnnik peaks leidma kasutust eelkõige orgaanilise väetise ja biogaasi tootmise 

toormena. Väidet toetab Vabariigi Valitsuse algatatud kliimapoliitika põhialuste, mis kiideti 

Riigikogus heaks 5. aprillil 2017 („Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“), punkt 19: 

„Suurendatakse ja säilitatakse muldade süsinikuvaru ning kujundatakse ja säilitatakse olulise 
süsinikuvaruga maa-alasid. Motiveeritakse põllumajandustootjaid suurendama muldade 

süsinikuvaru, kujundama ja säilitama püsirohumaid, väikemärgalasid ja puhvervööndeid ning 

vähendama turvasmuldade harimist.“  

Käesoleva uuringu tööpaketis 1.1 esitatud biomassi väärindamise mahtude alusel ei nähtu toidu- 

ja söödatööstuse valdkonnas üleliigset tootmisvõimsust. Indikaatoriks on nii tööstussektori 

varade rentaablus, aga ka suur eksporditava toorme hulk, mis oleks suurema tootmisvõimsuse 

korral teistsuguse tasemega. Toidu- ja sööda väärtusahelate SWOT-analüüsi koostamisel leiti 

eksperthinnangute põhjal, et Eesti piimatööstustel on liigselt piimapulbri tootmisvõimsust, kuid 

tehnoloogia on vananenud ja sellist tootmisvõimsust ei saa üleliigseks pidada.  

Väärindamisel on oluline nii sise- kui ka välisturu olemasolu. Esmalt tuleb selleks, et pakkuda oma 

riigi tarbijatele toitu, tagada maksimaalne isevarustatus, mis on vajalik seetõttu, et 

lähipiirkonnast toodetud toidul on väiksem keskkonnajälg. Isevarustatus on tagatud teravilja, 

piima ja piimatoodete ning õliseemnete valdkonnas. Väga suur tagasiminek on toimunud 

kartuliga isevarustatuses, millest tagatakse eksperthinnangutele ja statistilistele andmetele 

tuginedes ca 68%. Väga suur osa köögi- ja juurviljadest imporditakse ja isevarustatuse tase on 

nende puhul ca 45%. Veelgi tõsisem probleem on Eestis marjade ja puuviljadega (v.a banaanid, 

tsitruselised ja viinamarjad), kus isevarustatuse tase jääb ca 10% piirile. Mitmete lihatoodete 

isevarustatuse tase on suhteliselt madal. Sealihaga, samuti lamba- ja kitselihaga isevarustatus 

jääb 75% tasemele, veiselihaga isevarustatus on ca 94% ja linnulihaga isevarustatus ca 45%. 

Eestis on väga hästi arenenud toorpiima tootmine, kus ollakse tootlikkuses lehma kohta kõrgel 

tasemel ja toorpiima netoeksportijad. See tähendab, et kuna tooret on piisavalt, on piima 

väärindamises võimalik leida lisandväärtust suurendavaid lahendusi. Eestis saadakse tööstustes 

1 kg töödeldud piima kohta lisandväärtust ca 0,7 eur/kg, mis on võrreldes teiste ELi riikidega 

madalam. Toidu- ja sööda väärtusahelate SWOT-analüüsi koostamisel leiti, et lambaliha ressurss 

ei ole piisavalt väärindatud. Teisalt leiti, et osad lambatõud on sobilikud ja kavandatud pigem 

poollooduslike piirkondade hooldamiseks, mistõttu toiduks väärindamine on madala 

lisandväärtusega. Spetsiaalsete piimalammaste kasvatamine on meil alles arenemisjärgus. 

Lihalammaste kasvatamine eeldab tehnoloogiate parandamist ja kindlatõuliste lammaste 

kasvatamist, et oleks võimalik sünkroniseerida lambaliha pakkumist turgudele läbi 

ühistute/koostöö.  
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Kui lähtuda biomajanduse määratlustest, kus erinevad sektorid nagu põllumajandus, 

keemiatööstus, biotehnoloogia ja energiasektor on omavahel tihedalt seotud, on kõige 

komplekssem lahendus nn biorafineerimistehas. See on tehas, mis väärindab bioloogilisi 

ressursse, olgu selleks toit, keemia- ja farmaatsiatööstuse baaselemendid (nt suhkrud), kütusele 

biolisandi tootmine või biojäätmetest energia või toodete tootmine. Kuna Eestis selline tehas või 

erinevate tehaste vaheline koostöö puudub, ei toimu ka piisavat bioressursside ristkasutamist.  

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et põllumajanduses toodetav taimne ja loomne bioressurss tagab 
peamiste toodete osas Eesti isevarustatuse ja annab võimaluse arendada töötlevat tööstust. 
Täiendavalt on võimalus arendada tegevusvaldkondi ja nende saaduste tootmist, mille 
isevarustatus on madal, kuid kompleksne biomajanduslik lähenemine võimaldaks saavutada 
kasumliku tootmise, samuti keskenduda senisest oluliselt enam kasutamata ja väärindamata 
kaassaaduste ja jääkide kasutamise võimalustele.  

Ressursside alakasutamist tingib Eesti põllumajandustootjatele ka ELi toetuste ebavõrdne 

süsteem, kus köögiviljade, kartuli, marjade ja puuvilja osas (v.a banaanid, tsitruselised ja 

viinamarjad) ei suudeta konkureerida välismaise toodangu hinnaga, mistõttu tarbija eelistab 

välismaist toodangut ja isevarustatuse tase jääb madalaks. Samal ajal suureneb keskkonnajälg. 

Katmikköögiviljandus ei ole Eestis arenenud võrdlemisi suure energiakulu tõttu. Samas 

hindavad uuringu töögrupi eksperdid energiatarvet ületähtsustatuks, kuna võimalik on luua 

tehisvalgustusega vertikaalsed tootmishooned, kus toimub odavama energia (biogaasi) 

väärindamine. Ühtlasi on veekasutus ja kliimast tulenev risk tehistingimustes madalad. Eelnevate 

perioodide statistika näitab Eestis köögiviljade ja kartuli kordades suuremat tootmist, mis 

omakorda esitab väljakutse probleemide lahendamisele. Küsimus ei ole tootjate võimekuses 

tagada isevarustatust, vaid võimetuses tagada madalat konkurentsivõimelist hinda.  

Alates 2014. aastast ei suudeta Eestis toota konkurentsivõimelise hinnaga sealiha, mida on 

osaliselt võimendanud Aafrika seakatku puhang. Kuigi katk on tinginud 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 lihatootmise sektorite tegelikku tootlikkust. Loomakasvatuse areng sõltub 

kasvuhoonegaaside piirangutest ja teistest nn roheleppe7 arengutest, mistõttu majandusharu 

jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik kasutusele võtta parim võimalik tehnika, sh kombineeritud 

jääkide ja kõrvalsaaduste kasutus. Näiteks on võimalik sõnnikuhoidlad muuta tootvateks 

biogaasijaamadeks, väärindada gaas soojuseks ja kasutada katmikköögiviljanduses.  

 
7 Euroopa roheline kokkulepe https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640 
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2. Kas väärtusahela senine areng on olnud suunatud ressursside parimale 
ärakasutamisele? Milline on praeguse mudeli kestlikkus? Kas praegune mudel saab 
jätkuda ka tulevikus? 

Väärtusahela väljakujunemist mõjutavad mitmed osapooled, mistõttu Eestis on olulisel kohal 

töötleva tööstuse (eelkõige toidutööstuse) ning hulgi- ja jaekaubanduse roll. Eelnevalt märgitud 

mahupõhine primaarsektori kujunemine on suuresti seotud olemasoleva toidutööstuse ja 

kaubandusega. Ressursside parima ärakasutamise tagamisel on keskne roll tööstusel. Nii töötlev 

tööstus kui ka kaubandus eelistavad piisavalt suurt tootmis- ja kaubamahtu. Seeläbi tekib 

olukord, kus osa ressurssi, mida toodavad väiksemad ettevõtjad, jääb väärindamata. Ressursside 
parim võimalik ärakasutamine on olnud teisejärguline ja eelistatud on majanduslikult 
kasumlikku tegevust. Eelkõige tähendab see seda, et esikohal on olemasolevad 

turustamisvõimalused ja sellest lähtuvalt on kujunenud ka senised ärimudelid. Kindlasti on 

küsimus selles, kas ja kuivõrd hindavad sektori praegused ettevõtjad uusi arenguvõimalusi ja 

otsivad koostööd teadus-arendusasutuste ja/või ülikoolidega võimalikuks tootearenduseks. 

Ülevaade ettevõtjate innovatsioonikoostööst ja panusest innovatsiooni esitati alapeatükis 2.3.  

Toidu ja sööda tootmiseks on valdavalt toimiv mudel kestlik, kuna esmane prioriteet on toiduga 

varustatuse tagamine (sh loomakasvatus) ja seda suudetakse mahupõhiste toodetega edukalt 

täita. Hinnates väärtusahela esimest lüli ehk põllumajandust, on peamisteks piiravateks 

teguriteks keskkonnahoid ja kasvuhoonegaaside vähendamine. Seega on vajalik toimivat mudelit 

suunata, et see täieneks mitmekülgse ressursikasutuse ja eeldatavalt tegevusvaldkondade lõikes 

ressursi ristkasutamisega. Ressursside põhjalikuma ristkasutuse analüüsimiseks on vaja koostada 

detailne regionaalne mudel, millest saab järeldada valdkondade ja sektorite vahelist seost ning 

nende sõltuvust ristkasutatavatest ressurssidest. 

Leiame, et oluline on erinevate biomajanduse sektorite – põllumajanduse, keemiatööstuse, 

energiasektori – suurem integreeritus, et otsida täiendavaid võimalusi biomassi senisest 

kasumlikumaks väärindamiseks. Arvestades tänapäeva teadus- ja arendustegevust, on teatud 

osas võimalik toota toitu biotehnoloogiliselt nn bioreaktorites, näiteks on loomset valku võimalik 

kasvatada tehislikes tingimustes. Käesoleval ajal on näha, et nii ELi kui ka USA biomajanduslikud 

ettevõtted keskenduvad biomassi rafineerimistehaste arendamisele, mis tähendab, et biomassi 

väärindamine väljaspool toidu- ja söödasektorit suureneb ning biomassile võib tekkida suurem 

konkurents (eelnev teadaolev konkurents on tekkinud taimerasvade, etanooli ja biokütuste 

vahel).  

Toidu ja sööda tootmisel on arenemas nii eritoite (nn funktsionaalne toit) kui ka lisandeid tootev 

tööstus. Toidu- ja söödalisanditeks on toitained või nende segud, mis ei kuulu ravimite ja 



36 
 

ravimisarnaste ainete hulka ja mida kasutatakse toiduainetest ja põhisöödast eraldi. Lisanditega 

on võimalik rikastada sööta või teisi tooteid, aga ka otseselt täiendada organismi toitainevajaduse 

katmist. Lisanditeks on valgud, polüvitamiinid, mineraalainete segud, taimsed ekstraktid jne.  

Põllumajandusmaa edasisel kasutusel on oluline seos metsamaa pindalaga ja seda läbi NATURA 

2000 põllumajandusmaa, NATURA 2000 metsamaa ja täiendavalt kaitstavate metsade pindala 

osatähtsuse. Looduskaitselised alad aitavad arendada kõrvale mudeleid, kus toimub samuti 

jätkusuutlik majandamine. Põllumajandusmaa kasutust piiravad tulevikus keskkonnapoliitika ja 

jätkusuutlik majandamine, mistõttu kõige suuremaks dilemmaks on rohumaade osakaalu 

suurendamine ja loomakasvatuse arendamise võimalus. Juhul kui loomakasvatust ei ole 

kasvuhoonegaaside vähendamise tõttu võimalik arendada, vajab rohumaadelt saadav ressurss 

teisi väärindamise võimalusi. Hinnates põllumajandusmaa pindala võimalikku muutust ja 

kultuuride kasvupinda tulevikus, avaldavad sellele olulist mõju tehnoloogia parem kasutamine, 

põllumajandussaaduste ja vajalike sisendite turuhind, toorme ja toodangu kokkuostuhinnad ning 

keskkonnapoliitika, sh kasvuhoonegaaside piiramine ja muud poliitilised kokkulepped. 
Põhimõtteline suund on maa kui tootmisvahendi kasutamine tootmisvaldkondades, kus on 
selle sihtotstarbelisel kasutamisel kõrgem hektari tootlikkus. Põllumajandusmaa pindala 

suurenemine metsamaa või muu maa arvelt on võimalik, kuid vajab täiendavaid analüüse, sh 

keskkonnamõju ja tasuvuse analüüsi.  

On tõenäoline, et praeguste globaalsete välismõjutuste tõttu võivad muutuda ka toidu 
tootmise ja toiduga varustamise ahelad. Tingimustes, mida ühelt poolt piirab tööjõu vaba 
liikumine, mis raskendab tööjõu värbamist praegustes toidutööstuse ettevõtetes, ning teiselt 
poolt toodete müük ja/või toorme jõudmine selle kasutajani, võivad muutuda ka ärimudelid. 
Praegune tervisekriis on muutnud HoReCa (hotellide, restoranide ja toitlustusteeninduse) 
sektoris oluliselt toidutoorme vajadust ja seetõttu peavad mitmed toidutootjad otsima oma 
toorme/toodete müügiks uusi võimalusi. Samal põhjusel võib olla raskendatud ka toidu 
tootmiseks kasutatavate sisendite tarnimine tootjateni. Kriisid ja ajutised šokid võivad 
mõjutada põllumajandustoorme tootmist ka pikaajaliselt. 

Pikemas vaates on biomassi tootmist kindlasti võimalik suurendada parema agrotehnika, 

digitehnoloogiate ja täppisviljeluse abiga. Võib eeldada, et kliima soojenemine mõjutab 

taimekasvatust Eestis positiivselt, kuid kindlasti suurenevad riskid ekstreemsete ilmastikuolude 

osas (nt paduvihm, rahe, torm, taimekahjurid). Saagikust on võimalik suurendada nii rohumaadel 

kui ka põllukultuuridel ja praegu koostatud mudelite8  põhjal prognoositakse Eestis kuni 30% 

saagikuse tõusu.9 

 
8 Impacts of climate change in agriculture in Europe. PESETA-Agriculture study, JRC 2009 
9 https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta/peseta-i-results/impacts-climate-change-agriculture-crop-yields 
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Uuringus osalevate ekspertide hinnangul jääb Eesti põllumajandustootmist järgmiseks 
kümnendiks piirama täiendava agro- ja tööstustehnoloogia kasutusele võtmine, seda eriti 
väikesemate tootjate osas. Kuna Eesti põllumajandustootjate finantsiline olukord on 
muutunud kõrge laenukoormuse ja tööjõuvajaduse tõttu keerukaks, võib täiendavate 
ettevõttesiseste lahenduste loomises eeldada aeglustumist. Vaja on otsida uusi ärimudeleid, 
mis vähendaksid sektori sõltuvust tööjõu saadavusest ja asendaksid selle osaliselt 
tehisintellektiga. Põllumajandusuuringute Keskus on koostanud põllumajandustootmise 

hetkeolukorra ja toetusvajaduste kohta eraldi analüüsi „Põllumajandustootjate, 

põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate 

ettevõtjate toetusvajadused ja võimalik sekkumisloogika”.10 

Väärtusahelate arengut on võimalik kiirendada kõikides taime- ja loomakasvatuse valdkondades 

ühistegevuse kaudu, mis annab täiendava tõuke toodangu esmatöötlemisele, sh kuivatamisele, 

ladustamisele ja külmutamisele, aga ka tehnoloogia efektiivsemale kasutamisele. Samas on 

köögiviljakasvatajad ühistute arendamisest küllaltki kaugel. Püütakse arendada lühikest 

tarneahelat, mis ei ole kõikidele valdkonna tootjatele turu piiratuse tõttu lahenduseks. Oluline 

on siin ka ühistulise tegevuse arendamine seoses toodangu säilitamise ja sorteerimisega, mis 

tagavad olulises osas toote kvaliteedi.  

Euroopa põllumajandustootjatega võrreldes kasutavad Eesti põllumajandustootjad oluliselt 

vähem väetisi ja taimekaitsevahendeid, mistõttu on saagikus mõnevõrra väiksem, arvestades 

klimaatilisi tingimusi. Samal ajal võiksid keskkonnasäästlikkus ja vähese taimekaitsega toodetud 

kvaliteetsete saaduste kuvand tagada kõrgema hinna ja kvaliteetsema toidu. Probleemiks on 

mainekujundus ja turundusoskused. Võimalike riskide hindamine ja nende juhtimine peab 

muutuma toidu- ja söödasektoris senisest olulisemaks. 

Järgnevaks kümneks aastaks on võimalik prognoosida Eesti toidutoorme tootmismahtude 

olemasoleval tasemel jätkumist. Ressursside kasutamise ja toorme tootmise analüüsile tuginedes 

saab väita, et põllumajandussektor on võimeline tagama isevarustatuse taseme kõikides 

valdkondades, kuid osaliselt on vajalik nii toetuste süsteemi täiendamine kui ka võrdsustamine 

ELi keskmisele tasemele. Lähiriikidest on võimalik teatud toidutootmise tooret sisse osta, nt Läti 

ekspordib teistesse ELi riikidesse aastas ligikaudu 700 tuhat tonni toorpiima ja 2 mln tonni 

teravilja. Märgitud ressursist oleks võimalik Eestisse oluliselt rohkem importida, kui seda on seni 

tehtud (nt 2018. aastal imporditi Lätist Eestisse 35 tuhat tonni teravilja). Sisseostmise 

põhjendatus sõltub turusuhetest, turuhinnast ja eelkõige siiski ettevõtjate otsustest ja nende 

kujundatud ärimudelitest. Euroopa Liidus senini toiminud põhimõtted, mis tagavad tööjõu ja 

kaupade vaba liikumise, on soodustanud võimalust vastavalt turusuhetele täiendavalt 

 
10 Põllumajandusuuringute Keskus (2019) 
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toidutooret ja toiduaineid vajadusel juurde hankida. Globaalsete välismõjude (nt poliitiliste 

suhete tõttu piiride sulgemine, epideemiad (nt Aafrika seakatk) jne) tõttu võivad kujuneda ka 

teatud piirangud. Toorme või vaheprodukti importimine riiki on mõeldav, kui selle alternatiiv on 

majanduslikult ja keskkonnaaspekte arvestades suhteliselt ratsionaalsem.  

 

3. Milline on toidu ja sööda väärtusahela erinevate osade konkurentsivõime (tugevused, 
nõrkused, võimalused ja ohud) ? 

Eesti toidu ja sööda valdkonna suurimaks sisemiseks tugevuseks on kindlasti asjaolu, et 

põllumajanduseks sobilikku maad (k. a vett taimede kasvamiseks) on piisavalt. Ka tulevikku 

suunatud kliimamuutustega seotud prognoosid ei ennusta Eesti taimekasvatuse jätkumises 

olulisi muutusi. Samas on haritava maa, sealhulgas rohumaade osakaal Eesti pindalast siiski 

piisavalt väike, mistõttu Eesti põllumajanduse keskkonnakoormus ei ole nii tuntav kui paljudes 

Euroopa riikides. Piimakarjakasvatuses on saavutatud ka üks ELi suurimaid produktiivsusi lehma 

kohta. 

