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Raport on koostatud Eesti Teadusagentuuri rakendusuuringute toetusmeetme RITA (valdkondliku 
teadus- ja arendustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatava projekti 
„ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine biomajanduses ja selle 
sektorites“ (kestus 03.2018–10.2021) raames ja käsitleb tööpaketis TP 2.1 tehtud analüüse. Käesolev 
analüüs on projekti vaheetapp, kus hinnati Eesti biomassi kui ressursi tulevikupotentsiaali 2030. ja 
2050. aastate lõikes arvestades baasstsenaariumiga, milles võeti arvesse kliimamuutuste ja poliitika 
meetmete mõju. Eelduseks võeti üldised suundumused, mis mõjutavad bioressursside prognoose ilma 
riigi lisasekkumiseta biomajanduse arengusse. TP2.1 vahearuanne on projekti vahetulemus, mis aitab 
järgmistes tööpakettides koostada Eesti biomajanduse stsenaariumeid ja töötada välja ärimudeli 
prototüüpe . 
 

NB! Tegemist on uuringu vahetulemustega ja põhitulemused avaldatakse uuringu lõpparuandes. 
Palume andmete tõlgendamisel ja aruannete kasutamisel arvesse võtta, et tegemist on avalikuks 
tehtud vahetulemustega, ja võimalusel viidata uuringu lõpparuande tulemustele, mis tehakse pärast 
projekti lõppu kättesaadavaks Eesti Teadusagentuuri kodulehel ja projekti kodulehel 
www.taltech.ee/biomajandus.  
 
Eesti biomajanduse bioressursi baasprognoosi koostamisse panustasid Mati Mõtte (EMÜ), Jaan Kers 
(TalTech), Rando Värnik (EMÜ), Peeter Muiste (EMÜ), Hardi Tullus (EMÜ), Georg Martin (TÜ), Allar 
Padari (EMÜ), Reimo Lutter (EMÜ), Jüri Lillemets (EMÜ), Olga Gavrilova (TalTech), Raivo Vilu 
(TalTech). 
 

Selle töö andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale: 

Mõtte, M. et al. (2020). Eesti biomajanduse pikaajalised bioressursi potentsiaali prognoosid: 2030 ja 
2050, ADDVAL-BIOEC projekti tööpaketi 2.1 vaheraport. 
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Sissejuhatus 
Selles aruandes esitatakse bioressursi baasprognoos, mis on koostatud peamiste toodanguliikide 
lõikes. Baasprognoosi põhjal koostatakse biomajanduse stsenaariumid, kus keskendutakse kahele 
põhiküsimusele:  

• Millised on biomajanduse arendamise globaalsed suundumused ja sellest tulenevad peamised 
biomajanduse tulevikustsenaariumid Eestis? 

• Millised on erinevate stsenaariumite potentsiaalsed mõjud Eesti majanduse 
konkurentsivõimele, sotsiaalmajanduslikule arengule ja keskkonnale? 

Baasprognoos annab ülevaate suundumustest, mis eeldatavasti avalduvad ilma täiendava sekkumiseta 
biomajanduse arengusse. Baasprognoosi eesmärk on välja tuua hinnangud (kvantitatiivsed hinnangud 
ja ekspertide prognoosid) Eesti bioressursi potentsiaalile kahe peamise perioodi kohta – aastani 2030 
ja aastani 2050. Seega otsiti teadaolevatele trendidele tuginedes konsensuslikku kõige tõenäolisemat 
bioressursside mahu hinnangut. Kuna baasprognoos on koostatud toodetava bioloogilise ressursi 
kohta, ei hõlma see biojäätmeid kui võimalikku sekundaarset tooret. Bioloogilise ressursi tootmisel 
eristatakse kõrvalsaaduseid, mistõttu üksnes kõrvalsaadused on lisatud prognoosi. Biojäätmete 
kogust, võimalikku muutust ja kasutusotsarvet hinnatakse biomajanduse stsenaariumite koostamise 
käigus. 