Eesti on mereriik koos kalanduse jaoks oluliste siseveekogudega. Siiski on kalandus nii 

reguleeritud valdkond, et oluliselt kasvavaid väljapüüke pole põhjust ennustada. Samas 

võimaldab vee olemasolu arendada vesiviljelust nii sisemaal kui ka Läänemeres. 

Eesti toidu ja sööda valdkonna suurimate sisemiste nõrkustena võib esmalt välja tuua 

biomajanduse riiklikult kokkulepitud visiooni ja arengukava/strateegia puudumise. 

Taimekasvatuses jääb tähelepanu alla ka suhteliselt väike loodud lisandväärtus pindalaühiku 

kohta või eeldatavalt suuremat lisandväärtust võimaldavate sektorite (kartuli-, köögivilja-, marja- 

ja puuviljakasvatus) vähene areng. Mastaabiefekti mõjulepääs on paljudes tootmisharudes 

takistatud, selle nõrkuse kõrvaldamiseks oleks vajalik senisest oluliselt laiaulatuslikum ühistuline 

tegevus. Sellega seondub ka vähene võimekus leida uusi välisturge. Välisomanduses töötlev 

tööstus on koostööst Eesti teadus- ja haridusasutustega vähe huvitatud. Samas on kodumaises 

omandis olev põllumajandussektor juba praegu väga suure laenukoormusega ja piiratud võimega 

investeerida kõrgema riskiga teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooniprotsessidesse. 

Kalanduses on silmatorkavaks nõrkuseks odavkala suur proportsioon väljapüügist, mis muudab 

majanduslikult ebaefektiivseks ka kalatööstuse jääkide ümbertöötlemise. 

Eesti toidu ja sööda valdkonna suurimate võimalustena tuleks esmalt välja tuua, et kasvava 

globaalse rahvastiku ja väheneva põllumajandusmaa tingimustes peaksid Eesti toidu ja sööda 

ekspordi ja väärindamise võimalused edaspidi pigem paranema. Tõsi, hoolimata nendest 

asjaoludest ei ennustata toidu- ja söödahindade olulist tõusu isegi lähimatel aastakümnetel. 

Eestis on (vähemalt osaliselt) kompetentsid reageerida välisturgude nõudluse muutumisele, 

näiteks mahetoodete veelgi laiemaks levikuks, lihavalkude asendamiseks jne. Võimalusteks on 

kindlasti ka toidu raiskamise vähendamine ja uudsed pakendamistehnoloogiad, mis peaksid 
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tõstma toitude säilivusaega. Võimalusena tuleks oluliselt suurendada toidu tootmist 

katmikaladel, seda muuhulgas uute energeetiliste lahenduste kasutuselevõtu abil. Vesiviljeluses 

oleks võimaluseks kalakasvatuste rajamine merre, võimalik, et ka mereselgrootute 

kasvatamisega alustamine. 

Eesti toidu ja sööda valdkonna suurimate ohtudena tuleb silmas pidada kliimamuutustest 

tulenevaid mitteennustatavaid probleeme ja nendega seotud kulutusi, samuti potentsiaalset 

protektsionismi kasvu maailmamajanduses. Keskkonnanõuete rangemaks muutumine võib 

samuti viia täiendavate kulude tekkimiseni, paljude agrokemikaalide keelustamine võib viia aga 

otseselt saakide vähenemisele. Põllumajandussektor kannatab tööjõupuuduse tõttu ka enam kui 

mõned muud sektorid. 

 

Tabel 3.1. Toidu ja sööda väärtusahela tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude analüüs 

Võimalikud sisemised tugevused 
• Heal tasemel haritava maa olemasolu (sh 

puhas keskkond, mulla hea seisund) ja 

valdavalt on tagatud soodne 

niiskusrežiim  

• Keskkonnasõbralik tootmine (sh 

mahemaa suur osakaal) 

• Hea võimekus toota mahutooteid 

(teravilja tootmise ja piimakarja struktuur) 

ja suurtootjate piisav tehnoloogiline 

varustatus 

• Suur rohumaade pindala (väärindamine 

piimaks) 

• Loomakasvatuses kõrge produktiivsus 

(seakasvatus, piimakarjakasvatus, 

lihaveisekasvatus, munakanakasvatus) 

• Tugev aretus ja tootmiskompetents, 

avatus uuele (tootmistehnoloogia), 

süsteemne enesetäiendamine 

• Mahutoodetele avatud ostu-müügi 

kanalid (tootmis-tarbimisahela olemasolu) 

• Toimivad katusorganisatsioonid ja 

erialaliidud  

Võimalikud sisemised nõrkused 
• Puudub biomajanduse strateegia, sh 

o riiklikes strateegiates puudub kaskaad-

väärindamise mudel 

o olemasolevad strateegiad märgivad 

biomajandust, kuid ei too välja 

biomajanduse olulisi alusprintsiipe 

(PÕKA 2030, MAK 2014-2020) 

• Suhteliselt väike lisandväärtus 

pindalaühiku kohta 

• Võimetus ära kasutada finantsjuhtimise 

tulemit ja tehnoloogilisi (eelkõige IT) 

võimalusi  

• Ebapiisav riskide hindamise ja juhtimise 

oskus, instrumentide puudumine 

sissetulekute stabiliseerimiseks  

• Vähene horisontaalne ja vertikaalne 

koostöö 

• Kodumaise kapitali vähesus ja 

põllumajandussektori suur laenukoormus 

(sh puudub investeeringuvõimekus 

(radikaalselt) uuenduslike tehnoloogiate 

kasutuselevõtuks) 

• Vananev inimressurss maapiirkondades 
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• Toiduainetööstuse võimekus tagada head 

hinna ja kvaliteedi suhet.  

• Väikekäitlejate areng on olnud viimasel 

kümnendil kiire  

 

Kalandus 
• Rikkalikud kalavarud  

• Ligipääsetavus varudele on hea 

(Läänemeres + Atlandi ookeanis) 

• Head looduslikud eeldused vesiviljeluse 

arenduseks ( palju maad ja vett) 

• Palju kalarikkaid siseveekogusid  

• Hea võimekus müüa valgeid vääriskalu 

(ahven, koha) 

• Karpide/vetikate ressursi olemasolu 

• Ainus riik Läänemere piirkonnas, kus on 

vetikatööstus 

• Harrastuskalastus on hästi reguleeritud 

(soodustab turismi) 

• Pika traditsiooniga kalatöötlejate 

katusorganisatsioon, mis võimaldab 

eksportimisel mastaabiefekti  

 

 

 

 

 

• Põllumajanduse halb maine – noored ei 

tunne sektori vastu huvi  

• Hooajalisuse suur mõju tootmisele ja 

tööjõu kättesaadavusele 

• Võimekus luua eristuvaid ärimudeleid 

erinevate toormete väärindamisel (kartul, 

köögivili, marjad), sh  

o puudub võimekus esmatöötlemiseks 

ja tarneahela tagamiseks 

köögiviljasektoris (tulemuseks 

saaduste import) 

• Mastaabiefekti mõjulepääs on 

väiketootjate struktuuri tõttu oluliselt 

tõkestatud ja ühistegevus on nõrgalt 

arenenud 

• Põllumajanduslik keskkonnakoormus on 

suur (lämmastiku, fosfori ja ammoniaagi 

heitekogus) 

• Sektori suur sõltuvus ajutise välistööjõu 

kasutamisest 

 

Töötlev tööstus 
• Väljaspool toidu- ja energiasektorit 

puudub valdkondade ülene kompetents 

väärindada põllumajanduslikku ressurssi 

(nt keemia, farmaatsia) 

• Välisomanduses töötlev tööstus on vähe 

huvitatud koostööst Eesti teadus- ja 

haridusasutustega 

• Võimekus leida uusi välisturge on madal  

• Ebaselged riiklikud prioriteedid tööstuse 

ja võimalike ekspordikanalite avamisel 

• Puudub võimekus luua terviklahendusi ja 

teha koostööd (samal ajal eeldab 

biomajandus kompleksseid lahendusi või 

koostööd erinevate tööstuste vahel 

ressursi parimaks ärakasutamiseks) 
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Kalandus 
• Suur osa püütud kalast on piiratud 

turupotentsiaaliga  

• Domineeriv on odavkala (kasutatakse 

kalatoiduna) 

• Puudub kompetents karpide 

väärindamisel, kuid mujal 

Läänemeremaades on esimesed 

lahendused olemas 

• Ei kasutata tehnoloogiaid 

lämmastiku/fosfori merest 

väljatoomiseks (nt karbi/vetikakasvatus) 

• Puudub toimiv karbi/vetikakasvatuse 

majandusmudel, kuid mujal 

Läänemeremaades on esimesed 

lahendused olemas (karpide valdkonnas) 

• Ebasobivad regulatsioonid vesiviljeluse 

arendamiseks (ehituslubade andmine on 

võrdsustatud sadamaehitusega) 

Võimalikud välised võimalused 
• Oluliselt laienev bioressurssidest 

toodetud kaupade turg 

• Tarbijate eelistused mahe- ja biotoodete 

osas 

• Tarbijate eelistuse muutused siseturul 

kohaliku kauba eelistamise suunas  

• Kasvav globaalne nõudlus teraviljale ja 

väärindatud teravilja baasil toodetud 

toidule 

• Püüda suunata välisturgude maitse-

eelistused Eesti kaladele 

• Tarbijate soov asendada toidus lihavalku 

(kala, putukad, sünteetiline liha, taimne 

valk) 

• Lähedal asuvad kõrge ostujõuga riigid 

(Skandinaaviamaad) 

Võimalikud välised ohud 
• Üldine protektsionismi kasv 

maailmamajanduses 

• Fossiilsetelt kütustelt üleminek teistele 

kütustele, sh võimalik sisendite 

kallinemine  

• Uute haiguste ja taudide teke 

• Imporditava kauba nõrk kontroll ja 

toiduohutus 

• Karmistuvad keskkonnanõuded, mis 

lepitakse kokku riikideüleselt 

• Kliimamuutustest tulenevad riskid, nt 

võõrliigid, sademete muutus, muutused 

ökosüsteemis (kalanduses) 

• Regulatsioonid, mis piiravad Läänemere 

kala tarbimist (suur toksiinide sisaldus) 
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• Vegantoodete tarbijaskonna suurenemine 

• Tehnoloogiate arendamine 

o funktsionaalne toit 

o modulaarne toit 

o toidu raiskamise vähendamine 

o akvapoonika 

o põldudeta toit 

o toote parendamine pakendamise abil 

(säilivus, ….) 

 

• Võimalus laieneda uutele tegevusaladele 

• Võimalus laieneda uutele turgudele 

• Haridus- ja teadusasutuste panuse 

suurenemine rakendustehnoloogiate 

pakkumisel 

• Vertikaalne integratsioon tarnijate ja 

turustajatega 

• Uute turuniššide teke ja nendele sobivate 

toodete loomine 

• Koostöö konkurentidega ühiste huvide 

realiseerimisel 

• Väliskapitalil põhinevate 

kaubanduskettide laienemine ja 

konsolideerumine Eestis 

• Jaekaubanduse suurenev turujõud 

põllumajandustootjate suhtes 

• Madalamate kuludega konkurentide 

turule sisenemine  

• Asenduskaupade müügi kasv, 

turu küllastumine – nõudluse kasvu 

aeglustumine 

• Finantssektori seisukohtade muutumine ja 

rahastamistingimuste halvenemine 

• Järjest rangemad toiduohutuse ja -

kvaliteedi nõuded kolmandates riikides 

• Suureneda võivad negatiivsed muutused 

tööjõu liikumisel sektorisse 

• Tehnoloogilise uuenduse tõttu Eestile 

mittesobivate asendustoodete tekkimine 

• Piirangute kehtestamine seoses 

globaalsete mõjutajatega 

 

3.2. Tselluloosi-, paberi-, puittoodete ja -ehituse väärtusahela üldistav kokkuvõte ja 
SWOT-analüüs  
 

1. Millised on väärtusahelas kasutatavad ressursid (nende kvantiteet ja kvaliteet) ja 
kuidas neid kasutatakse (ala- ja ülekasutatus, ristkasutus)?  

 
Tselluloosi-, paberi-, puittoodete ja puitehituse väärtusahelas kasutatava puidu maht on olnud 

viimased 10 aastat suhteliselt stabiilne sae- ja vineeritööstuse toorme osas, kuid teiste 

sortimentide osas on esinenud mahu suuremaid kõikumisi.11 

 
11 Eesti Keskkonnagentuur „Puidubilanss 2017“ 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
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Tööpaketis 1.1 teostatud analüüsis (ptk. 6.2) on välja toodud senine puidukasutuse struktuur:12 

millist tooret milliste sortimentidena kasutatakse ja mida kasutatakse energeetikas: 

• Puit väljastpoolt metsamaad – reeglina on tegemist noorte, peenikeste lehtpuudega 

kraavikallastelt ja elektriliinide trassidelt ning sööti jäänud põllumaadelt, mida hakatakse 

uuesti harima. Sarnaselt raidmetega kasutatakse neid energeetikas või jäetakse maha 

kõdunema. 

• Raidmed – jäetakse kõdunema või kasutatakse energeetikas. 

• Okaspuu küttepuit – puidugraanuli ja plaaditööstuse tooraine, energeetika (halupuit ja 

hakkepuit). 

• Lehtpuu küttepuit – halupuit või hakkepuit energeetikas. 

• Okaspuu paberipuit – ca 1/10 läheb tselluloositootmisse (ettevõtte Horizon Pulp & Paper 

tooraine), ülejäänu plaaditööstuse tooraineks (kasutatakse ka saetööstuse laastu jm), 

Kagu-Eestis graanulitööstuse tooraineks ja ekspordiks. Toftan 2 kasutab alates 8 cm 

diameetrist saematerjali tootmiseks.  

• Lehtpuu paberipuit – haavapuidu ressursist kasutatakse 1/2 raiemahust ära keemilis-

mehaanilise puitmassi tootmiseks ASis Estonian Cell, kase paberipuitu kasutatakse 

halupuudena, hakkepuiduna energeetikas või eksporditakse. Kokku kasutatakse 

tselluloositööstuses 1/3 ja ülejäänud 2/3 meie paberipuidust eksporditakse. Eksporditav 

paberipuit (sisuliselt 2 miljonit m3) on toore, mida saaks väärindada Eestis. Sellele 

pretendeerib tulevikus ka puidugraanuli tööstus. 

• Okaspuu peenpalk – vastavalt puiduturu hinnatasemele kasutatakse saetööstuses. Toftan 

2 kasutab alates 8 cm diameetrist saematerjali tootmiseks ja teised saetööstused alates 

10 cm diameetrist, puukoor kasutatakse puidu kuivatamisel vajaliku tehnoloogilise 

soojuse tootmiseks, tootmisjäägid (saepuru, tükkjäätmed, hakkepuit) on graanuli ja 

briketi tootmise tooraineks. Madalama kvaliteediga peenpalk läheb kas ettevõttesse 

Horizon Pulp & Paper pleegitamata tselluloosi tootmiseks või ekspordiks. Madalama 

kvaliteediga peenpalk graanuli läheb tootmiseks. 

• Okaspuu jämepalk – on saetööstuse tooraine, puukoort kasutatakse puidu kuivatamisel 

vajaliku tehnoloogilise soojuse tootmiseks, tootmisjäägid (saepuru, tükkjäätmed, 

hakkepuit) on graanuli ja briketi tootmise tooraineks. 

• Lehtpuu peenpalk – vastavalt puiduturu hinnatasemele kasutatakse kohalikus 

saetööstuses (kask, haab, sang- ja hall-lepp) ja tootmisjääke (saepuru, tükkjäätmed,  

hakkepuit) kasutatakse energeetikas või eksporditakse tselluloosihakkena, haava 

peenpalki kasutatakse termo-mehaanilise puitmassi tootmiseks, paberipuiduna 

ekspordiks või energeetikas. 

 
12 Eesti Keskkonnagentuur „Puidubilanss 2017“ 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
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• Lehtpuu jämepalk – spooni- ja vineeri tootmise, vähesel määral saetööstuse tooraine. 

Puukoort kasutatakse spooni kuivatamisel vajaliku tehnoloogilise soojuse tootmiseks, 

tootmisjäägid (saepuru, tükkjäätmed, hakkepuit) kasutatakse energeetikas või 

eksporditakse tselluloosihakkena. 

 

Raiejäätmed on kasutatavad ainult energeetikas, kuid küttepuidu ja paberipuidu kasutus sõltub 

puiduturust. Nagu tööpaketi 1.1 aruandes (ptk 6.2) on märgitud, saab seda tooret kasutada 

tselluloosi-, plaadi- ja graanulitööstuses. Graanulitööstusesse minev puidukogus on praegu nii 

suur seetõttu, et eksporditurgudel on taastuvkütustele riiklikud toetused. 

Suur osa raie tulemusena tekkivast toormest on võrdselt kasutatav paberi- ja 

tselluloositööstuses, plaadi- ja spoonitööstuses, graanulitööstuses ning samuti konkureerib 

sellele erasektor, kus seda kasutakse kütteks. Keskkonnatoetused on turgu moonutanud ja 
toetanud tööstusliku toormena kasutava materjali kasutamist küttena. Töötleva tööstuse 
harud ei suuda selle teiste riikide poolt toetatud toormega konkureerida.  

Taastuvenenergia toetused on soodustanud puidu kasutamist energeetikas ja vähendanud selle 

võrra näiteks plaaditööstuste konkurentsivõimet kallima toorme tõttu. Ilma toetusteta poleks 

ehk ka koostootmisjaamu rajama hakatud, kuid taastuvenergia toetused kiirendasid seda 

protsessi (vt tööpaketi aruande 1.1 ptk 6.2). 

Ressursi piirangust tulenev sõnum on see, et puidu kasutamine taastuvenergia allikana on 
piiratud.  

Nii Eesti senine ametlik raiemahtude statistika (aastaraamat „Mets 2017“, KAUR, vt tööpaketi 1.1 

aruande ptk 6.2) kui ka tööpaketis 2.1 esitatavad prognoosid näitavad, et võimalikud raiemahud 

on piiratud ja seetõttu on piiratud ka võimalused laiendada puidu kasutamist energeetikas. Ühelt 

poolt selle põhjuseks asjaolu, et piiratud ressursside tingimustes hakkavad ettevõtted enam 

otsima teisi võimalusi puidu paremaks väärindamiseks (nt Euroopa üks moodsamaid saetööstusi 

Toftan 2 suudab ära kasutada peenpalgid, mida varem kasutati kas paberipuidu või pelleti 

toormena), teiselt poolt seetõttu, et raiejäätmeid ja töötlemisest tekkivaid jäätmeid on vähem. 

Kui raiemahud vähenevad, vähenevad ka raiejäätmete kogused. Ka puidutööstused kasutavad 

tooret järjest efektiivsemalt. Toorme nappus toob kaasa energeetikas kasutatava hakkepuidu 

hinna tõusu. 

Samuti tekib vähem tööstuses mittekasutatavate puuliikide puitu (nt sanglepp). Sisuliselt 

tähendab see seda, et hakkepuidu hind kasvab. See võib omakorda kaasa tuua selle, et 

kompenseerimiseks püütakse hakkepuitu teha rohkem väljaspool metsamaad (nt hakatakse 

haket tegema rohkem elektriliinide aluste puhastamisel tekkinud materjalist jne), kuid see maht 
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on samas suhteliselt tühine (ligikaudu 0,1 miljonit m3, kui lisada kraavikallaste puhastus, siis 

kokku ca 0,2 miljonit m3).13  

Elektriliini trasside korraline puhastus toimub sõltumata hakkepuidu hinnast. Kuid selle toorme 

edasine töötlemine (kogumine, ladustamine, hakkimine ja transport) sõltub juba hakkepuidu 

hinnast. Esmalt leiab kasutust selline toore, mis on kergemini kättesaadav ega nõua pikka 

veokaugust. Kui pinnase kandevõime pole piisav, ei saa tooret koguda või pole see majanduslikult 

tasuv. 

Eesti puidu väärtusahelas on mahtude poolest suurim puidutarbija energeetikasektor, teisel 

kohal on saetööstus. Eesti saetööstus on oma tehnoloogiliselt tasemelt maailma tipus, sest 

saetööstusesse on kõige rohkem investeeritud. 2018. aastal avaldas Timber-online artikli14, milles 

nimetas Toftan 2 saetööstuse Euroopa kõige moodsamaks. Ettevõte on võimeline hakkama 

saama kogu ressursiga, mida lõigatakse. 2017. aastal kasutati toormena 4,12 miljonit m3 palki, 

mis moodustas puidubilansi käibest 24,3% ja millest EMPLi eksperthinnangul toodeti 1,7–1,8 

miljonit m3 saematerjali.15 2017. aastal imporditi 124 000 m3 okaspuu- ja 19 000 m3 lehtpuupalki. 

Suureneva impordi kõrval on Eesti saetööstuse tootmisvõimsused alakasutatud. Saetööstuse 

arengusuunad on ühelt poolt toorme mitmekesistamine ja spetsialiseerumine jäme- ja peenpalgi 

saeveskiteks (nt Toftan 1 ja Toftan 2), kuid kui Eestis raiemahud teisalt ei kasva, tuleb 

puidutööstuse täiendav toormevajadus katta naaberriikidest imporditud hööveldatud ja 

hööveldamata saematerjaliga, mis kasutatakse edasiseks väärindamiseks hööveldamistööstuses 

ja sõrmjätkatud profiilmaterjalide tootmises. Saetööstuse oluliseks kõrvaltoodanguks on 

puiduhake, saepuru ja muud puidujäätmed, mille edasist liikumist väärtusahelas on puuduliku 

statistika tõttu raske analüüsida. Puidubilanss sellele küsimusele vastust ei anna, sest ekspordi 

statistikas ei eristata tselluloositööstuses kasutatavat hakkepuitu (mis on toodetud kooritud 

palgist) ja kütteks kasutavat hakkepuitu (mis võib sisaldada koort). 

Samas on okaspuu saematerjali import kasvanud puidutööstuses 2017. aasta andmetel 1,22 mln 

m3 ning seda väärindatakse Eestis hööveldatud profiilmaterjalina, liimpuiduna, uste ja akende 

tootmises. 

Lehtpuit on ressursina alakasutatud. Eestis on rajatud ka lehtpuidu väärindamisele 

spetsialiseerunud ettevõtteid, nt Ecobirch AS, mis toodab kase mööblikilpe ja ekspordib oma 

toodangu USA turule. Lehtpuu saematerjali toodangumahud on 10 aasta jooksul kasvanud 

100 000 m3 pealt ligi 200 000 m3 peale (2017) ja import ligi 108 000 m3-ni. Lisaks kasele ei 

väärindata Eestis piisavalt madalakvaliteedilist sanglepa, hall-lepa ja haava ressurssi (50% jääb 

 
13 Eesti Keskkonnagentuur „Puidubilanss 2017“ 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
14 https://www.timber-online.net/schnittholz/2018/04/a-next-generation-sawmill.html 
15 Eesti Keskkonnagentuur „Puidubilanss 2017“ 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
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üle haavapuitmassi tootmisest). Puidutööstuses on proovitud sanglepast tooteid valmistada, kuid 

see ei ole äriliselt õnnestunud. Väikestes kogustes väärindatakse haaba ja sangleppa 

termotöödeldud saunamaterjalide tootmises. Põhiline probleem on lehtpuupalgi puhul olnud 

ikkagi toorme kvaliteedis (kõverus, mädanik jm). Võrreldes okaspuupalgi 50–60% väljatulekuga 

on lehtpuupalgi saagimisel saematerjali väljatuleku protsent väga madal – 40%.  

Järgmistes tööpakettides 2.1 ja 2.2 analüüsitakse kvaliteetse lehtpuumaterjali edasise 

väärindamise võimalusi lignotselluloosse biomassina. 

Eesti kõige kiiremini arenev puidu väärtusahela osa on puidugraanuli tootmine, mis kasutab 
juba praegu viiendiku kogu Eestis kasutusele võetavast puiduressursist. Taastuvenergeetika 

areng Euroopas lõi puidugraanulitele omapärase rahvusvahelise turu. Tööstusliku puidugraanuli 
turg ei ole ilma subsideerimata elujõuline ja sõltub riikide taastuvenergeetilistest poliitilistest 

otsustest. Kodumajapidamiste tarbimine on aga mõjutatud alternatiivsete fossiilsete kütuste 

hinnatasemest ja uutest tehnoloogilistest lahendustest. Tehnoloogia areng võib nõudlust 

kasvatada või vähendada sõltuvalt sellest, kas see toob kaasa pelletite konkurentsivõime kasvu 

(pelletikaminad, elektrit ja sooja koostootvad kodused keskkütteseadmed) või nende suhtelise 

languse alternatiivsete lahenduste omaduste kiirema paranemise kaudu (päikesepaneelide ja 

tuulikute hinna langemine (Kaup, 2018)). Eesti pelletitööstus on hästi ära kasutanud välismaise 

subsideeritud turu olemasolu ja suutnud seetõttu kasutusele võtta lisaks puidujäätmetele (hake 

585 000 m3, laastud 149 760 m3, saepuru 563 940 m3) ka küttepuud (1 017 900 m3) 16 . 

Koostootmisjaamade kasutuselevõtt on turukonkurentsi puidujäätmetele tihendanud.  

Valitsus otsustas 2018. aastal, et statistikakaubanduse raames võib Narva jaamades põletada 

kuni 500 000 tihumeetrit küttepuitu aastas. Selle toetamiseks kiitis valitsus 2020. aasta 

veebruaris heaks elektrituruseaduse muudatuse, millega Eesti Energia hakkab saama Narva 

Elektrijaamades puidu põletamise eest aastas ligi 5 miljonit eurot toetusi, seega tõstab 

puiduhakke ja küttepuidu suurenev vajadus küttepuidu hinda veelgi. See omakorda suurendab 

nõudlust madalakvaliteedilise puidu järele. 

Okaspuidu töötlemisel teeb saetööstus puidu väärtusahelas hööveldatud ja sõrmjätkatud 

profiilmaterjalide, liimpuittalade, puitmajade ja jääkide osas tihedat koostööd plaatmaterjalide 

ja pelletite tootmisüksustega.  

Toorme üheks võimalikuks kasutusvõimaluseks oleks ka plaaditööstus (kasutas 2017. aastal 

949 000 m3 puitu; 5,6% bilansist)17, mille alla kuuluvad puitlaastplaatide, puitkiudplaatide, spooni 

ja vineeri tootmine. Nendes valdkondades on Eestis väga suur konkurentsisurve. Eriti keeruline 

on puitlaastplaatide tootmise turukonkurentsi olukord. See valdkond on kaetud väga suurte ja 

 
16 Ettekanne 04.06.2014, Graanul Invest AS http://empl.ee/wp-
content/uploads/2015/03/ettekanne_jaano_haidla_seminar_04.06.2014.pdf 
17 Eesti Keskkonnagentuur „Puidubilanss 2017“ 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
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moodsate tööstustega Venemaal, Lätis, Leedus ja Poolas. Seetõttu on Eesti ainsal tehasel suur 

hinnasurve nii toorme kui ka lõpptoodangu hinnale. Seega on plaaditööstus väga keerulises 

olukorras. Kui energeetikas kasutamiseks on toore toetatud, siis plaaditööstuses mitte. Vineeri- 

ja spoonitööstus on veidi teises olukorras, kuna seal kasutatakse toormena lehtpuud ja selles osas 

pole ristkasutust. Metsatagavara 201818 andmetel on majandatava metsa kasepuidu ressursi 
tagavara 107 miljonit m3 ja kuna puidusektori sisene (saetööstus, pelletitööstus jt) konkurents 
lehtpuidu ressursile on okaspuiduga võrreldes väike, on vineeritööstus paremas olukorras, sest 

viimase 5 aasta jooksul on sinna investeeritud 200 miljonit eurot, juurde on ehitatud 3 uut tehast 

ja laiendatud on 1 vineeritehast. Toimunud on  tootmismahtude kahekordne kasv – 2015. aastal 

oli see 48 300 m3, 2017. aastal aga 96 000 m3,  (vineeri import oli 2017. aastal 106 000 m3). Kuid 

isegi nelja tehase summaarse tootmisvõimsuse 200 000 m3 saavutamisel tulevikus oleksime turul 

võrreldes Soome19 ja Venemaa20 2017. aasta toodanguga (vastavalt 1,241 miljonit m3 ja 3,729 

miljonit m3) ikkagi väikesed tootjad. Eesti kolme spoonitehase tootmismahud on vähenenud 

110 000 m3-lt (2014) 90900 m3-ni (2018), spooni eksport oli 2017. aastal 68 000 m3, sest 

höövlispooni nõudlus on mööbliturul seoses laminaatplaatide turuosa kasvuga vähenenud. Üks 

Eesti vineeritehas impordib kasespooni toorme Soomest. Nii spooni kui ka vineeri tootmise 

kasumlikkust mõjutasid 2018.–2019. aastal Skandinaavia tselluloositööstuste paberipuu 

nõudlusest tingitud kõrged kasepalgi ja vineeripaku toormehinnad ning tihenev turukonkurents 

Venemaa suurte vineeritootjatega. Spooni- ja vineeritööstuse probleemiks on tulevikus kasepalgi 

kvaliteet, hind ja kättesaadavus pehmete talvede tõttu ning veelgi tihenev turukonkurents 

naaberriikide tootjatega. 

Mööblitööstus on üks kõige hinnatundlikumaid valdkondi, sest on lõpptarbijale kõige lähemal ja 

toodangu hind sõltub kõige rohkem nõudluse iseloomust (palju loevad konjunktuur ja 

maitsemuutused). Mööblitööstuse puhul ei ole toorme kättesaadavus keskne küsimus. Olulisem 

on disain, maine jne. Sisuliselt saaks tulu teenida kahte moodi: kas teha väga suures mahus (nt 

tarnida IKEAle), mis on Eestis raske, sest tööjõukulud on võrreldes Leedu või Poolaga suuremad, 

või püüda müüa oma brändi all ja kallimalt (ka see on raske). Mastaabiefekti peale ei ole Eestis 

keegi  väga mänginud. Mööblitööstuses väärindatakse Eesti puitu suhteliselt vähe. Kulusurve ei 

võimalda kohalikku ressurssi väärindada. Plaatmaterjal ja puiduressurss ostetakse sisse suurtes 

kogustes. 2017. aastal imporditi 160 000 m3 puitlaastplaati, 111 000 m3 puitkiudplaati ja 106 000 

m3 vineeri, millest väiksema osa kasutas mööblitööstus, suurema osa puitmajaehitus ja 

ehitussektor. 

Eesti puitmajatööstus tervikuna on edukas ja ekspordivõimekas. Kuid selle alla kuulub kolm 

alamsektorit: moodulmajade ja moodulelementmajade, aiamajade ja palkmajade tootjate rühm. 

 
18 Aastaraamat Mets 2018 https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/01_metsavarud_20.08.pdf 
19 Vineeritoodangu aastased mahud http://www.factfish.com/statistic/plywood%2C%20production%20volume 
20 Vineeritoodangu aastased mahud http://www.factfish.com/statistic/plywood%2C%20production%20volume 
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Nii käsitöö- kui ka freespalkmaja tootjad on väiksemad ettevõtted, mis ei saa seoses uute 

energiatõhususe nõuetega elumaju enam müüa ja on seetõttu väga keerulises olukorras. 

Aiamajade turul on ülitihe konkurents, kus on vajalik suur tootmismaht ja pidev 

automatiseerimise suurendamine. Eesti tööjõukulude ülikiire kasv tugevdab survet sellele 

segmendile veelgi. Moodulmajade äriloogika toimib, neil on võime tööjõukulusid absorbeerida ja 

ekspordikonkurentsis Leedu, Poola jt riikidega seni veel vastu pidada. Puitmajasektoris on 

kontsentreerumine toimumata, mistõttu võib toimuda välisfirmade invasioon, mis hakkavad 

ettevõtteid üles ostma. Moodulmajade turul on probleemiks suur sõltuvus Põhjamaade 

elamuturust, kus on juba toimumas väike langus. 

Uste ja akende tootmises on põhiliselt kasutusel liimpuit. See on haru, mis on tihedalt seotud 

ehitussektori käekäiguga, ja edukas eksportija. Turule saamine toimub soovituste ja pikaajaliste 

koostööpartnerite kaudu, keegi ei võta kergekäeliselt uusi juurde. Selles tööstusharus sobib hästi 

väikeste turuosakaalude hõivamise strateegia. Näiteks Rootsi turul ei konkureeri meie ettevõtted 

üldse A-taseme turul, vaid tegelevad B-turu nõudluse rahuldamisega. Akna- ja uksetööstuse 

puiduvajadus on võrdlemisi väike. Nende tundlikkus puidu hinna muutumisele ei ole nii suur. 

Kasvukoht on liginullenergia majadele sobivate toodete pakkumine. Aknaümbruste soojustamine 

nõuab teist lähenemist, sinna vajalike puitdetailide pakkumine on uus kasvav suund. 

Ehituses kasutatakse proportsionaalselt suhteliselt vähe puitu. Pigem on tööstus- ja bürooehitus 

läinud üle betoonelementide monteerimisele. Puitkarkassmajaga on liginullenergia nõudeid täita 

väga keeruline, seega selles osas ei ole väga suurt mahtude kasvu ette näha 

 
2. Kas väärtusahela senine areng on olnud suunatud ressursside parimale 

ärakasutamisele? Milline on praeguse mudeli kestlikkus? Kas praegune mudel saab 
jätkuda ka tulevikus? 
 

Väga suur osa materjali (ligi 3 miljonit m3) eksporditakse töötlemata (peamiselt paberipuu, aga 
ka hakkepuit). Lisaks on väga suur osa materjalist kasutusel energeetikas. Kui 2017. aastal oli 

kogu Eestis kasutatava puidu maht kokku 16,9 miljonit m3, siis sellest läheb 10,4 miljonit m3 

ekspordiks (millest omakorda 2,7 miljonit m3 viiakse pelletitena välismaale) ja 5,7 miljonit m3 

kasutatakse riigi sees energiatootmiseks.21 Seega saab Eesti materiaalse puidubilansi põhjal väita, 

et Eestisse kasutada jäävast 6,5 miljonist m3 puidust läheb ca 5,7 miljonit m3 energeetikasse. 
Ülejäänud osa läheb plaadi- ja spoonitööstusesse, paberi- ja tselluloositööstusse, akende ja uste 

 
21 Eesti Keskkonnagentuur „Puidubilanss 2017“ 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
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ning puitmajade valmistamisse. Kogu Eesti käideldavast 16,9 miljonist m3 materjalist läheb 
kütteks 8,8 miljonit m3 ehk pool.22 

Puidu väärtusahelas on kogu senine tähelepanu olnud pööratud puidu mehhaanilisele 
väärindamisele. Nii metsanduse kui ka puidu mehhaanilise töötlemise valdkonnas on Eestis 
olemas kaasaegne teadmus ja tugev ettevõtlussektor võimekusega investeerida 
tänapäevastesse tehnoloogiatesse. Kuid puidu keemilise väärindamise valdkond on kodumaise 
kapitali poolt täielikult katmata. Isegi praeguse väga tagasihoidlikus mahus välisinvestorite poolt 

Eestis arendatud okaspuutselluloosi, haavapuitmassi ja paberi tootmise puhul on näha, kuivõrd 

kõrge lisandväärtuse tasemega on see väärtusahel. Seetõttu on hoolimata 

puidurafineerimistehase rajamise ebaõnnestunud katsest vaja edasi liikuda. Eesti metsa- ja 
puidutööstuse üheks oluliseks eesmärgiks peab jätkuvalt olema keemilise puidutöötlemise 
rajamine Eestisse modernsel ning kogu eksporditava paberipuu ja puiduhakke ressurssi 
hõlmaval moel.  

Puidu väärtusahelas on edasise konkurentsivõime seisukohalt väga tõsine probleem, et suur osa 
töötleva tööstuse arendustööd toimub väljaspool Eestit suurte korporatsioonide emafirmades, 
mitte siin kohapeal. See on nende seisukohalt ka loogiline, sest emafirma arendusüksustes tekib 

mastaabiefekt: tehnoloogiate arendusele tehtud kulutused on võimalik üle kanda. Eestis on 

arendustöö tegijatel vaja osta vastavad spetsiifilised uurimisseadmed, koolitada töötajaid jne. 

Rahvusvahelised ettevõtted saavad oma probleemile lahenduse seega mõne kuuga, kui Eestis 

võib vastava teema uurimiseks kuluda aastaid. Rahvusvahelistel ettevõtetel on lihtsam tellida 

uuringud oma päritolumaa uuringufirmadelt, kus laborid ja vastav teadlaskaader olemas. Eesti 

ülikoolidest lahenduse saamine võib pikalt aega võtta, sest mingi spetsiifilise probleemi 

lahendamiseks tuleb kõigepealt hankida seadmed, sisustada labor ja vahel ka spetsialistid ette 

valmistada. Eesti väikestel ettevõtetel pole aga sageli rahalisi võimalusi teadusuuringuid ja 

arendustöid tellida või soovitakse probleemi lahendust saada kohe, mis pole üldjuhul võimalik. 

Puidu kui ressursi keemilisel töötlemisel on aja jooksul tekkinud teadmuse puudujääk. Selles 

valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid on vähe ja nad on tuginenud peamiselt välismaisele 

teadmusele. Viimane lend puidukeemikuid lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli 25 aastat tagasi. 

Viimastel aastatel on Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis astutud rida samme puidu 

biotehnoloogilise ja keemilise töötlemise alase tuumikkompetentsi loomiseks koostöös suurte 

rahvusvaheliste ja kodumaiste ettevõtetega (nt Novo Nordisk, Graanul Invest). Seda 

arengusuunda tuleks toetada ka läbi Eesti Teadusagentuuri ja EASi erinevate arengumeetmete. 