Aruande täiendamise ja stsenaariumite koostamisega paralleelselt selgitatakse välja muutused 
tehnoloogilistes trendides ja võimalikes väärtusahelates. 

Bioressursi baasprognoosi koondtulemused on esitatud alljärgneval skeemil.  
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1. Metoodika 
Pikaajalise bioressursi potentsiaali prognoosi koostamisel võetakse arvesse järgmised tegurid:  

o Looduslikud ja klimaatilised muutused kui ressursipotentsiaali baas, sh kliimamuutuste mõju 
ressurssidele ja nende kättesaadavusele (nt ligipääs puidule); 

o regulatiivsete/institutsionaalsete piirangute mõju ja võimalikud stsenaariumid 
ressursipotentsiaali ja selle töötlemise edendamiseks: mida ja kuidas on erinevate õigusaktide 
ja kokkulepete kontekstis võimalik kasutada. 

o majanduslik kontekst: „looduslik“ pakkumine vs „majanduse“ nõudlus (kapitali, teadmiste, 
spetsialiseerumise tingimustes); konkurents ressursside pärast (ringmajandus ja jääkide 
kasutamine), kaskaadkasutuse ja erinevate eesmärkide kontekstis (taastuvenergia ja 
energiakindlus, lisandväärtus ja ekspordipotentsiaal biomajanduses jne). 

Bioressursi potentsiaali prognoosimiseks kasutatakse mitmetasandilist statistilist modelleerimist ja 

valdkondlike stsenaariumite kirjeldamist ning seejärel stsenaariumide lisamist baasprognoosi. Mudeli 

kontseptuaalne skeem on esitatud joonisel 1. Meetodi valik tuleneb vajadusest arvesse võtta 

looduslikke arenguid (sademed, temperatuur ja maakasutuse võimalused), aga ka regulatiivseid 

mõjusid ja majanduslikku arengut, sh tarbimise muutust. Eelkõige biomajanduse komponendi 

lisamiseks on vajalik luua stsenaariumid, mis põhinevad eksperthinnangutel. Nt kui investeeringuid 

suunatakse biomajanduse mõne valitud valdkonna arendamisse, võib bioressursi tootmise maht 

muutuda. Majanduslikus arengus on oluline konkurents ressursi pärast ja toodangu hind, aga ka 

primaarressursi tootjate tellitav arendus- ja teadustöö. Majanduslikus, aga ka bioloogilises vaates on 

oluline aretustöö, viljelus- ja kasvatusviiside muutus. Ühtlasi on valdkondlikke seoseid kirjeldatud 

järgneval joonisel 1. 

Baasprognoos tugineb olemasolevale olukorrale ja võimalikult objektiivsetele muutustele, kusjuures 

võetakse arvesse kehtestatud arengustrateegiates ja -kavades planeeritud meetmeid. Seega luuakse 

toodetava bioressursi baasprognoos (ingl Baseline Scenario With Existing Measures, edaspidi BS-

WEM). Toodetava bioressursi baasprognoos ei hõlma biojäätmeid, kuna need sõltuvad 

majandusharude arengust, tarbija käitumisest ja ressursi kasutamise säästlikkusest. Biomajanduses on 

biojäätmed oluline sekundaarne ressurss, mille võimalikku kogust, muutust ja kasutusotstarvet 

käsitletakse selle uuringu stsenaariumite osas. Bioloogilise ressursi tootmisel eristatatakse 

kõrvalsaaduseid, mistõttu üksnes kõrvalsaadused on lisatud prognoosi. 

Lisaks valitakse välja kuni kolm võimalikku biomajanduse arengustsenaariumit, mis tuginevad 

tehnoloogilistele võimalustele ja võimalikele toodetele, mis omakorda mõjutavad ressursi tootmist 

läbi nõudluse ja pakkumise suhte. 