Metsaressursi suurendamise üks võimalus on pöörata senisest rohkem tähelepanu erinevat tüüpi 

hooldusraietele (valgustusraie, hooldusraie). Valgustusraiel raiutavat materjali pole praegu tasuv 

 
22 Eesti Keskkonnagentuur „Puidubilanss 2017“ 
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/puidubilanss_2017_0.pdf 
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metsast välja tuua. Kui energeetikas kasutatava hakkepuidu hind tõuseb, võib sellise toorme 

kasutamine muutuda tasuvaks. 

Teine võimalus on suurendada importi lähedal asuvatest riikidest: Venemaalt, Valgevenest, 

Lätist, Soomest. Esmajoones puudutab see saematerjali sissevedu, mis võimaldab saetööstusel 

oma tootmisvõimsusi ära kasutada. Kuid impordile toetumine on riskantne, sest riikide poliitika 

võib muutuda. Selle näitena saab tuua 2000. aastate lõpu, kui Venemaa maksustas väga kõrgelt 

ümarpuidu ekspordi, mis mõjutas meie impordi struktuuri ja ümarpalgi asemel hakati sisse 

vedama töödeldud puitu. Rahvusvaheliste keskkonnalepete tulemusena võivad potentsiaalsete 

importriikide suhtumises puidu eksporti toimuda väga olulised muutused, mis võivad seda piirata 

ja reguleerida.  

Pikemas vaates on teatud võimalused ka raiemahtu suurendada, kui suudame kvaliteetsemat 

istutusmaterjali kasutada. See eeldab mõtteviisi muutust – metsandus kui tootmine 

(metsapõllud). Teisisõnu eeldab ressursi mahu kasvatamine pikaajalisi muutusi metsanduses.  

Sellega seoses on oluline, et kaitse all on hetkel 25,4% metsadest, millest omakorda range kaitse 

all on 14,1% (KAUR, aastaraamat „Mets 2018“). Ülejäänud on metsamaad, kus teoreetiliselt saab 

metsa kasvatamise ja majandamise erinevaid mudeleid intensiivselt arendada. Sellisel juhul võib 

olla vajalik ka kaitsealuse metsa osakaalu kasvatamine. Need arengud võtavad palju aega, aga 

seda, milline on uue metsamajandamise mudeli rakendamise kiirus, on Eesti metsanduse 

arengukava raames kahtlemata vajalik arutada.  

Lisaks fikseeritud ja riiklikule looduskaitsele on üks osa erametsaomanikke, kes ei soovi oma 

metsa majandada, nii et sisuliselt tekivad n-ö eralooduskaitsealad. Tulemus on see, et osa 

potentsiaalsest metsaressursist jääb kasutamata. See on oluline keskkonnaalane leevendus. 

Võib ka eeldada, et raiemahu piirangu tingimustes muutub hooldusraie tasuvamaks, mis aitab 

kompenseerida puidu puudust. Suurtes koostootmisjaamades on võimalik kombineerida 

hakkepuitu ja turvast. Seega kui puitu on vähem, saab tagavaravariandina kasutada turvast. Kuid 

praeguse CO2 hinna juures ei ole turba kasutamine majanduslikult tasuv ja näiteks Fortum on 

sellest Tartus loobunud.  

 

3. Milline on tselluloosi-, paberi-, puittoodete ja -ehituse väärtusahela erinevate osade 
konkurentsivõime (tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud)? 

 

Puidu väärtusahela sisemiste tugevustena Eestis tuleb esile tuua metsade suurt pindala, mistõttu 

väärtusahela bioressursiga varustatus on hea. Ka ressursi tootmiseks vajalik metsandussektor on 

olemas, kusjuures puidu mehaanilisel töötlemisel, pelletite tootmisel ja puitmajade ehitamisel 

on see maailmatasemel. Metsandussektor on kogu Eesti majandusele oluline nii regionaalse 

tööhõive kui ka ekspordi osas.  
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Puidu väärtusahela suurima sisemise nõrkusena Eestis tuleb nimetada peaaegu olematut 

puidukeemia sektorit. Osaliselt on see põhjuseks, miks eksporditakse palju väärindamata 

peenpalki ja paberipuitu. Samuti kasutatakse sisuliselt pool puiduressursist energeetikas, kus 

lisandväärtuse tootmine puidust on madal. Mööblitööstust häirib nõrkusena ka ebapiisav 

kompetents tööstusdisaini vallas. 

Puidu väärtusahela suurimate võimalustena tuleks Eestis ära kasutada alusteadustes 

olemasolevat kompetentsi biotehnoloogia, k.a sünteetilise bioloogia valdkonnas, mis võimaldaks 

lignotselluloosist toota väärtuslikke suhkruid muuhulgas ka keemiatööstusele. Samuti tuleks 

senisest märksa enam hakata ise töötlema paberipuitu. Puidurafineerimistehase 

planeeringuprotsess lõpetati ja kuni uut tehast ei ehitata, ei saa paberipuitu kohapeal 

väärindada. 

Puidu väärtusahela võimalike ohtudena peab esmalt välja tooma võimaluse, et ühiskondliku 

arvamuse ja/või üha karmistuvate rahvusvaheliste keskkonnanõuete tingimustes võivad oluliselt 

väheneda lubatud raiemahud. Lisaks võivad kliimasoojenemisega kaasnevad muutused mõjutada 

bioressursi kvaliteeti (sh erinevate kahjurite levik) ja kättesaadavust, mida käsitletakse 

tööpakettides 2.1 ja 2.2. Puidugraanulitööstuse tulemuslikkust võivad mõjutada muutused 

taastuvenergia toetustes, millest see tööstusharu on suures sõltuvuses. Ohuna peab silmas 

pidama ka olukorda, kus keskkonnatoetused moonutavad puiduturgu, eelistades puitu kui 

sisendit energeetikasse. 

 

Tabel 3.2. Puidu väärtusahela tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude analüüs 

Võimalikud sisemised tugevused 
• Väga hea bioressursiga varustatus  

• Tuumikkompetentsi olemasolu ressursi 

tootmiseks (metsandus) ja 

väärindamiseks (puidu mehhaaniline 

töötlemine, pelletite tootmine, 

puitmajade ehitus jms) 

• Väljatöötamisel kompetents puidu 

biotehnoloogiliseks ja keemiliseks 

töötlemiseks 

• Võimalus metsastada mittevajalikku 

maad 

• Võimekus luua uusi tooteid ja 

teenuseid/protsesse ja ärimudeleid 

Võimalikud sisemised nõrkused 
• Puudub biomajanduse strateegia, sh 

o riiklikes strateegiates puudub 

kaskaadväärindamise mudel 

o olemasolevad strateegiad märgivad 

biomajandust, kuid ei too välja 

biomajanduse olulisi alusprintsiipe 

(PÕKA 2030, MAK 2014–2020) 

• Väga tõsised vastuolud uue metsanduse 

arengukava 2021–2030 koostamisel 

puidusektori erinevate osaliste vahel 

• Eksporditakse suures mahus töötlemata 

paberipuitu 
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• Maailmatasemel tehnoloogiline 

varustatus puidu mehhaanilise 

töötlemise valdkonnas 

• Oluline majanduslik panus regionaalsesse 

tööhõivesse – kohaliku elu toetajad 

• Oluline panus Eesti majandusse (käive, 

lisandväärtus, eksport) 

• Sihtturu hea tundmine/tarbija vajaduste 

rahuldamine 

• Head turustuskanalid teatud toodete 

müügiks 

• Liiga suur osa (ca 50%) meie puidu-

ressursist kasutatakse energeetika 

valdkonnas 

• Tuumikkompetents puidu keemiliseks 

väärindamiseks on ebapiisav 

• Paljude välisomanikega suurtootjate 

arendustöö tehakse nende kodumaistes 

uurimiskeskustes 

• Vähene koostöö kodumaiste teadus- ja 

õppeasutustega, eelistades pigem 

välismaiseid partnereid, kes pakuvad 

kiireid valmislahendusi 

• Üleliigsed tootmisvõimsused saetööstuses 

• Mööblitööstuses ebapiisav võimekus 

tööstusdisaini valdkonnas  

• Pelletitööstuse tulemuslikkust mõjutavad 

liigselt taastuvenergia toetused 

• Kvalifitseeritud tööjõu ebapiisav 

olemasolu (regionaalselt ja tööstusharuti, 

eriti paberi- ja tselluloosi- ning 

mööblitööstuses) 

Võimalikud välised võimalused 
• Suurendada kasutatavat puiduressurssi 

(importida, osta metsamaad väljaspool 

Eestit) 

• Välja arendada tuumikkompetents puidu 

biotehnoloogiliseks ja keemiliseks 

väärindamiseks  

• Hakata ise töötlema paberipuitu (nii 

keemiliselt kui ka mehhaaniliselt) 

• Hakata kasutama seni vähe rakendust 

leidnud puuliike (nt must lepp, saar) 

• Laieneda uutele tegevusaladele, 

pakkudes sisendit nt bioplastide või 

teiste biomaterjalide/kemikaalide 

tootjatele  

• Võimalus laieneda uutele turgudele 

Võimalikud välised ohud 
• Väga keeruline on jõuda ühiskondliku 

kokkuleppeni metsade jätkusuutliku 

majandamise suunamiseks MAK2030 

kujundamise protsessis  

• Piirangutega kaitstava metsa maht on 

suur ja võib MAK 2030 protsessi 

tulemusena kasvada 

• Rahvusvahelised keskkonnanõuete 

muudatused võivad radikaalselt piirata 

raiemahtusid ja sellega nõrgendada 

konkurentsivõimet  

• Keskkonnanõuete karmistamine võib 

kahandada oluliselt pelleti eksporti 

• Energiatõhususe regulatsioonide 

karmistamine tekitab suuri raskusi 
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 palkmajade ehitajatele nii kodu- kui ka 

välisturgudel 

• Keskkonnatoetused moonutavad turgu, 

eelistades puitu kui energeetika sisendit ja 

halvendades teiste puitu kasutavate 

ettevõtete võimekust konkureerida 

toormeturul 

 

3.3 Biomaterjalide, kemikaalide, farmaatsia- ja plasttoodete väärtusahela üldistav 
kokkuvõte ja SWOT-analüüs 
 

1. Millised on väärtusahelas kasutatavad ressursid (nende kvantiteet ja kvaliteet) ja 
kuidas neid kasutatakse (ala- ja ülekasutatus, ristkasutus)? 

  
Bioloogilisel toormel põhinev kemikaalide tootmine moodustab hetkel maailma kogu 

kemikaalide turust vaid 2%, kuid kasvab igal aastal üle 7%. Eestis on biokemikaalide tootmine 

olnud senini peaaegu olematu (vt täpsemalt tööpaketi aruannet 1.1). See on peamiselt tingitud 

sobiva toorme puudumisest, sest enamik seniseid protsesse on üles ehitatud kas suhkruroost või 

maisist eraldatud suhkrutele, mille tootmine on Eestis kliimast tulenevalt madal või olematu. 

Viimase aastakümne jooksul on tänu tehnoloogiate arengutele ilmnenud uued, alternatiivsed 

kestlikud toormed biokemikaalide tootmiseks.  

Eestis leidub erinevaid ressursse, mis potentsiaalselt sobivad selle valdkonna erinevate toodete 

valmistamiseks. Selleks võivad olla lignotselluloossest biomassist (saepuru, hakkepuit, põhk, jne) 

eraldatavad suhkrud (arendused on tehnoloogia valmidusastmel TRL 9). Samuti on võimalik toota 

orgaanilistest jäätmetest (põllumajandusjäätmed, biolagunevad olmejäätmed, toidutööstuse 

jäätmed) anaeroobse kääritamise teel alkohole ja lenduvaid karboksüülhappeid (TRL 3), mida 

saab edasi töödelda soovitud kemikaalideks. Suure potentsiaalse mahuga toore on süngaas, mida 

saab toota tahkete olmejäätmete ja biomassi (puit, põhk jne) gaasistamisel (TRL 8). Süngaasi on 

võimalik biotehnoloogiliselt konverteerida etanooliks või lenduvateks karboksüülhapeteks (TRL 

9), mida saab omakorda edasi soovitud toodeteks väärindada. Katalüütilise sünteesiga (Fischer-

Tropschi protsess) on võimalik toota süngaasist (H2 ja CO suhe peaks olema ligi 2) süsivesinike 

segusid, mida kasutatakse valdavalt fossiilse diiselkütuse asendajana. Lisaks on selles 

väärtusahelas võimalikud toorained ka suure triglütseriidide (taimne õli) sisaldusega 

taimed/kultuurid nagu raps ja päevalill, aga ka vetikad ja küpsetusõli jäägid.  

Olenevalt kasutatavast biotehnoloogilisest/keemilisest protsessist võib neist toormetest toota 

väga laia valikut erinevaid biomaterjale, kemikaale või plasttooteid. Seega määravad siin 

spetsiifilise toorme valiku protsessi efektiivsus ja lõpp-toote kogus. 
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Kuna näiteks puiduvarud on Eestis piiratud, tasub sellise väärtusahela korral valida valdavalt 

kõrgema hinnaklassi tooted, mille koguselised ja tootmismahud ei pruugi olla väga suured, ja 

mahtkemikaalide (näiteks biokütuste) tootmisel keskenduda pigem CO2 ja CO-põhistele 

meetoditele.  

Farmaatsiatoodete biotehnoloogiline tootmine nõuab kõrge puhtustasemega toormaterjale ja 

reeglina on toorme kogused võrdlemisi madalad. Sellest hoolimata on farmaatsiatoodete 

biotehnoloogiline tootmine suure lisandväärtusega ja nende turuosa kogu ravimitoodetest on 

pidevas tõusutrendis (joonis 3.1). 

 

 

Joonis 3.1. Ravimite müügitulu maailmas, võrdlusena biotehnoloogia ja traditsioonilise tootmise 

osakaal. Periood 2019–2024 on ennustuslik (Allikas: EvaluatePharma, mai 2019) 

 
Hetkel on Eesti kontekstis biokemikaalide tootmiseks sobilik toore tihti võrdsustatud jääkidega 

(puidutööstuse jääk, põllumajanduslikud jäägid, heitgaasid jne), mistõttu ristkasutus ja 

konkurents sellele toormele on hetkel võrdlemisi väike. Samas võib Eestis tehnoloogiate 

väljaarendamisel (suhkrute tootmine puidujääkidest, orgaaniliste jäätmete pürolüüs süngaasiks 

jne) esineda kõikide nimetatud ressursside ristkasutust. Sobiliku toormaterjali määravad 

protsessi efektiivsus ja soovitav tootekogus. Kallimate toodete korral on tooraine hinna osakaal 

lõpptootes võrdlemisi väike, mistõttu saab valida ka toorainet, mille hind on kõrgem, kui selle 

kasutamine annab parema tootlikkuse või soodsamad eraldus/puhastuskulud. Mahtkemikaalide 

puhul moodustab toorme hind lõpptootes 40–60% ja oluline on ka valida tooraine, mille mahud 

on suured (nt süngaas). Parima hinnangu iga protsessi efektiivsuse ja sobilike toorainete valiku 

kohta annab väärtusahelate tehno-majanduslik analüüs. 

Kuna selles valdkonnas on tootmismahud praegu väga väikesed, siis ressursipuudust üldiselt ei 

ole. Hetkel toodetakse orgaanilistest jäätmetest vaid energiat, kuid pürolüüsil tekkivad gaasid 
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oleks võimalik koguda ja kasutada süngaasina. Lisaks põletatakse praegu energia tootmiseks suur 

osa puidujäätmetest, mis võiksid sobida ka edasiseks väärindamiseks suhkruteks ning sealt edasi 

erinevateks biokemikaalideks ja -materjalideks. Vaid mõnel üksikul väga spetsiifilisel toormel (nt 

teatud ravimtaimed) põhinev nišitoode (nt taimetee) võib olla piiratud toorme puuduse tõttu.  

Tulevikuvaates tuleb siiski tähelepanelik olla, et piiratud kogusega toormeid (nt puit) ei 

kasutataks suure mahuga odavate kemikaalide tootmiseks (tselluloos, bio-etanool jne). Siin on 

oluline kindlate raiemahtude hoidmine, mis laseb turul oma korrektuurid luua, ja eelistatud on 

tooted, mis suudavad toorme eest konkurentsivõimelist hinda pakkuda. 

 
2. Kas väärtusahela senine areng on olnud suunatud ressursside parimale 

ärakasutamisele? Milline on praeguse mudeli kestlikkus? Kas praegune mudel saab 
jätkuda ka tulevikus? 

 

Biotoormel põhinevate protsesside väärtusahelate areng on Eestis algstaadiumis ja tooraine 

osakaal lõpp-tootes pigem väiksem. Sellesse valdkonda jõuliselt investeeriv Graanul Invest 

(projekt Sweetwoods) kasutab ja plaanib kasutada peamiselt madalama kvaliteediga lehtpuitu 

(nt hall lepp, kask), millel on muid kasutusalasid küllaltki vähe. See suund on positiivne. 

Tegemist on maailmas kiiresti kasvava valdkonnaga, mis on Eestis seni veel praktiliselt 

kasutamata. Samas on oluline rõhutada antud valdkonna kõrget potentsiaali, mis ühtib ka 

Euroopa Liidu laiemate eesmärkidega kliimaneutraalsuse saavutamisel aastaks 2050. Selliste 

väärtusahelate kasvule ja hargnemisele otseseid takistusi ei ole. 

Lähiajal ei ole ette näha ressursi muutumist oluliselt piiravaks teguriks selles väärtusahelas. 

Alternatiivsetest kestlikest ressurssidest on tehnoloogia muutmisel/kohandamisel võimalik jõuda 

sama tooteni. 

 

3. Milline on biomaterjalide, kemikaalide, farmaatsia- ja plasttoodete väärtusahela 
erinevate osade konkurentsivõime (tugevused, nõrkused ja võimalused ja ohud)? 

 

Biomaterjalide, kemikaalide ja plasttoodete väärtusahela sisemisteks tugevusteks (tabel 3.3) on 

kindlasti potentsiaalsete ressursside (lignotselluloosne biomass, põllumajanduslikud jäägid, nt 

põhk, toidutööstuse jäägid, munitsipaalprügi jne) arvestatavates kogustes olemasolu. 

Tugevuseks on ka alusteadusliku kompetentsi olemasolu Eesti suuremates ülikoolides. 

Keemia- ja farmaatsiatööstuse nõrkuseks Eestis on asjaolu, et antud tööstusharud on Eestist 

suuresti kadunud ja vähestel kodumaistel ettevõtetel puudub rahaline võimekus vastavaks 

arendustööks, puudub ka tuumikkompetents. Kuigi hiljuti on avatud uued biomassi 



56 
 

konverteerimisele ja materjalikeemiale keskenduvad õppekavad, võtab kriitilise hulga vastavate 

spetsialistide koolitamine aega. Üheks kitsaskohaks võib pidada tehnoloogiate tööstusskaalasse 

viimist, sest vastava võimekusega infrastruktuuri/keskust ei ole. 

Lisaks on selle väärtusahela ettevõtted praegu orienteeritud kindla kvaliteediga imporditud 

(bio)toormele. Seda tendentsi on raske pöörata, kuna väärtusahelas loodav lisandväärtus on 

piisavalt suur selleks, et toorme päritolu (ja hind) muutuksid ebaolulisteks. 

Keemia-, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuse arengu oluliseks võimaluseks Eestis on nimetatud 

tööstusharude sisuliselt taasloomine. Nimetatud väärtusahelate jaoks on oluliseks võimaluseks 

ka biomajanduse arengut toetavad rahvusvahelised regulatsioonid (nt petrokeemia abil 

toodetud ühekordse plastiku keelustamine, ringmajanduse rakendamise soodustamine, CO2 

kvootide kaudu survestatav „klassikalise“ tootmine jne). Kosmeetika-, aga ka farmaatsiatööstuse 

teatud harude jaoks on oluliseks tugevuseks Eesti suhteliselt puhas ja puutumatu loodus, mis 

võimaldab potentsiaalselt teatud nišikaupade edukat tootmist, baseerudes Eesti 

bioressurssidele. Valdkonna arengut soodustab ka ühiskondlik surve asendada fossiilsest 

toormest tooted taastuvast toormest toodetega. 

Keemia-, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuse arengu ohtudeks Eestis on ühelt poolt äärmiselt suur 

rahvusvaheline konkurents (tegemist pole tööstusharudega, kus edukaks olemiseks piisaks 

üksnes kodumaisest turust), teisalt aga Eesti nõrk traditsioon ja kompetents intellektuaalse 

omandi kaitsmisel, mis on nimetatud valdkondades äärmiselt oluline. 

 

Tabel 3.3. Biomaterjalide, kemikaalide ja plasti väärtusahela tugevuste, nõrkuste, võimaluste 
ja ohtude analüüs 

Võimalikud sisemised tugevused 

 Ressursirikkuselt (inimese kohta) Euroopa 

Liidus üks parimaid: 

o lignotselluloosne biomass 

o tselluloos 

o hemitselluloos 

o ligniin 

• Vetikad 

• Süngaas 

• Tahke munitsipaalprügi 

• Põllumajanduslikud produktid, 

näiteks: 

o vili (+ põhk) 

o sukroos 

Võimalikud sisemised nõrkused 

 Puudub: 

o biomajanduse 

innovatsioonisüsteem 

o biomajanduse ökosüsteem 3 

o tööstus 

• Paljud suurtootjad on välismaised, 

nende teadus- ja arendustegevus on 

üldiselt koondunud päritoluriiki ja 

seega puudub huvi investeerida 

siinsesse teadus- ja arendustegevusse, 

et kasutada kohalikku tooret ning 

arendada kohalikul toormel 

põhinevaid ahelaid. 
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o taimeõlid 

o põllumajanduslikud jäägid 

• Toidutööstuse jääkproduktid, näiteks: 

o vadak 

o heitveed 

o loomsed jäägid (aminohapete 

allikas) 

o õlletööstuse jäägid (pärm ja 

kasutatud vili) 

  

• Haritud inimeste olemasolu 

• Erialaste teadusgruppide olemasolu 

• Õppeprogrammid (TTÜ, TÜ) 

• Võimalus tegeleda maapiirkondades 

tootmisega (nišitooted) 

  

  

• Kodumaistel ettevõtetel puudub tihti 

rahaline võimekus vastavaks 

arendustööks, puudub ka 

tuumikkompetents. 

• Intellektuaalomandi probleemistik: 20 

aastat vanu ja patendi alt välja läinud 

tehnoloogiaid ei ole mõistlik 

juurutada; uudsed ja käigusolevad 

tehnoloogiad vajavad litsentseerimist 

või patendi ostmist jne. Samas võib 

litsentseerimine olla tihti ka kasulik, 

sest sellel tehnoloogial on (kulukad) 

katsetootmised juba tehtud. 

• Originaalseid tehnoloogiaid on Eestis 

vähe. Samuti on vähe 

intellektuaalomandi kaitsmist ja 

vastavat oskusteavet. 

• Kindlasti ei ole kohe olemas piisavalt 

tehnoloogilist võimekust. See vajab 

investeeringuid, spetsialistide 

ettevalmistust.  

• Tootearendust saavad teha eelkõige 

valdkonnas juba tegutsevad 

ettevõtted koostöös kõrgkoolidega. 

• Praegused tootmismahud on väga 

väikesed. 

• Paljud tehnoloogiad on veel 

arengustaadiumis, mistõttu 

kasutuselevõtt on konservatiivsete 

suurettevõtete poolt piiratud, 

VKEdele on kõrgtehnoloogilistesse 

protsessidesse investeerimine liiga 

kulukas. 

• Vähene oskus olemasolevat ressurssi 

ja tehnoloogiat tootestada 

• Eesti oma tugevate rahvusvaheliste 

brändide puudumine  
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Võimalikud välised võimalused 

 Tööstusliku biotehnoloogia osakaal 

kogumajandusest on pidevas kasvutrendis. 

• ELi rahastused toetavad kasvavalt bio-

materjalide/kemikaalide tootmist 

kestlikust toormest, eriti 

lignotselluloosilisest toormest ja 

jääkidest/prügist. 

•  EU rahastus toetab kasvavalt madala 

süsinikujäljega protsesse. 

• CAPEXi kulud on bioprotsessides tihti 

madalamad kui keemiatööstuses. 

• Suurt enamust kasutusel olevatest 

kemikaalidest/plastidest on 

potentsiaalselt võimalik toota 

biotoormest. Tehnoloogiad arenevad 

kiiresti ja hinnad on juba kohati 

muutumas fossiilsest toormest tehtud 

toodetega võrreldes 

konkurentsivõimeliseks (nt mõned 

pakendid). Eesti ei tohiks siin maha 

jääda. 

• Rahvusvahelised regulatsioonid 

toetavad biomajanduse suuna 

arengut 

o ühekordse plastiku 

keelustamine 

o lihtsam ringmajanduse 

rakendamine 

o CO2 kvoodid jms survestab 

klassikalist tootmist ja loob 

biomajanduse arendamisele 

soodsamad võimalused ja 

nõudluse 

o majanduse elavdamine 

maapiirkondades 

o spetsiifilise toote tegemiseks 

vajalikku tooret/poolfabrikaati 

Võimalikud välised ohud 

 Uuenduslikud regulatsioonid jäävad 

rakendamata 

• Intellektuaalomand. Biomajanduse 

valdkonnas käib väga aktiivne omandi 

kaitsmine. Võib selguda, et mõni 

arendatav tehnoloogia on kuskil juba 

kaitstud. 

• Keeruline on IP alal vaielda 

suurfirmadega. 

• Kohaliku patendi vormistamine peab 

olema väga täpne, et keegi ei saaks 

seda „seaduslikult” kasutama hakata.  

• Kui tegemist on väga „kuuma” 

tehnoloogiaga, võib juurutamise 

käigus ilmuda veel efektiivsem 

meetod (nt polükarbonaatide 

arendamise tehnoloogiad). Suured 

välismaised tegijad „neelavad” selle 

kergesti alla. Väikesed tegijad võivad 

hävida, eriti kui see on nende ainus 

projekt. 
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võib teatud juhtudel olla 

mõttekam importida kui 

kohapeal väikeses koguses 

teha 

 

 

3.4 Kütuste ja energia väärtusahela üldistav kokkuvõte ja SWOT-analüüs  
 

1. Millised on väärtusahelas kasutatavad ressursid (nende kvantiteet ja kvaliteet) ja 
kuidas neid kasutatakse (ala- ja ülekasutatus, ristkasutus)? 
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Biomassi kui energeetilist tooret toodetakse hetkel Eestis põhiliselt metsa- ja jäätmete ressursist 

(vt tööpaketi 1.1 aruande ptk 6.5). Põllul biomassi energiakultuuridena praktiliselt ei toodeta. 

Näiteks raps ja teravili lähevad enamasti toidu ja sööda tootmiseks ning kõrs purustatakse tagasi 

põllule huumuse tekitamiseks. 

Raps ja teravili on osa toidutööstusest ehk neid ei saa kasutada biokütuste tootmiseks. Varsi ja 

kõrsi tuleb kasutada selleks, et suurendada ja säilitada muldade süsinikuvaru ning selleks 

kujundatakse ja säilitatakse olulise süsinikuvaruga maa-alasid. 23  Põllumajandustootjaid 

motiveeritakse suurendama muldade süsinikuvaru, kujundama ja säilitama püsirohumaid, 

väikemärgalasid ja puhvervööndeid ning vähendama turvasmuldade harimist24. 

Edaspidi põhku selles kontekstis kütuste ja energeetika väärtusahelas enam ei käsitleta. Kogu 

põhu kasutamine süsinikuvaru säilitamiseks on mõistlik, sest kliimastsenaariumide järgi hakkab 

süsinikuvaru nii või teisiti vähenema, mida analüüsitakse järgnevas tööpaketi 2 aruandes. 

Kütuste ja energia väärtusahelas valmistatakse puidust ja raidmetest valdavalt hakkepuitu ja 

halupuid. Halupuid kasutatakse valdavalt (vt tööpaketi aruannet 1.1) kodumajapidamistes 

küttena. Hakkepuit on kasutusel koostootmisjaamades elektri ja soojuse koostootmisel ning 

katlamajades soojuse tootmisel (vt tööpaketi aruande 1.2 lisa 5). Samuti toodetakse 

hakkepuidust pelleteid. Lisaks kasutavad pelletite tootjad ka lehtpuu paberipalki, mis hakitakse 

kohapeal. Toodetud pelleteid kasutatakse Eestis valdavalt kodumajapidamistes puidugraanuli 

kateldes küttena, kuid enamik toodetud graanulitest eksporditakse. 

Hetkel majanduslikult mõttekat alternatiivi puidule kui energiatootmises kasutatavale kütusele 

ei ole. Riiklike dotatsioonidega on võimalik suurendada nt lägast biogaasi tootmist. 

Teraviljakasvatuses järele jäävat viljapõhku, samuti päideroogu üritatakse näidata kui üht 

energeetilist ressurssi, kuid tegelikult pole need tõsiselt võetavad alternatiivid 

energiatootmiseks. Seda esiteks seetõttu, et nende kogumine saab toimuda vaid teraviljasaagi 

koristusperioodil. Lisaks sõltub see väga suures osas ilmastikutingimustest, mis on aastate lõikes 

oluliselt erinevad, ja paljudel juhtudel võib see nõuda ka põhu täiendavat kuivatamist, et vältida 

näiteks isesüttimise ohtu. Samuti on vajalik sobivate hoiutingimuste loomine, mis nõuab nende 

jääkide madala energiatiheduse tõttu väga suurt mahtu. Kogumine ja transport baseerub täna 

fossiilsetel vedelkütustel, mis ei vähenda fossiilkütuste tarbimist. Lisaks võiks selleks vajalik 

maaressurss olla küll kättesaadav, kuid põllukultuuride tootmine eeldab kindlat turgu, et katta 

tootmiseks vajalikud investeeringud.  

 

 

 
23 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050. P 19 
https://www.kik.ee/sites/default/files/uuringud/bioclim_a_lopparuanne_19.01.16.pdf 
24 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050. P 19 
https://www.kik.ee/sites/default/files/uuringud/bioclim_a_lopparuanne_19.01.16.pdf 
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2. Kas väärtusahela senine areng on olnud suunatud ressursside parimale 
ärakasutamisele? Milline on praeguse mudeli kestlikkus? Kas praegune mudel saab 
jätkuda ka tulevikus? 

Peamine energeetikas kasutatav ressurss on puit25. Hetkeseisuga ei võimalda tehnoloogia areng 

sae-/puidutööstuses mittekasutatava puidu kasutamist muuks otstarbeks kui energeetiliselt 

(väärindatud või väärindamata kütusena). Seega on keskkonna- ja majanduslikust aspektist 

tegemist ressursi praegu parima kasutamisega. Mudeli kestlikkus on määratud väliste teguritega. 

Kui tekib energeetilise kasutamisega konkureeriv tehnoloogia, mis kasutab olulises koguses 

lignotselluloosset biomassi, ei pruugi praegune mudel olla elujõuline. Samuti on siinjuures oluline 

ka stabiilsus ehk kui on pikemaajaline ja garanteeritud tarbija, siis ollakse nõus ka madalamate 

hindadega, et vältida turu kadumise riski. Puitkütuste kasutamist mõjutavad ka maagaasi hind ja 

riiklikud otsused (eelkõige dotatsioonide osas, aga ka keskkonnakaitselised ja poliitilised 
otsused – täiendavad keskkonnanõuded või raiemahud). 

Seni on põletamine soojuse tootmiseks kõige suurema kasuteguriga biomassi kasutusala, st 

väikseimate summaarsete energiakadudega protsess, kui võrrelda kõiki võimalusi biomassi 

energeetiliseks kasutamiseks. Suurt kasutust leiab biomassi põletamine koostootmisjaamades ja 

biomassi koospõletus põlevkivi keevkihtkateldega energiaplokkides. 

Keskkonnasäästlikuma alternatiivi puudumisel on tegemist ainuvõimaliku mudeliga. Esiteks on 

tootmistel mastaabiefekt ja kui biokütuse tootmine baseerub jääkidel, seab see olulisi piiranguid, 

lisaks kaasneb sellega hulgaliselt riske. Biokütuste tootmine ja selle propageerimine on riigile 

lisakulu, sest see nõuab riigipoolset toetust. 26 

Biokütuste ulatuslikuma kasutamise saavutamiseks statsionaarsetes seadmetes on tõenäoliselt 

otstarbekas jätkata tegevusabi, mis on sätestatud elektrituruseaduses ja millega soodustatakse 

taastuvallikate kasutamist nii eraldi elektri tootmisel kui ka elektri ja soojuse koostootmisel. 

Biokütuste tootmise korral on üheks suurimaks probleemiks lähtematerjali heterogeensus, mis 

mõjutab oluliselt saadava biokütuse kvaliteeti ja selle kõikumist. Biokütuste energeetilisel 

eesmärgil kasutamise jätkusuutlikkuse määrab kütuse hind, mida võib mõjutada puidule 

konkureerivate kasutusvaldkondade lisandumine (tselluloosi- ja paberitööstus, keemiatööstus). 

Tulevikuvaates on üks olulisemaid küsimusi, milline on mõistlik tasakaal puidu kui energiaallika 

ja muude kasutusalade, eelkõige tselluloosi- ja paberitööstuse ning keemiatööstuse vahel. 

Juhul kui tulevikus toimub Eestis biokütuse tootmises ka oluline hüpe, võiks see mõjuda 

väliskaubandusbilansile negatiivselt, sest sellisel juhul on vaja hakata toorainet importima. Lisaks 

 
25 Statistikaameti andmebaas. Tabel KE024: ENERGIABILANSS 
26 Biogas and Biomethane in Europe: Lessons from Denmark, Germany and Italy 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/mathieu_eyl-mazzega_biomethane_2019.pdf 



62 
 

võib juhul, kui hinnast tulenevalt veetakse sisse biomassi, mida saaks kasvatada piisavas mahus 

ka Eestis, kaasneda negatiivne mõju Eesti põllumajandusele. 

Kõige olulisemaks piiranguks rohtse biomassi ja põllumajanduslike jääkide kasutamisel energia 

tootmiseks on see, et põletusseadmetele kehtivad väga karmid keskkonnanõuded ja 

kliimapoliitika – AKÕS, MCP ja LCP direktiivid jne –, mille täitmiseks on vaja teha väga suuri 

investeeringuid, et tagada normidele vastavad SO2, NOx ja osakeste heitmed. See tähendab, et 

vajalik on väga oluliselt investeerida suitsugaasi puhastusseadmetesse ja suurendada 

opereerimiskulusid, mistõttu sellised toormed ei leia energeetilist kasutust praegu ega ka 
tulevikus. 

Puidu energeetiline kasutus saaks tulevikus oluliselt suureneda ainult juhul, kui elektri tootmisel 

mindaks üle suuremas mastaabis põlevkivi ja hakkepuidu koospõletamisele. 

 

3. Milline on väärtusahela konkurentsivõime ning mis on selle peamised tugevused, nõrkused, 
võimalused ja ohud? 

Kuna energeetikas kasutatakse suurtes kogustes ja ka madalama kvaliteediga puitu ning kuna 

kvaliteedi muutuste osas ei olda nii nõudlikud, ei konkureeri ta praegu otseselt teiste 

väärtusahelatega. Energeetika väärtusahela sees konkureerivad puiduressursi osas väärindamata 

puitkütus (hakkepuit), väärindatud puitkütus (graanulid) ja küttepuud. Kuna puiduvaru ja 

raiemahud on hetkel piisavad, on tekkinud tasakaal. Puidu kasutuse suurenemine teistes 

väärtusahelates või raiemahtude vähenemine võib tähendada sisemise konkurentsi kasvu. 

Hinnatõusu maksab kinni tarbija. 

Biomassi kasutamisel energeetikas on selgeks tugevuseks energeetilist väärtust omavate 

bioressursside (k.a biogaasi tootmiseks vajaliku toorme) olemasolu Eestis. Energeetikas laiemalt 

on ka tehtud palju investeeringuid, mis võimaldab väärtusahela edasist arengut ilma täiendavate 

suurte investeeringuteta. Lisaks on Eestis hästi välja arendatud soojamajandus ja 

koostootmisjaamadega varustatus on hea. Koospõletusvõimalus põlevkivitööstuses, kus 

potentsiaalselt saab kasutada ka madalama kvaliteediga biomassi, on täiendavaks tugevuseks. 

Valdkonna sisemiste nõrkustena tuleb taas esile tõsta biomajanduse riiklikult kokku lepitud 

visiooni ja arengukava/strateegia puudumise, mis muuhulgas tähendab riiklike prioriteetide 

puudumist ja kaskaadväärindamise mudeli puudumist riiklikes strateegiates. Bioressursside 

kasutamine energeetikas loob ka paratamatult üksnes väikest lisandväärtust. Pikaajaliste 

investeeringute olemasolu on ühest küljest küll energeetikasektori tugevuseks, kuid samas on 

tehnoloogia täiendavad uuendamised seetõttu hoopis raskendatud. Biogaasi tootmist 

raskendavad ka infrastruktuurilised probleemid – transpordikulud on meie hajutatud toorme 

puhul kallid. 
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Energeetikasektoris biomassi kasutamise võimalusteks on mitmete tehnoloogiliste arengute 

kasutusevõtt – väljaarendamisel on tehnoloogia süngaasi väärindamiseks vedelkütusteks ja 

lignotselluloosse biomassi väärindamiseks biodiisliks. 

Energeetikasektori võimalike väliste ohtudena võib esile tuua keskkonnanõuete karmistumisega 

seotud investeeringu- ja opereerimiskulude kasvu, samuti kasutatava ressursi vähenemist, kuna 

teistes sektorites loodav lisandväärtus on suurem. Samuti on oht, et biomassi kasutamise 

prioriteetide määratlemisel väärindamise seisukohalt ei jätku energiatootmiseks enam 

toormaterjali. 

Tuleb arvestada sellega, et toetus energiakultuuride kasvatamiseks võib rikkuda vaba 

konkurentsi energia- ning toidu- ja söödakultuuride kasvatamise vahel, mille üheks tulemuseks 

on toiduainete hindade tõus, kuid samas ka nende nappus. 