BS-WEM koostatakse eraldiseisvalt nii taime- ja loomakasvatusele kui ka metsakasvatuse ja 

puiduressursi tootmisele, Läänemere ressursi kasutamisele ning sealsele vesiviljelusele. Joonise 1 

kohaselt on toodangu prognoosimisel olulisel kohal mitmed erinevad indikaatorid, mis selgitatakse 

välja varem koostatud arengukavade ja läbi viidud uuringute põhjal. 
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Joonis 1. Kolmetasandilise statistilise prognoosi üldskeem (allikas: autorite koostatud) 

Näiteks on oluline jälgida uuringu „BioClim – Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -

rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades“ tulemusi ja valdkondlikuid 

ülevaateid1. Olulise tähtsusega on ka Keskkonnaagentuuri aruanne „Eesti tuleviku kliimastsenaariumid 

aastani 2100“2, Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse koostatud 

„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“3, aga samuti Eesti riiklik energia- ja 

kliimakava aastani 20304 ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavad. 
Ressursside tootmise prognoosimisel arvestatakse riiklikes arengukavades määratud arenguid ja 

eesmärke. Prognooside koostamisel võetakse baastasemeks aastatel 2010–2018 kehtinud olukord 

(kirjeldatud tööpaketis WP1.1), kuid saagikuse/tootlikkuse/tootmismahu vaates lähtutakse ka kolme 

viimase aasta (2017–2019) keskmisest näitajast. Ühtlasi võetakse arvesse käesolevas projektis läbi 

viidud TNVO-analüüsi tulemused. 

 
1 http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/projektid/bioclim/tulemused-ja-materjalid/  
2 https://www.envir.ee/sites/default/files/kliimastsenaariumid_kaur_aruanne_ver190815.pdf 
3 https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/eesti-tegevused/kliimamuutustega-kohanemise-arengukava 
4 https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/energeetika/eesti-riiklik-energia-ja-kliimakava-aastani-2030 
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Prognoosi koostamisel on oluline, et saagikuse/toodangu/tootmismahu prognoosimiseks 
kasutataks nii kliimamuutusega seotud näitajaid kui ka varasemat riiklikku statistikat ja 
katseandmeid. 

Põllumajanduses prognoositud saak/toodang prognoositakse Statistikaameti kogutud aegrea 

alusandmetel. Metsamajandamise prognoos põhineb metsaregistri ja statistilise metsainventeerimise 

(SMI) andmetel ning käesoleva projekti WP1 tööpaketis koostatud Eesti metsade takseerandmete 

mudelil. Mereressursi prognoos tugineb Veterinaar- ja Toiduameti ning Statistikaameti aegridadele 

ning käesoleva projekti WP1 tööpaketis analüüsitud andmetele (sh koostatud analüüsile 

“Potentsiaalsete merevetika- ja karbiressursside biomassi mudelid”). 

Baasprognoosis hinnatakse bioressursi tootmisel eristatavaid kõrvalsaaduseid. Rääkides 

toidutootmisest taime- ja loomakasvatussektoris ning mereressursi kasutamisest on oluline jälgida 

mõisteid. 

• Toit – töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, mis on mõeldud 
inimestele tarvitamiseks või mille puhul põhjendatult eeldatakse, et seda tarvitavad inimesed. 
Mõiste „toit“ hõlmab toitu tervikuna kogu tarneahela ulatuses alates tootmisest kuni 
tarbimiseni. Toit hõlmab ka mittesöödavaid osi, kui need ei ole toidu tootmise käigus 
söödavatest osadest eraldatud, näiteks inimtoiduks ettenähtud liha küljes olevad kondid. 
Mõiste toit alla ei kuulu sööt, mida antakse loomadele. 

• Toidukadu (ingl food loss) –koristusjärgne toit või kalanduses püütud kala, mis on sobilik 
inimestele tarbimiseks, aga mida mingil põhjusel ei tarbita. See sisaldab loomulikku kadu (nt 
vee aurustumine), kadu kuivatamisel ning hallitusest, kahjuritest ja hoiustamistingimustest 
tingitud kadu. Siia hulka ei arvestata põllule või merre jäävat toodangut, mis kuulub 
tootmisriskide alla. (FAO; Buzby, Farah Wells, Hyman 2014) 

• Toidujäätmed (ingl food waste) – tarbimiseks kõlbliku toidu kõrvalejäämine toidu 

tarneahelast, mille põhjuseks on tahtlik või lohakusest tingitud toidu rikneda laskmine. 