 

Tabel 3.4. Kütuste ja energia väärtusahela tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude analüüs 

Võimalikud sisemised tugevused 
• Reguleeritud turg soojamajanduses 

• Riiklikud toetusskeemid 

• Ressursid 

• Hetkel biomassi piisavalt 

o päideroog ja põhk hetkel 

kasutamata (400 tuhat tonni 

põhku + 700 tuhat tonni) 

• Pikaajalised investeeringud tehtud  

• Kulutõhus 

o soojamajandus 

o koostootmisjaamadega 

varustatus hea 

• Biogaasi (metaani) tootmiseks on 

tooret 

• Koospõletusvõimalus 

põlevkivitööstuses (saab kasutada 

madalama kvaliteediga biomassi) 

Võimalikud sisemised nõrkused 
• Puudub biomajanduse strateegia 

o Riigi strateegias puudub 

kaskaadväärindamise mudel 

o Olemasolevad strateegiad ei 

seosta end biomajandusega  

• Suhteliselt väike lisandväärtus  

• Puudub võimekus luua ärimudeleid 

erinevate toormete väärindamisel  

• Pikaajalised investeeringud tehtud, 

seega tehnoloogia uuendused on 

raskendatud 

• Taristu ei toeta biogaasi tootmist 

o transport kallis  

o toore hajutatud 

o kvaliteet kõigub 

• Ebaselged riiklikud prioriteedid 

o Puudub võimekus leida 

terviklahendusi 
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Võimalikud välised võimalused 
• Väljaarendatav tehnoloogia 

generaator-gaaside (süngaas) 

väärindamisel vedelkütusteks 

• Väljaarendatavad tehnoloogiad 

lignotselluloosse biomassi 

väärindamiseks biodiisliks 

• ELi rahastus toetab madala süsiniku-

jäljega protsesse 

Võimalikud välised ohud 
• Üldine protektsionismi kasv 

maailmamajanduses 

• Keskkonnanõuded suurendavad 

kulusid 

• Keskkonnanõuded vähendavad 

kasutatavat ressurssi 

• Konkurents toormele 
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4. Eesti biomajanduse arendamise üldised dilemmad 
 

Kõige üldisemal tasemel kätkeb biomajanduse arendamine endas kolme olulist ja klassikalist 

dimensiooni ehk tasakaalu leidmist majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete eesmärkide 
vahel. Lisaks neile on juurdumas neljas institutsionaalne dimensioon, mis rõhutab 

regionaalse/kohaliku tasandi rolli biomajanduse edendamisel, sh kohalike/regionaalsete 

vajaduste ja võimekuste mitmekesisusega arvestamine, et tagada majanduslike, keskkonnaalaste 

ja sotsiaalsete küsimuste kestlikud kohapõhised lahendused ning legitiimsed ja aktsepteeritud 

kompromissid.27 ELi tasemel tähendab see ennekõike seda, et biomajanduse arengu toetamine 

muutub üha olulisemaks ka regionaalpoliitika meetmetes (nt läbi Euroopa roheleppe 

prioriteetide arvesse võtmise ning innovatsiooni ja kliimaeesmärkide kasvava tähtsuse 

struktuurivahendite tingimustes). Kuna Eesti on ELi regionaalpoliitika vaates üks regioon, siis ei 

pruugi see trend biomajanduse arendamist Eestis otseselt mõjutada, kuid teatud suundumused 

(nt roheleppe õiglase üleminekufondi fookus Ida-Virumaal, erinevad Interregi raames alustatud 

piiriülesed initsiatiivid) võivad anda tõuke ka regionaalselt fokuseeritud biomajanduse 

strateegiate ja poliitikate väljatöötamiseks. Siiski peaks Eesti majanduse väiksust arvestades 

käsitlema regionaalseid fookusi/ootusi ja väärtusahelaid koos ja tasakaalustatult üleriigilise 

tervikuna.28 

 

Viimase kümnendi üheks oluliseks vastakaks trendiks on olnud ühelt poolt biomajanduse 

strateegilise tähtsuse kasv, teiselt poolt aga just viimastel aastatel kasvanud biomajandust 

mõjutavate väliste, ennekõike kliimamuutuste ning kliimalepete ja eesmärkidega seotud 

teguritega seotud ebakindluse kasv. 

 

• Kui Euroopa Liidu 2012. aasta biomajanduse strateegia keskmes oli ennekõike 

majanduslik konkurentsivõime läbi biomajanduse innovatsioonisüsteemide arendamise, 

siis 2018. aastal tehti sellesse olulisi täiendusi: põhinedes strateegia elluviimise 

 
27 Vt Ramcilovic-Suominen, S., & Pülzl, H. (2018). Sustainable development–a ‘selling point’of the emerging EU 
bioeconomy policy framework?. Journal of Cleaner Production, 172, 4170-4180; sh vastav nelja dimensiooniga 
mudel biomajanduse arendamiseks mainitud European Committee of the Regions (2019) Territorial Impact 
Assessment on the Bioeconomy. The report about CoR’s opinion on the Bioeconomy in Europe.	
28 Nt hiljutine struktuurivahendite ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste meetmete hindamine tõi välja, et mitmed 
maakondlike arenduskeskuste tasemel tehtavad strateegilised investeeringud ja tegevused võiksid erialaliitude 
hinnangul olla korraldatud pigem üleriigiliselt, sest tegevustest kasu saavad ettevõtted ja väärtusahelad on Eesti 
puhul siiski pigem üleriigilised (vt Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 ettevõtlus- ja 
innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine, Rahandusministeerium 2020). 
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kogemusele ja lähtudes Pariisi kliimakokkuleppest, rõhutatakse senisest enam just 

kestliku biomajanduse mudeli arendamise olulisust, sh suurema tähelepanu pööramist 

biomajanduse arendamise ökoloogilistele piiridele ja seeläbi ka majanduskasvu ootuste 

ja suuna (nt bioressursi kasutamine erinevates väärtusahelates, eriti energeetikas) 

täpsustamist.29  

• Viimastel aastatel on kliimamuutustega seotud poliitikates toimunud vähemalt 
lühiajaline ebakindluse kasv, mis on kliimaneutraalsuse ja Euroopa roheleppe 

eesmärkide mastaape ning ühiskonna ja majandusmudeli soovitavaid radikaalseid 

muudatusi arvestades loomulik: erinevate strateegiate ja eesmärkide ülevaatamine, uute 

kokkulepete sõlmimine ning tegevuskavade ja sekkumiste kavandamine võtab mitmeid 

aastaid. Seda lühiajalise ebakindluse kasvu illustreerib kõige selgemini 

kliimaneutraalsusele keskenduva Euroopa roheleppe potentsiaalne mõju erinevatele 

kliimaeesmärkidele: kui Euroopa Komisjoni 2018. aasta visioonidokument „Puhas planeet 

kõigile“ seadis Euroopa roheleppega sarnase kliimaneutraalsuse ambitsiooni aastaks 

2050 (juba 2009. aastal lepiti kokku eesmärk vähendada aastaks 2050 heitkoguseid 80–

95%), aga rõhutas, et seniseid 2030. aastaks seatud kliimaeesmärke ja strateegiaid ümber 

ei vaadata, siis rohelepe lubab ka nende üsna lühiajaliste eesmärkide ja ambitsioonide 

tõstmist, mis võib mõjutada nii ELi ETSi kuuluvate sektorite nimekirja, jagatud kohustuste 

määruse eesmärke, LULUCFi sektori reegleid kui ka teistes regulatsioonides sätestatud 

ootusi (vt ka lisa 8).  

• Nendesamade kesksete kliimaeesmärkide saavutamine, eriti energeetikasektoris, on 

praegu aga sõltuvuses mitmetest veel ebakindlatest või kõrge riskiga tehnoloogilistest 
ja seeläbi ka majanduslikest arengutest – nt Eesti puhul on SEI kliimaambitsiooni 

tõstmise analüüsis kriitiliste faktoritena rõhutatud tuuleenergia laiemat kasutuselevõttu 

merealadel, tuumaenergeetikat, teise generatsiooni biokütuste turule jõudmise kiirust.30 

Nende vajalike arengute mitterealiseerumine kas tehnoloogilistel põhjustel 

(tehnoloogiad ei muutu piisavalt kiiresti konkurentsivõimeliseks) või 

ühiskondlikel/poliitilistel põhjustel (uute tehnoloogiate ja lahenduste kasutamiseks ei 

jõuta piisavalt kiiresti kokkulepete, planeeringute ja investeeringuteni31) võib omakorda 

tekitada olulise surve bioressursi kasutamiseks energeetikas. Bioressursi kasutamine 

energeetikas võib olla tehnoloogiliselt ja finantsiliselt kõige selgemini prognoositav, kuid 

 
29 Vt täpsemalt Euroopa Komisjoni Biomajanduse strateegia kodulehelt: 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy 
30 SEI (2019) Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs. 
Vt täpsemalt Euroopa Komisjoni Biomajanduse strateegia kodulehelt: 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy 
31 Näiteks viitab näiteks SEI (2019) kliimaneutraalsuse uuring ühe stsenaariumina, et kui energeetikasektor ei suuda 
oma süsinikuintensiivsust vähendada (nt eesmärkide täitmiseks oluliseks peetavad CCS/CCU tehnoloogiad ei jõua 
piisavalt kiiresti turule), siis võib olla ka tõenäoline, et Eesti LULUCFi sektor peab senisest rohkem süsinikku siduma 
ja talletama, mis omakorda piirab sektori bioressursi kasutamist (nt läbi raiemahtude olulise piiramise). 
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ei pruugi olla selle ressursi kestliku väärindamise mõttes alati kõige optimaalsem tegevus, 

sest biomassi oleks võimalik muudes väärtusahelates pikaajaliste investeeringute toel 

rohkem väärindada, kuid energeetikasektori lühiajaline nõudlus ja hinnasurve (sh võttes 

arvesse erinevaid toetusmeetmeid, lühiajaliste alternatiivide puudumist biomassile) võib 

selliseid pikaajalisi investeeringud pärssida.  

Selliste väliste teguritega kaasnev strateegiline teadmatus võib aga takistada bioressurssidel 

põhinevate uute sektorite ja tööstusharude arendamist. Näiteks OECD (2018) 32  kestliku 

biomajanduse poole liikumise analüüs rõhutab, et kestliku biomajanduse arengupotentsiaali 

realiseerimine – sh fossiilse majanduse asendamiseks – vajaks 15–25-aastast strateegilist kindlust 

arendustegevuste ja investeeringute planeerimiseks ja elluviimiseks. Roheleppe tegevuskavade 

väljatöötamisega kaasnev vähemalt lühiajaline ebakindlus/teadmatus ELi tasandil suurendab 

lühiajaliselt ka ebakindlust ettevõtete strateegilise planeerimise ja investeeringute 
protsessides, mida on omakorda võimendanud ka hiljutine Covid-19 pandeemia. Seetõttu on üha 

olulisemaks muutunud riikliku tasandi strateegiliste poliitikate kiirem väljatöötamine, sh 
Euroopa Liidu uute eesmärkide suhtes positsioonide võtmine, et tagada majandus- ja 
investeerimiskeskkonna jaoks oluline strateegiline selgus ja pikaajaline stabiilne vaade.  

Eesti üheks peamiseks institutsionaalseks nõrkuseks on seega ühtse biomajanduse või 
vähemalt bioressursi planeerimise ja kasutamise strateegilise arengukava või kokkuleppe 
puudumine, mis paneks paika bioressursi kestliku kasutamise põhimõtted ja prioriteedid (nt 

kaskaadkasutus), käsitleks bioressurssi tervikvaates (praegu vaadatakse mere ja põllumaa 

ressurssi põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava raames ning metsamaa ressurssi 

metsanduse arengukava väljatöötamise raames ja välistatud ei ole ka siseriiklikud konfliktid 

ressursikasutuse planeerimisel) ning teiselt poolt tagaks oodatud (15–25-aastase) strateegilise 
kindluse biomajanduse lisandväärtust kasvatavate investeeringute ja arendustegevuste jaoks. 

Sarnaselt Euroopa Liidu üldise strateegiaga on RITA biomajanduse projekti Euroopa võrdlusaluste 

riikide (Soome, Rootsi, Taani, Hollandi, Austria, Iirimaa ja Läti) strateegiates olnud 

traditsiooniliseks põhieesmärgiks lisandväärtuse kasv ja konkurentsieelise saavutamine 

konkreetses valdkonnas (olla esimene turul, ainulaadne maailmas jne). Viimastel aastatel 

koostatud riiklikes strateegiadokumentides ja stsenaariumides on sarnaselt ELile selle kõrval 

hakatud senisest rohkem rõhutama ressursside kasutamise jätkusuutlikkust (nt läbi 

kaskaadkasutuse), keskkonnaga arvestamise aspekti ja bioloogiliste ressursside mitmekesisuse 
säilitamise eesmärki (sh puhas vesi, õhk, toitainete tasakaal mullas jne) ning suurem tähelepanu 

on seatud ka biotoorme piiratuse/konkurentsi/ristkasutuse küsimuste lahendamisele.33  

 
32 OECD (2018) Meeting Policy Challenges for Sustainable Bioeconomy. OECD. 
33 Vt nt VTT (2018) Growth by Integrating bioeconomy and low-carbon economy: Scenarios for Finland until 2050.	
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Meie naaberriigid liiguvad praegu oma biomajanduse strateegiates erinevates arenguetappides: 

kui Soome on liikumas ära biomajanduse arendamisest pelgalt majandusliku konkurentsivõime 

võtmes ja rõhutab lisaks sellele üha enam ka biomajanduse kestlikku arendamist ühiskondliku 
heaolu tagamiseks, siis Läti esimeses biomajanduse strateegias on selgelt domineeriv 

majanduskasvu mudeli loogika ning siiani isegi rõhutati, et ELi kliima- ja energiapoliitilised 

nõudmised piiravad Läti biomajanduse konkurentsivõimet. 34  Läti praegune tee – esmalt 

keskenduda majanduskasvu loogikale ja hiljem avastada, et sellest üksi ei piisa – on olnud üsna 

tavaline teekond, mille on läbinud peaaegu kõik biomajandust strateegiliselt arendavad riigid. 

Joonisel 4.1 on kokkuvõtvalt esitatud erinevate võrdlusaluste riikide biomajanduse strateegiate 

ja visioonide seadmist enim mõjutavad tegurid (hallid mullid), strateegiliste valikute võtmeteljed 

ja praegused kesksed fookusvaldkonnad (sinised mullid). 

 

Joonis 4.1. Võrdlusaluste riikide biomajanduse strateegiate mõjutegurid, võtmeteljed ja 
fookusvaldkonnad (Allikas: autorite koostatud võrdlusaluste riikide strateegiadokumentide baasil) 

 
34  Vt ka Ministry of Agriculture and Forestry (2018) Competitive advantage from clean food and responsible 
bioeconomy and circular economy: Futures review of the Ministry of Agriculture and Forestry 2018. Finnish 
Government Publication Series, 32, 1-36 vs  The Ministry of Agriculture (2018) Informative Report: Latvian 
Bioeconomy Strategy 2030.	
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Eestil on praegu võimalus oma naabritelt õppida. Arvestades ELi tasemel tõstatatud 

kliimaneutraalsuse eesmärke35 ja Eesti 2035 riikliku arengukava sidumist ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidega 36  tasuks Eestis kaaluda lisaks aastani 2030 koostatavate põllumajanduse ja 

kalanduse valdkonna arengukava ning metsanduse arengukava prioriteetidele ka 

katuseesmärgina biomajanduse arendamise suundade pikemat ühiskondlikku kokkulepet. 

Käesoleva RITA projekti raames koostatud Eesti biomajanduse olukorra (ressursside ja 

majandusdünaamikate) kaardistuse tulemusena võib sõnastada järgmised kolme suuremasse 

gruppi jagunevad Eesti biomajanduse olulisemad küsimused/dilemmad, mida analüüsitakse edasi 

projekti raames väljatöötavates stsenaariumides, ärimudelites ja projekti lõplikes 

poliitikasoovitustes: 

1. Väärtuste konkurents biomajanduse arendamisel 
 

a) Tasakaalu leidmine ökosüsteemi bioloogilise mitmekesisuse säilimise, majandusarengu 

ja heaolu, sotsiaalsete aspektide ja kliimaeesmärkide täitmise vahel biomajanduse 

kontekstis: kuidas tõsta biomajanduse lisandväärtust, tagades samas ökosüsteemi 

seisundi säilimise ja optimaalse kliimaeesmärkidesse panustamise? Arvestades 

biomajanduse laiapõhjalisust, biomajandusega seotud vastakaid ootusi, aga ka pidevat 

teaduse arengut seoses kliimamuutuste mõjudega (nt süsinikuringele, ökosüsteemi 

teenustele jne) on see tasakaalu leidmine oma olemuselt pigem (viimaseid ja parimaid 

teadustulemusi arvesse võttev) ühiskondlike debattide ja poliitiliste kokkulepete küsimus 

kui tehnokraatlik ja teaduspõhine mudelarvutus. See eeldab ka vastavate 

poliitikakujundamise tavade (kaasamine, koostöö, teaduspõhisus) aktsepteerimist 

biomajanduse arendamise alustena. 

b) Biomajanduse strateegiline arendamine ennekõike suletud vs avatud süsteemina: kas 

keskendume ennekõike oma bioressursile (selle loomine ja võimalikult kõrge 

lisandväärtusega kestlik kasutamine ennekõike kodumaiselt, sh impordi asendamine) või 

vaatame biomajanduse arendamist laiemalt globaalsete ja regionaalsete väärtusahelate 

ja arengutrendide võtmes, sh nii toorme võimalik import erinevate eesmärkide täitmiseks 

(nt puidusektoris) kui ka toodete, teenuste ja lahenduste suurem ja laiem eksport 

lisandväärtuse tõstmiseks (nt kas võtta fookusesse ka biotehnoloogiaalaste 

kompetentside pealt arendatavad uued tooted, millel Eestis või isegi laiemalt maailmas 

täna turgu ja praktikaid pole; kuidas lahendada Eesti põllumajandustootjate suutmatus 

 
35 ELi strateegiadokumendid 2050 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 
36 ÜRO tegevuskavas aastani 2030 on kindlaks määratud 17 kestliku arengu eesmärki 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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konkureerida välismaiste köögiviljade, kartuli- ja marjade toodangu hindadega, eriti ELi 

põllumajandustoetuste väga erinevate tasemete tingimustes). Sellele küsimusele vastuse 

leidmisel peab muuhulgas kindlasti silmas pidama ka toidu- ja energiajulgeolekuga seotud 

aspekte. 

c) Riikliku sekkumise ulatus, sh nii rahaline, regulatiivne, hariduslik jne: kas riik võimendab 

ennekõike olemasolevat süsteemi ja väärtusahelate arenguid (nt ELi nutika 

spetsialiseerumise strateegia loogika ja ressursside toel) või püüdleb enam ka ressursside 

kasutuse ja väärtusahelate struktuursete ja kvalitatiivsete muutuste poole: nt uute 

biotoormel põhinevate tööstuste loomise tähtsustamine (farmaatsiatööstus, 

keemiatööstus), meres leiduva biomassi strateegiline kasutamine ja väärindamine). 