Toidujäätmed tulenevad eelkõige lõpptarbijate tegevusest. Toidujäätmed, aga ka 

toidutootmise kõrvalsaadused, mida ei kasutata ära, liigituvad biojäätmeteks. Loomade 

tapajärgsetele jäätmetele kehtib eraldi liigitus, sh ohukategooriad, mistõttu neid ei arvestata 

toidujäätmetena ega biojäätmetena. 

Kliimaprognoosidest kasutatakse KHG stsenaariumitel põhinevaid muutuseid, kus stsenaariumiteks 

on RCP4.5 soovitatav põhistsenaarium (mõõdukas KHG piiramine ja vastavad tegevused) ja RCP8.5 

soovitatav lisastsenaarium (pessimistlik, KHG-d ei piirata olulisel määral; allikas: Eesti tuleviku 

kliimastsenaariumid aastani 2100).  

Ühtlasi pööratakse tähelepanu olemasolevatele mudelitele, millest koostatakse vajaduse korral 

ülevaade ning leitakse kasutatavad andmed. Näiteks on taime- ja loomakasvatuse prognooside 

koostamisel võimalik kasutada mudeli Aglink-Cosimo model (OECD)5 tulemit või mudelit EU 

AGMEMOD (Unveiling diversity in agricultural markets projections: from EU to Member States. A 
medium-term outlook with the AGMEMOD model)6. 

BS-WEM prognoosi juurde luuakse biomajanduse stsenaariumeid ja võimalikku vahetarbimise muutust 

arvestav moodul. Vahetarbimine on tarbimine, mis toimub majandusharude vahel (tehingud 

 
5
 http://www.agri-outlook.org/about/Aglink-Cosimo-model-documentation-2015.pdf 

6
 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/unveiling-diversity-agricultural-markets-projections-eu-member-

states-medium-term-outlook-agmemod 
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ettevõtete vahel), kus üks majandusharu kasutab sisendina teise väljundit. Biomajanduses tähendab 

see eelkõige primaarsektori väljundi kasutamist sisendina sekundaar- või tertsiaarsektori 

vahetarbimisele, aga ka mitmesuguste kaassaaduste edasist kasutamist teistes majandusharudes. See 

omakorda tähendab, et kui biomajandusse kuuluvates sektorites tekib oluline täiendav valdkondlik 

tööstus, siis võetakse arvesse selle valdkonna bioressursi tarbimist. Prognoosimisel hinnatakse, kas 

tekkiv primaarressursi vahetarbimine muudab primaartootmist, sh maakasutust, ja ühtlasi KHG teket. 

Biomajanduse stsenaariumite koostamisel jälgitakse biojäätmete võimalikku kasutamist ja tekke 

vähenemist. Biojäätmete defineerimisel kasutatakse kehtivat jäätmeseadust7, mille kohaselt on 

biolagunevad jäätmed anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toiduainetööstuses, 

kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidujäätmed (v.a loomsed 

jäätmed), aia- ja haljastusjäätmed ning muu biolagunev jääde (nt paber). 

Siinkohal ei loeta biojäätmeteks loomade sõnnikut, põhku ega muud loodusomaseid mitteohtlikku 

põllumajandustootmisest, metsandusest või vesiviljelusest pärinevat bioressurssi, mida kasutatakse 

põllumajanduses, metsanduses või vesiviljeluses biomassist energia tootmiseks või kompostimiseks 

meetoditega, mis ei kahjusta keskkonda ega ohusta inimese tervist. Seega on tegemist 

kaassaadustega. Biojäätmeteks ei loeta siinkohal ka reovett koos reoveega käitlemisele kuuluvate või 

keskkonda heidetavate jäätmetega. (Jäätmeseadus7) 

Majanduslikus vaates rakendatakse kahte olulist põhimõtet, mis on kasutusel OECD/FAO Aglink-

Cosimo rekursiivse dünaamilise osalise tasakaalu mudelis ning mida kasutatakse maailma 

põllumajanduse pakkumise ja nõudluse analüüsimiseks. Esimene eeldus on see, et kehtib toodete 

maailmaturu homogeensus, mida võimaldab vaba eksport/import. Teine eeldus on see, et siseturul 

kehtib teine hind võrreldes maailmaturu hinnaga. Maailmaturu hind näitab eelkõige turu liikumist. 

Selle baasprognoosimudeli puuduseks on võimalik lihtsustatud lähenemine ning olukord, kus 
järgnevatel aastatel on vaja andmed kalibreerida, mis võimaldaks hoida prognoosi aktuaalsena. 
Vastasel korral on tegemist ühekordse staatilise prognoosiga. Kuna Eestis on senine mudelite 
koostamise ja rakendamise kogemus väike, siis ei ole võimalik rakendada varasemat kogemust. 

Taimekasvatuse prognooside koostamiseks tehakse koostööddr Claas Nendeliga (Leibniz-Zentrum für 

Agrarlandschaftsforschung (ZALF)) ning kasutatakse võimalusel mudelit MONICA. Mudeli nimi tuleb 

sõnaühendist: „MOdel of Nitrogen and Carbon dynamics in Agro-ecosystems”. See tähendab mudelit, 

millega saab hinnata lämmastiku ja süsiniku dünaamikat agroökosüsteemides. MONICA mudelit on 

kasutatud globaalsete ressursihinnangute andmiseks (nt Salo et al. 2016; Pirttioja et al. 2015). Kuna 

selle mudeli kasutamine võib olla ajaliselt nihkes võrreldes käesoleva projekti tähtaegadega, 

korrigeeritakse projekti prognoositulemusi jooksvalt. Aruande versiooni 1.1 koostamisel eeldatakse, et 

mudeli MONICA rakendamisel on võimalik oluliselt täpsustada nii taimekasvatusressursi koguseid kui 

ka KHG emissiooni põllumajandusmaalt. Mudelis MONICA on mulla- ja kliimaandmete põhjal 

programmeeritud kogu Euroopa, sh Eesti põllumajandusmaa kasutus. Mudel põhineb maakasutuse 25 

km2 suuruste osade analüüsimisel. Ressursside ja KHG hindamisel kasutatakse olemasolevaid andmeid 

saagi ning mulla (mullatüüp, orgaanilise süsiniku sisaldus), aga ka ilma kohta (miinimum- ja 

maksimumtemperatuurid, kiirgus, sademed, niiskus, tuule kiirus). Mudelis rakendatakse erinevaid 

kliimastsenaariumeid teraviljade (nisu, rukis, oder, kaer), liblikõieliste ning rohumaade ressurssi 

 
7
 https://www.riigiteataja.ee/akt/121062017002?leiaKehtiv 
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hindamiseks aastani 2030 ja 2050. Mudeli kasutamist piirab asjaolu, et seda saab füüsiliselt kasutada 

vaid Saksamaal. 

Paralleelselt koostatakse avaldatud teadusartiklite analüüs, kus on tehtud ressursside prognoose Eesti 

lähinaabrite või Põhjamaade kohta. Analüüsi kaasatakse nii MONICA mudelit kui ka muid mudeleid 

käsitlevad artiklid. 

Prognooside koostamise järel prognoositakse KHG muutusi. KHG prognoosimisel kasutatakse IPCC KHG 

inventeerimise metoodilist juhendit (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; 2019 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) ja ka võimalikke 

täiendatud suuniseid ning metoodikat, mis töötati välja Keskkonnaministeeriumi ja Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse koostööna projektis „Õhusaasteainete vähendamise programm“8. 