Oluline on siin arvesse võtta, et ka uute tööstuste (taas-)loomise toetamine tähendab 

Eesti riigi ja majanduse ressursse arvesse võttes väheste üksikute prioriteetide/panuste 
seadmist ning avaliku ja erasektori vahendite konsolideerimist nende panuste taha. 

 

2. Ärimudelite ja biomajanduse sektorite konkurents ressursile, mida mõjutavad omakorda 
keskkonnaeesmärgid ja seotud sekkumismeetmed 
 
a) ELi regulatsioonide ja kodumaiste arengute kontekstis on üheks oluliseks väljakutseks 

maakasutuse optimaalsus ja efektiivsus. Sarnaselt Eesti uuele põllumajanduse ja 

kalanduse valdkonna arengukavale aastani 2030 on ka RITA projekti võrdlusaluste riikide 

strateegiates rõhutatud, et maakasutuse proportsioonid on ajalooliselt üsna pikaajaliselt 

kujunenud ja stabiliseerunud ning kiired ja suured muutused pole pigem realistlikud. 

Seetõttu on nende strateegiates fookuses olemasoleva põllumajandus- ja metsamaa 
kasutuse intensiivistamine (kuigi siin on olulisteks piiranguteks süsinikuvaru ja maa 

viljakuse küsimused) ning maakasutuse efektiivsemaks muutmine läbi täiendavate 
võimekuste loomise (nt varem kasutamata/halvasti majandatud maade 

(taas)kasutuselevõtt, uudsed tehnoloogilised lahendused – sh IKT kasutuselevõtt - 

kasva(ta)vate ressursside haldamiseks ja väärindamiseks, uute liikide kasvatamise 

kasutuselevõtt valdkondades, kus praegu toimub väärindamise asemel tooraine eksport). 

Globaalse konkurentsi tingimustes on siinjuures oluliseks strateegiliseks küsimuseks 

muutunud biotoormega isevarustatuse tagamine, mis võib hakata bioressursi globaalset 

nõudlust ja pakkumist oluliselt mõjutama, ja seetõttu ka täiendava toorme loomise 
võimekus (lisaks tootlikkusele ja uutele praktikatele ka muutuvas kliimas uut tüüpi 

kultuuride kasvatamine, toorme mitmekesistamine läbi uute mereressursside 

kasutuselevõtmise lisaks praegu kvootide alusel püütavatele kaladele, ringmajanduse 

põhimõtete kasutuselevõtmine, sh kaskaadkasutus, et võtta toormena kasutusele 
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kõikvõimalikud jäägid ja kõrvalsaadused põllumajanduslikest jääkidest toidujäätmeteni 

välja).  

 

b)  Eelneva kontekstis on seega väärtusahelate arendamise ja erinevate ärimudelite leviku 

soodustamise peamiseks dilemmaks küsimus, kui otsustavalt ja millistes valdkondades 
sekkuda tooraine kasutusmudelite muutmisesse mh läbi erinevate riiklike hoobade 

(regulatsioonidest toetusmeetmeteni), näiteks: 

• Kui palju ja kuidas (nt millist tüüpi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 

toetamise meetmete kaudu) soodustada globaalsete väärtusahelate tingimustes puidu, 
teravilja, piima ja muude toorainete kodumaist väärindamist hetkel madalama 

lisandväärtusega ekspordi asemel? 

• Puidu mehhaaniline ja keemiline väärindamine: Eesti puidu väärtusahel on praegu 

tervikuna pigem Läti kui Skandinaaviamaade sarnane ehk väga puidu mehhaanilise 

väärindamise (eriti saetööstuse) keskne. Strateegilised valikud selles küsimuses (et 

muutuda rohkem puidust suuremat lisandväärtust loovate Põhjamaade sarnaseks) 

eeldavad ühelt poolt arutelu majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkide tasakaalu osas (sh 

kompensatsioonimehhanismid) ning teiselt poolt täiendavaid analüüse puidu keemilise 

väärindamise tehnoloogilisest potentsiaalist (nt milliseid, kui palju ja kui suuri 

biorafineerimistehaseid oleks Eestis võimalik liigsete sotsiaalsete pingeteta rajada). 
• Puidu väärindamine vs põletamine: kogu Eesti käideldavast 15 miljonist m3 materjalist 

läheb kütteks 7,5 miljonit m3 ehk pool. Sellega oleme küll saanud täita taastuvenergia 

osakaalule seatud ülesanded ELis, kuid samas on puidu kasutamine energeetikas vaid üks 

ja sugugi mitte suurimaid lisandväärtusi pakkuv võimalus teiste kõrval. Puidu kasutamise 

vähendamine energiatootmises eeldab aga elektri- ja soojatootmises ka teisi 

konkurentsivõimelisi allikaid. Biomassi eksport (enamikus puidugraanulid) moodustab ca 

poole kogu primaarenergiaga varustatusest, mis on energiaühikutesse arvestatuna 6 285 

GWh. Muuhulgas oleks biomassi praeguste primaarenergia ressursside juures võimalik 

suurendada biomassi sisemaist tarbimist ekspordi vähendamise arvelt poole võrra. 
• Moodsate biotehnoloogiliste meetodite, nagu GMO-d, CRISPR/Cas, cisgeensed taimed 

jne kasutuselevõtmine sordi- ja tõuaretuse oluliselt kiiremaks ja efektiivsemaks 

muutmiseks ning vastavalt ka seda soodustavate riiklike regulatsioonide kohandamine. 

See vajab taolisi meetodeid valdavate inimeste hulga tõstmiseks kindlasti ka täiendavaid 

hariduslikke meetmeid. Kõrgtehnoloogilise XXI sajandi haridusega inimesi vajavad 

kindlasti ka peaaegu de novo loodavad puidukeemia, keemiatööstuse ja 

farmaatsiatööstuse sektorid. 
 

c)  Lisaks on kliimaneutraalsuse debattide valguses üheks oluliseks bioressursside 

kasutamist suunavaks väliseks faktoriks muutunud fossiilsete toormete biomassiga 
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asendamise võimekus ning lähikümnendite kesksed väljakutsed (sh nt taastuvenergia 

kõikumiste stabiilsuse ja salvestusvõime tagamine jms). Siinjuures on oluline märkida, et 

enamiku võrdlusaluste riikide strateegiates on jõutud tõdemuseni, et biomassi kestliku 

arendamise kontekstis ei ole fossiilse toorme pelk asendamine biomassiga realistlik (eriti 

kuna metsamajandus toimub enamikus riikides ennekõike energiatootmise osas oma 

piiride lähedal). Seetõttu on edumeelsemates biomajandust arendavates riikides seatud 

fookus eesmärkide saavutamisele läbi tarbimiskäitumise muutuste (et vähendada 

fossiilsel toormel põhinevate toodete tarbimist), ringmajanduse põhimõtete kasutamise 

ja uute biomassi allikate kasutusvõimaluste laiendamise (nt jäätmed, merekeskkonna 

biomass, mis omakorda eeldab olulisi läbimurdeid teaduses ja innovatsioonis). Ilmselt on 

selline laiem, täiendav ja süsteemne lähenemine otstarbekas ka Eestis, kuid see eeldab 

samamoodi tarbijate käitumismustrite ja ootuste muutustele vastavate ärimudelite ja 

väärtuspakkumiste arendamist. 

 

3. Biomajanduse arendamise strateegiline tervikumudel ja riigi roll 
 

Välja toodud strateegiliste valikute lahendamisel muutub ka Eestis oluliseks teemaks mujal juba 

esile tõusnud küsimus institutsionaalsest korraldusest, mis toetab kestliku tasakaalu leidmist (ja 

selle hoidmist) majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete prioriteetide vahel riiklikul tasandil, 

aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös. Võtmeküsimuseks on valik, kas riikliku sekkumise 

piirideks on olemasoleva ja toimiva süsteemi tõrgete (turu- ja koostööd takistavate 

süsteemitõrgete) lahendamine või saab riik süsteemse biomajandusele ülemineku eestvedajaks 
ja eeskujuks. 

RITA projekti võrdlusalustest riikidest (vt täpsemat esialgsest kaardistust uuringu tööpaketi 4 

analüüsist 37 ) on näiteks Austrias peaaegu kõik huvigrupid tõstatanud vajaduse edendada 

biomajandust läbi planeeritud siirde (planned transition), mis eeldab riigilt senisest enam 

koordineeritud ja programmilist tegevust (teadus- ja arendustegevuse arengusuundadega 

kohanemine, biomajandusalase teadlikkuse tõstmine ja harimine, konsulteerimine, 

tarbimisharjumuste muutmine, ettevõtete toetamine). Austria 2019. aastal vastu võetud riiklikus 

biomajanduse strateegias on seni ka kõige häälekamalt välja käidud riigi eeskuju andev roll 
biomajandusalaste arengute eestvedamisel. Alternatiiviks on Soome lähenemine ehk riigi kui 
võimaldaja rolli tähtsustamine, mis keskendub eelkõige toetava institutsionaalse keskkonna 

loomisele, kuid biomajanduse sisulisel edendamisel jääb keskne roll ettevõtjate kanda.38 See 

 
37  Kirs et al. (2018) Poliitikad ja valitsemissüsteemid biomajanduse toetamiseks. RITA uuringu „Lisandväärtuse 
tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine biomajanduses ja selle sektorites“ tööpaketi 4 vahearuanne. 
38 Hausknost et al. (2017) A Transition to Which Bioeconomy? An Exploration of Diverging Techno-Political Choices. 
Sustainability, 9(4), 669; Bioökonomie Eine Strategie für Österreich (2019); Canada’s Bioeconomy Strategy: 
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eeldab siiski oluliselt tugevamaid innovatsioonivõimekusi biomajanduse ettevõtetes ning 

väärtusahelate või uudsete ärimudelite põhiste klastrite tasemel, mida biomajanduse sektorile 

sobiliku innovatsioonipoliitika kaudu peaks toetama riik. 

 

 

 
Leveraging our Strengths for a Sustainable Future 2019, pp. 24-29; Ministry of Agriculture and Forestry (2018) 
Competitive advantage from clean food and responsible bioeconomy and circular economy: Futures review of the 
Ministry of Agriculture and Forestry 2018. Finnish Government Publication Series, 32, 1-36.	
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LISA 1. Teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajad täistööaja ekvivalendina Eesti biomajanduse sektoris  
 

Tegevusala/Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Tegevusalad kokku Kokku  1688,9 1845 1923,9 1955 2120,7 1987,6 2069,3 1797,9 1694,4 1854,8 2086 

Teadlased ja insenerid 960,8 1232,9 1312,9 1282 1504,4 1420,5 1382,8 1268,6 1152,1 1317,7 1585,1 
Põllumajandus, 
metsamajandus ja 
kalapüük 

Kokku 8,1 1,6 . . 2,6 . . . . 0 0 
Teadlased ja insenerid 

4,6 1,3 . . 0,6 . . . . 0 0 
Töötlev tööstus 
 

Kokku 511,3 459,9 429,8 418,2 445,3 378,6 407 370 424,6 449,8 467,4 
Teadlased ja insenerid 291,1 315,1 293,4 302,2 329,2 270,6 268,4 245 273,1 307,1 308,5 

..toiduainete, 
jookide ja 
tubakatoodete 
tootmine 

Kokku 40 37,1 41,1 36,7 40,2 37,5 38 32,3 26,7 17,7 21,5 

Teadlased ja insenerid 14,9 13,9 12,2 20,9 20,6 16,8 12,2 10,1 11,4 4,6 5,5 
..tekstiili- ja 
rõivatootmine; 
nahatöötlemine ja 
nahktoodete 
tootmine 

Kokku 26,9 19,6 10,3 7,1 7,2 7,5 10,8 9,5 17,5 9 10,5 

Teadlased ja insenerid 5,2 9,3 3,8 1,8 0,9 1 1,6 2 1,5 0 1 
..puidutöötlemine, 
paberitootmine, 
trükindus ja 
paljundus 

Kokku 11,2 11,8 12,1 15,9 13,1 4 9 3 4,9 5,1 . 

Teadlased ja insenerid 6 8,4 7,7 10,3 5,4 3,8 4,8 2 0,2 3,1 . 
..kemikaalide ja 
keemiatoodete 
tootmine 

Kokku 66,3 69,2 54,2 58,7 53 62,3 65,3 54 58,8 55,8 57,4 

Teadlased ja insenerid 43,4 46 36,2 34,8 34,8 40,9 36,2 32 33,8 29,8 37,7 
..põhifarmaatsia-
toodete ja 
ravimpreparaatide 
tootmine 

Kokku * . . 9,4 16,7 15,4 10,1 8 17,9 13 16,5 

Teadlased ja insenerid . . . 7,1 11,4 13,9 9,1 8 16,8 13 15,5 
..mööblitootmine 
 

Kokku 24,3 12 10,4 9,3 8,1 10,3 . . 6,5 . 0 
Teadlased ja insenerid 20,8 11 9,4 7,8 7,6 8,7 . . 4,5 . 0 

Elektrienergia, gaasi 
ja auruga 
varustamine; 
veevarustus 
 

Kokku 41,8 33,3 36 48,9 34 46 87,7 87,3 67,6 136,4 153,6 

Teadlased ja insenerid 37,8 33,3 31,6 48,9 33,4 45,5 87,5 69,2 45,7 82,5 98,7 
Allikas: Statistikaamet  

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte.  
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LISA 2. Teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arv Eesti biomajanduse sektoris haridustaseme järgi  
 

Tegevusala / Aasta  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Tegevusalad kokku Kokku 2686 3023 3122 3183 3195 2856 2767 2930 2657 2542 2896 

Doktorikraad 180 234 274 292 280 255 248 254 236 222 226 

Magistrikraad 518 650 688 853 928 843 884 891 831 879 1140 

Kõrgharidus 1599 1851 1823 1563 1604 1433 1281 1378 1159 1087 1227 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 

 

Kokku 12 4 . . 5 . . . . 0 0 

Doktorikraad 0 0 . . 0 . . . . 0 0 

Magistrikraad 1 1 . . 3 . . . . 0 0 

Kõrgharidus 10 2 . . 0 . . . . 0 0 

Töötlev tööstus 

 

Kokku 854 725 663 745 717 580 602 567 652 628 863 

Doktorikraad 42 37 32 32 38 26 22 18 20 22 31 

Magistrikraad 101 114 101 151 185 156 168 165 186 206 412 

Kõrgharidus 568 502 426 458 396 317 302 277 333 296 324 

..toiduainete, jookide ja tubakatoodete tootmine 

 

Kokku 78 69 56 68 61 68 50 66 28 25 22 

Doktorikraad 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

Magistrikraad 11 9 8 20 21 23 23 19 17 12 12 

Kõrgharidus 55 46 42 39 36 40 23 29 10 10 9 

..tekstiili- ja rõivatootmine; nahatöötlemine ja 

nahktoodete tootmine 

 

Kokku 46 38 23 16 21 17 24 20 27 18 20 

Doktorikraad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Magistrikraad 0 5 3 0 1 0 0 0 1 2 3 

Kõrgharidus 32 24 15 9 11 10 15 11 17 13 14 

..puidutöötlemine, paberitootmine, trükindus ja 

paljundus 

 

Kokku 46 22 26 29 23 6 14 4 11 6 . 

Doktorikraad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 

Magistrikraad 4 4 6 5 4 3 4 2 4 3 . 

Kõrgharidus 29 17 17 19 14 1 7 2 4 1 . 

..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 

 

Kokku 79 87 76 93 86 74 79 72 76 77 68 

Doktorikraad 6 10 4 6 5 4 6 6 5 8 9 

Magistrikraad 6 11 7 9 12 3 18 24 24 19 18 

Kõrgharidus 56 61 49 63 55 53 40 29 35 33 26 

..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 

 

Kokku . . . 20 35 23 12 11 23 14 18 

Doktorikraad . . . 1 5 2 1 2 5 5 4 

Magistrikraad . . . 2 14 6 3 3 11 8 11 

Kõrgharidus . . . 14 11 11 8 6 6 1 3 
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..mööblitootmine 

 

Kokku 32 15 12 13 12 15 . . 7 . 0 

Doktorikraad 0 0 0 0 0 0 . . 0 . 0 

Magistrikraad 5 3 0 1 0 0 . . 0 . 0 

Kõrgharidus 25 11 11 10 11 12 . . 7 . 0 

Elektrienergia, gaasi ja auruga varustamine; 

veevarustus 

 

Kokku 89 46 65 95 103 104 107 159 117 153 171 

Doktorikraad 4 2 3 5 4 6 8 8 8 11 13 

Magistrikraad 17 6 7 38 46 42 65 58 64 76 82 

Kõrgharidus 68 38 49 52 53 56 32 69 44 59 68 

Allikas: Statistikaamet  

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte. Teaduste kandidaadid kuuluvad doktorite hulka. 
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LISA 3. Ettevõttesisesed kulutused teadus- ja arengutegevusele Eesti biomajanduse sektoris tööjõukulude järgi, 
tuhandetes eurodes 
 

Tegevusala / Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Tegevusalad kokku 37234,5 43436 46116,2 52379,1 57083,2 71886,8 70225,2 70446,7 83368,6 85592,3 86232,9 
Põllumajandus, 

metsamajandus ja 

kalapüük 84,8 23,6 . . 46,7 . . . . 0 0 
Töötlev tööstus 7637,3 6777,5 7255,6 7903,6 9654,4 9731,7 9942,5 12424,6 15128,8 17341,9 19959 
..toiduainete, jookide ja 

tubakatoodete 

tootmine 601 579,9 615,7 634,7 754,2 733,9 703 605,8 694,4 712 512 
..tekstiili- ja 

rõivatootmine; 

nahatöötlemine ja 

nahktoodete tootmine 308,3 300 147,9 157,4 218,8 187 298,5 297,5 352,5 289,1 333,6 
..puidutöötlemine, 

paberitootmine, 

trükindus ja paljundus 186 294,8 233,6 272,5 244,5 120,3 282,3 39,5 109,4 196,9 . 
..kemikaalide ja 

keemiatoodete 

tootmine 660,2 845 827,3 1029,3 983,7 1057,9 1272,5 1280,5 1593,1 1492,2 1442,1 
..põhifarmaatsiatoodete 

ja ravimpreparaatide 

tootmine . . . 138,9 353,9 299,3 251,3 316,7 519,8 358,2 390,1 
..mööblitootmine 

 390,6 198,4 137,4 163,2 160,3 218 . . 222,8 . 0 
Allikas: Statistikaamet 

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte. Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.  
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LISA 4. Ettevõttesisesed ja -välised kulutused teadus- ja arendustegevusele Eesti biomajanduse sektoris, 
tuhandetes eurodes 
 

Tegevusalad / Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Tegevusalad kokku 
 

Sisesed  81876,8 89879,4 88206,6 116763,2 242844,7 218997,1 155556,6 124828,8 139450,3 139211,4 143618,8 
Välised 9735,5 13274,9 15653,9 17166,5 11173,8 20212 18035,8 20642,7 14248,5 23177,87 22738,51 

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük 

Sisesed  101,3 274,8 . . 64 . . . . 0 0 
Välised 59,4 50,8 . . 93,9 . . . . 0 0 

Töötlev tööstus 
 

Sisesed  27426,3 20068,4 18113,8 42880,4 154904,9 94979,2 53755,8 26888,8 37604,9 34307,91 42492,93 
Välised 2751,7 2923,1 1531,8 1541,2 1272,7 1363,6 7263,7 5632,5 1859,9 522,597 1261,969 

..toiduainete, jookide ja 
tubakatoodete tootmine 

Sisesed  3705,6 2041,1 2012,8 1536,1 1373,7 1341,6 4683,6 3141,2 3395,9 5405,204 1826,546 
Välised 177 104,5 49,7 103,2 193,1 170 44,4 31,6 62,8 43,753 58,688 

..tekstiili- ja rõivatootmine; 
nahatöötlemine ja nahktoodete 
tootmine 

Sisesed  501,5 647 385,6 503,8 533,8 449,7 500,6 638,8 653,1 551,077 545,022 
Välised 

85,1 154,7 50,3 0 18 4 0 0 4,5 11,056 0 
..puidutöötlemine, 
paberitootmine, trükindus ja 
paljundus 

Sisesed  2020,4 456,6 321,3 1990,3 566,6 121,6 318,6 55,7 574,6 309,462 . 
Välised 

30,8 6,1 413,3 273,3 165,5 16,4 11,9 4,5 0 0 . 
..kemikaalide ja keemiatoodete 
tootmine 

Sisesed  2507,9 2684,9 2638,2 3285,2 1541 3540 2497,6 1967 2482 2250,672 2138,876 
Välised 97,5 159,7 35,2 3,2 23,4 1,1 152,5 114,7 166,7 106,899 142,855 

..põhifarmaatsiatoodete ja 
ravimpreparaatide tootmine 
 

Sisesed  . . . 233,8 3187,2 901,9 988,7 1123,3 879,5 416,819 743,91 
Välised 

. . . 90,7 32,2 603,7 5830,6 3750,6 533 67,672 124,328 
..mööblitootmine 
 

Sisesed  470,2 211,6 173,6 230,7 228,4 288,3 . . 257 . 0 
Välised 35,5 8,6 0 0 0 0 . . 23,1 . 0 

Elektrienergia, gaasi ja auruga 
varustamine; veevarustus 

Sisesed  1741,5 2743 2763,8 2503,5 1395,2 2138,8 4312,4 13060,5 8124,2 8670,558 8633,411 
Välised 1377,2 1920 2977,1 1940,7 1811,8 2587,2 1938,9 3697,2 1554,3 3921,521 4356,136 

Allikas: Statistikaamet 

. Andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse põhimõte. Ümardamise tõttu võivad väärtuste koondandmed erineda liidetavate väärtuste summast.  
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LISA 5. Ettevõtete teadus- ja arendustegevuste kulutused sektorite lõikes, püsivad hinnad, 2010 mln USD PPP  
 

Tegevusala / Aasta 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kokku 

Eesti 175,4 228,2 450,9 394,2 270,5 213,8 235,9 231,8 
Soome   5 406,6 5 395,8 5 469,0 4 941,2 4 723,2 4 449,9 4 009,3 3 834,8 
Rootsi  9 012,5 8 631,5 8 995,2 8 889,6 9 222,9 8 755,7 9 874,6 .. 
Poola  1 457,2 1 538,1 1 891,9 2 803,5 3 292,6 3 922,7 4 347,7 6 071,7 
Sloveenia 659,3 793,7 1 024,9 1 086,0 1 087,8 1 038,5 971,8 910,1 

Põllumajandus, 
metsamajandus 
ja kalapüük 

Eesti .. .. 0,1 .. .. .. 0,0 0,0 
Soome  1,2 3,9 5,4 1,9 3 1,5 1,6 1,7 
Rootsi 20* 20,2* 22 21,4* 21,9* 18,9* 19,4* .. 
Poola 11,6 12,2 14,6 17,5 16,3 17,7 22,9 .. 
Sloveenia 0,4 0,4 0,7 0,9 0 0 0,8 0,1 

Töötlev tööstus 

Eesti 36 83,8 287,6 171 93,4 46,1 63,6 57,1 
Soome   4 327,9 4 298,5 4 202,0 3 564,8 3 369,2 3 155,0 2 690,6 2 464,0 
Rootsi  6 681,9 6 264,7* 6 391,0 6 289,5* 6 499,2 6 106,1*  6 821,5 .. 
Poola 846 782,9 929,9 1 347,7 1 450,6 1 789,5 1 927,6 2 048,3* 
Sloveenia 519,6 619,5 699,9 667,3 707,7 686,2 683,8 681,7 

.. Toiduained 

Eesti 4 3 2,6 2,4 8,1 5,4 5,7 9 
Soome  63,7 71,7 69,6 62,7 70,3 71,5 59,9 47,7 
Rootsi 42,2 42* 45,4 44,3* 45,4 42,7* 47,9* .. 
Poola 99,5 58,6 34,2 31,4 73,1 213,4 72,3 62 
Sloveenia 2,2 2,4 5,6 5,7 9,7 9,6 11,5 9,1 

.. Tekstiil, nahk 

Eesti 0,8 1 1 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9 
Soome  19,1 9,6 7,4 5,2 6,5 8,9 11 7,5 
Rootsi 9,2 6,8* 5 5,1* 5,5 5,2* 5,8* .. 
Poola 6,7 8,1 8,8 11,9 13,6 19,6 29,5 9,4 
Sloveenia 9 9,6 10,1 11,7 12,2 9,6 8,8 9,1 

.. Puit ja paber 

Eesti 0,6 3,9 1,1 0,2 0,6 0,1 1 0,5 
Soome  107,1 129,7 98,3 104,4 97,6 91,3 102,8 99,1 
Rootsi 368,9 225,2* 103,8 116,4* 134,5 126,6* 141,8 .. 
Poola 12 17,5 18,9 23,3 37,1 27,4 43,6 48,1* 
Sloveenia 8,9 9,6 6,8 5 4,4 5,2 6,6 9 
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.. Keemiatooted 

Eesti .. .. .. .. .. .. .. .. 
Soome  358,5* 367,8 379,6* 368,1* 358,1* 332,8* 348,4* 369,9* 
Rootsi 957,8 974,3* 1 073,6* 1 014,3* 1 006,1 922,1* 1 006,4* .. 
Poola 161,4 203,4* 233,1 303,5 297,3 331,8 467 408,8 
Sloveenia 248,7 302,6 306,2 309,2 310,3 303,7 328,4 320,6 

.. Mööbel 

Eesti 3,6 .. 2,8 .. 2 .. .. .. 
Soome  34,7* 34,4 34,8* 39,1* 30,6* 27,1* 26,6* 30,8* 
Rootsi 218,7 184,1* 165,9 155,7* 153,4 128,4* 127,4* .. 
Poola 75,5 49,2* 55,3 105 67,1 87,2 116,9 173,9 
Sloveenia 11,5 15,2 21,5 15,8 16,7 15,8 10,4 17,4 

Allikas: OECD, 2018 
.. pole informatsiooni * hinnanguline suurus  
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LISA 6. Ettevõtete rahastusallikad teadus- ja arendustegevuse tarbeks biomajandusega seotud sektorites, mln USD 
PPP (2010)    

 

.. ebapiisav informatsioon. *hinnanguline väärtus. KH kõrgharidus 
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LISA 7. Innovaatiline tegevus aastatel 2014-2016 
 

  Ettevõte 

  Kõik 
Mitteinno-
vaatilised  

Inno-
vaatilised  

Tehno-
loogiliselt 
innovaatilised  

Toote-
uuendu-
sega  

Protsessi-
uuendusega  

Toode 
+ 
protses
s  

Loobu-
nud Pooleli 

Toore + 
protsess 
pooleli 

Mitte-
tehnoloogiliselt 
innovaatilised  

Organisatsiooni-
uuendusega  

Turundus-
uuendusega  

Organisatsioon + 
turundus 

Kokku 

Kokku 3714 1942 1772 1650 761 1273 457 166 545 11 797 622 508 333 
Töötlev 
tööstus 1703 782 921 876 393 678 236 71 288 8 390 307 225 142 
Toit ja jook 207 78 129 127 73 102 58 11 34 0 66 40 50 24 
Tekstiil 194 118 76 69 43 48 27 8 26 1 36 24 23 11 
Puit 345 177 168 158 57 126 28 13 34 2 75 60 39 24 
Kemikaalid 25 7 18 18 13 10 6 1 6 0 10 7 5 1 
Ravimid 7 1 6 6 3 2 1 3 5 0 3 1 3 1 
Mööbel 130 58 72 70 24 59 16 6 22 0 23 22 20 19 

Tehno-
loogiliselt 
inno-
vaatilised 
ettevõtted 

Kokku 1650 0 1650 1650 761 1273 457 166 545 11 674 546 433 305 
Töötlev 
tööstus 876 0 876 876 393 678 236 71 288 8 345 270 205 130 
Toit ja jook 127 0 127 127 73 102 58 11 34 0 63 37 50 24 
Tekstiil 69 0 69 69 43 48 27 8 26 1 28 21 19 11 
Puit 158 0 158 158 57 126 28 13 34 2 65 53 33 21 
Kemikaalid 18 0 18 18 13 10 6 1 6 0 10 7 5 1 
Ravimid 6 0 6 6 3 2 1 3 5 0 3 1 3 1 
Mööbel 70 0 70 70 24 59 16 6 22 0 21 19 18 16 

Mitte-
tehno-
loogiliselt 
inno-
vaatilised 
ettevõtted 

Kokku 797 0 797 674 419 548 307 105 311 3 797 622 508 333 
Töötlev 
tööstus 390 0 390 345 205 277 146 42 152 1 390 307 225 142 
Toit ja jook 66 0 66 63 50 48 38 9 24 0 66 40 50 24 
Tekstiil 36 0 36 28 21 19 15 7 16 1 36 24 23 11 
Puit 75 0 75 65 24 53 13 3 13 0 75 60 39 24 
Kemikaalid 10 0 10 10 8 6 5 1 5 0 10 7 5 1 
Ravimid 3 0 3 3 3 1 1 3 1 0 3 1 3 1 
Mööbel 23 0 23 21 11 19 10 3 9 0 23 22 20 19 

Allikkas: Statistikaamet, TDI1411: ETTEVÕTETE INNOVAATILISUS, 2014–2016 --- Innovaatilisus 
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LISA 8. Regulatiivsed piirangud biomassi kasutamisel 
Lisas 8 on kokkuvõtvalt esitatud uuringu tellija esindajatega läbi viidud arutelude tulemusena tuvastatud ELi direktiivide eesmärkidest tulenevad piirangud 
Eesti bioressursside kasutamisele. Tegemist on peamiste piirangutega 2019. aasta seisuga – tulenevalt Euroopa kliimaleppe ja Euroopa kliimaseaduse 
vastuvõtmisega kaasnevatest võimalikest muutustest kohandatakse seda piirangute nimekirja 2020. aasta jooksul jooksvalt, et stsenaariumide aruteludes 
oleks aluseks viimane parim teadmine.  

Tabel 1. Bioressursi kasutamise, sh piiramise vajadus tulenevalt direktiivide eesmärkidest  

Direktiiv millest kohustus tuleneb Kohustus/eesmärk/piirang mida 
täita 

Alameesmärk Vastutaja 

Taastuvenergia direktiiv (2009/28/EÜ) taastuvenergia osakaal 
lõpptarbimisest 20% 

_ MKM 

taastuvenergia osakaal 
lõpptarbimisest kõikides 

transpordiliikides 2020. aastaks 10% 

(järgima peab biomassi säästlikkuse kriteeriume) MKM ja 
KEM 

Taastuvenergia direktiiv II taastuvenergia osakaal 
lõpptarbimisest ligikaudu 30% 

aastaks 2030 

_ MKM 

taastuvenergia osakaal 
lõpptarbimisest kõikides 

transpordiliikides 14% aastaks 2030 

7% eesmärgist võib katta, kasutades toiduks ja 
söödaks mõeldud toorainet 

MKM 

teise põlvkonna biokütuste (lisa 9 osa A) 
lõpptarbimine peab olema 2022. aastaks 0,2%, 2025. 

aastaks 1% ja 2030. aastaks 3% 

MKM 

60% taastuvaid (jahutuse ja) 
soojussektoris aastaks 2030 

1pp aastas, kuni saavutatakse eesmärk MKM 

eesmärkide täitmisel võib kasutada 
vaid biomassi säästlikkuse 

kriteeriumidele vastavat tooret 

  KEM ja 
MKM 
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Jagatud kohustuse määruse eelnõu 
(JKM) 

Eestil on kohustus vähendada KHG 
heidet 13% võrreldes 2005. aastaga 
järgmistes sektorites: transport, 
põllumajandus, jäätmemajandus ja 
tööstuslikud protsessid ning 
väikesemahuline energiatootmine 

  KEM, MKM, 
MEM 

Eesmärk on sektoriteülene, st kui 
näiteks transpordis ja 
jäätmemajanduses suudame KHG 
heidet vähendada rohkem, siis on 
põllumajanduses vaja vähendada 
selle võrra vähem 

Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsanduse määruse eelnõu (LULUCF) 

Igale ELi liikmesriigile kehtestatakse 
kohustus, et nende territooriumil ei 
oleks LULUCFi sektoris enam KHG 
netoheidet, st metsad, rohumaad ja 
põllumaad peavad siduma rohkem 
süsinikku, kui nad seda emiteerivad. 

  KEM, MEM 

Õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamise direktiiv (2016/2284 (EL)) 
(NEC direktiiv) 

Sätestab igale ELi liikmesriigile 
kohustuse vähendada järgmiste 
õhusaasteainete heitkoguseid: SO2, 
NOX, lenduvad orgaanilised ühendid, 
NH3, PM2.5 

  KEM, MKM, 
MEM 

- Riik peab säilitama püsirohumaa 
suhtarvu võrreldes 2015. aasta 
referentsarvuga.  

Püsirohumaa suhtarv ei tohi võrreldes 2015. aasta 
suhtarvuga väheneda üle 5%, vastasel korral 
rakendatakse sanktsioone. 

MEM 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2008/56/EÜ, merestrateegia 
raamdirektiiv 

Sätestab ELi liikmesriikidele 
kohustuse säilitada või saavutada 
oma mereala hea keskkonnaseisund 
aastaks 2020. Direktiivis lähtutakse 
seisukohast, et rakendades 
inimtegevuse juhtimisel ökosüsteemil 
põhinevat lähenemisviisi ja 
võimaldades samal ajal 

Elusressursside ammutamine (sh kala ja 
karbipüük/töötlemine, meretaimede korjamine, 
kalastamine) ei tohi põhjustada bioloogilise 
mitmekesisuse vähendamist. Elusressursside 
kasvatamine (sh merevesiviljelus) ei tohi põhjustada 
võõrliikide sissetoomist, lämmastiku- ja fosforirikaste 
ainete ning ohtlike ainete reostuskoormuse 
suurendamist. 

KEM 



85 
 

mereökosüsteemi teenuste 
jätkusuutlikku kasutamist, tuleb 
esmatähtsaks pidada mere hea 
keskkonnaseisundi saavutamist või 
säilitamist, selle kaitse ja säilitamise 
jätkamist ning edasise halvenemise 
ärahoidmist. 
Säästev vesiviljelus aitab kaasa hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele 
merestrateegia raamdirektiivi alusel. 
Vesiviljeluse toodangu suurenemise 
tulemusel väheneb surve looduslikele 
kalavarudele tingimusel, et 
vesiviljelus põhineb ökoloogiliselt 
jätkusuutlikul söödaallikal.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/89/EL, mereruumi planeerimise 
direktiiv 

Eesmärk on edendada säästvat 
arengut ja mereressursside, 
sealhulgas vesiviljeluse kasutamist 
mereruumi planeerimise kavade 
kehtestamise kaudu igas liikmesriigis 
2021. aastaks.  

Mereruumi planeeringutega püüavad liikmesriigid 
toetada mereliste energeetikasektorite, 
meretranspordi ning kalandus- ja vesiviljelussektori 
kestlikku arengut, kuid samal ajal kaitsta, säilitada ja 
parandada keskkonda. 

RAM 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2000/60/EÜ, veepoliitika raamdirektiiv 

Veepoliitika raamdirektiivi eesmärk 
on parandada ja kaitsta pinnavee 
keemilist ja ökoloogilist seisundit ning 
põhjaveekogumite keemilist ja 
kvantitatiivset seisundit kogu 
valgalas. 

Veemajanduskava osana teostatavas 
majandusanalüüsis tuleks hinnata iga veeteenust ja 
veekasutust, selle negatiivset mõju veekeskkonnale ja 
seotud veeteenuste osutamise kulude katmist, kaasa 
arvatud keskkonna- ja ressursikulud, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab. 

KEM 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 
1143/2014 looduslikku tasakaalu 
ohustavate võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta 

Käsitleb ohte, mida kujutavad endast 
sellised võõrliigid, kelle võimalik 
negatiivne mõju nõuab 
kooskõlastatud tegevust ELi tasandil. 

Käsitletakse võõrliikide liikumist vesiviljeluse 
eesmärkidel. Ettevõtjad peavad tegema eelneva 
riskihindamise ja hankima load võõrliikide või 
piirkonnast puuduvate veeloomaliikide 
sissetoomiseks või ümberasustamiseks. Määruses on 
sätestatud teave, mille ettevõtja peab esitama, ja 

KEM 
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kriteeriumid, mida pädevad asutused peavad loa 
andmisel kasutama. 

Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 
looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta  

Loodusdirektiivi eesmärk on 
looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitsmisega 
kaasa aidata bioloogilise 
mitmekesisuse säilimisele 
liikmesriikide Euroopa territooriumil. 

 Direktiivi tulemusel on loodud üle-euroopaline 
kaitstavate alade võrgustik (Natura 2000) ja liikide 
nimekiri, mille eesmärk on tagada haruldaste või 
ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende 
elupaikade ja kasvukohtade kaitse. 

KEM 

Läänemere piirkonna merekeskkonna 
kaitse konventsioon  

Selle eesmärk on kaitsta Läänemere 
merekeskkonda kõikide 
reostusallikate eest, taastada 
Läänemere ökoloogiline seisund ja 
säilitada ökoloogiline tasakaal. 

MAI (maximum allowable inputs) ja CART (country 
allocated reduction targets) – määratud 
maksimaalsed toitainete reostuskoormused 
veebasseinide kaupa ja nende koormuste 
vähendamise sihid riikide kaupa 
HELCOMRECOMMENDATION 37/3 on sustainable 
aquaculture in the Baltic Sea regioon HELCOM 
RECOMMENDATION 19/1 on marine sediment 
extraction in the Baltic Sea 

KEM 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
direktiiv ja keskkonnamõju hindamise 
direktiiv 

Nende direktiividega nähakse ette 
keskkonnaküsimuste arvessevõtmine 
kavandamisprotsessi varajases etapis, 
et vältida või vähendada sel viisil 
negatiivset mõju. 

  KEM 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 
DIREKTIIV (EL) 2018/851, 
30. mai 2018, millega muudetakse 
direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid. 

ELi liikmesriikides tuleb 1. jaanuariks 
2025 seada sisse tekstiilijäätmete 
liigiti kogumine 

 KEM 

 

 