 

  

 

8
 https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/valisohukaitse/ohusaasteainete-vahendamise-programm; 

https://www.envir.ee/sites/default/files/ovp_lisa_1_29032019.pdf   
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2. Prognoosimisel kasutatud mõjutegurid 
2.1. Kliimamuutuste mõju 
Biomajanduse arengu prognoosimisel, sh bioressursi tootmisel ja majandusliku kasutamise 

prognoosimisel on vajalik olulisel määral arvestada kliimamuutustest tulenevaid tegureid. Uuringus 

kasutatakse alusandmeid, mis koondati ning analüüsiti Eesti kliimamuutustega kohanemise 

arengukava aastani 2030 ja selle juurde kuuluva rakendusplaani koostamisel, mille Vabariigi Valitsus 

võttis vastu 2. märtsil 2017. aastal. Enne arengukava koostamist toimus projekt „BioClim – 

kliimamuutused ja kohanemine: looduskeskkond ja biomajandus“9, kus osalesid Eesti Maaülikooli, 

Tartu Ülikooli, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse, Eestimaa Looduse Fondi ja Islandi 

Põllumajandusülikooli spetsialistid. Projektis koostati alusuuringu aruanne, strateegia ettepanekute ja 

rakenduskava ettepanekute aruanne. 

Analüüsis kasutatakse eelnimetatud projekti looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkonna 

tulemusi. Kliimamuutustega seoses toodi välja järgmised olulised tulemused (Suškevičs, M. et al. 
2015), mida võetakse arvesse bioressursside prognooside koostamisel. 

1. Looduskeskkond 

• Keskmise temperatuuri tõus võib mõjutada nii ohustatud liikide kui ka tavaliste liikide 
levialapiire. 

• Kliimamuutused võivad põhjustada liikide kohasuse ning paljunemisedukuse vähenemist 
ning muutusi fenoloogias ja see muudab liikidevahelisi suhteid. 

• Suureneb risk, et invasiivsed võõrliigid kahjustavad elurikkust, nt põhjustades uute 
invasiivide esinemist ning juba olemasolevate võõrliikide mõju ja leviku muutumist. Mõju 
võib avalduda ka kaitstavatel aladel. 

• Kaitstavate alade suurendamine ja sidusus on oluline elurikkuse kaitsmiseks ja 
säilitamiseks. 

• Kaasnevad veerežiimi ja -taseme muutused mõjutavad omakorda märgalade 
kasvuhoonegaaside bilanssi – süsihappegaasi ja naerugaasi emissioon enamasti suureneb 
ning metaani emissioon väheneb. Süsiniku sidumist mulda rohu- ja põllumaadel mõjutavad 
nii temperatuur, taimede kasv, sademete hulk kui ka mulla tüsedus, veerežiim, lõimis ja 
karbonaatide sisaldus. 

• Kliimamuutused võimendavad inimtegevusest tulenevaid negatiivseid mõjusid 
ökosüsteemile (nt intensiivistub raiejärgne orgaanika lagunemine, mille tulemusena 
suureneb CO2 heide atmosfääri, sademete suurenemine ohustab raiesmike soostumist ning 
talvine raie mõjutab pinnase lõhkumist). 

 
2. Põllumajandus 

• Olulist mõju avaldavad keskmiste temperatuuride tõus ja temperatuuri varieeruvuse 
muutumine. Eeldatavasti toimuvad muutused rohumaa- ja põllumuldade 
huumusesisalduses ja seega muldade viljakuses. Muldade viljakust mõjutavad palju ka 
tuleviku maaharimise iseärasused, eriti muutused maakasutuses. 

• Suuremad riskid tulenevad atmosfäärisaaste eeldatavast kasvust, sademete režiimi ja 
ekstreemsete ilmastikunähtuste sageduse muutustest. Samal ajal avaldab positiivset mõju 
vegetatsiooniperioodi pikenemine. Poollooduslikel rohumaadel mõjutab temperatuuri 
tõus koosluste liigilist koosseisu ja/või liikide ohtrussuhteid. 

 

9
 http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/projektid/bioclim/tulemused-ja-

materjalid/ 
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• Heitlik talv vahelduvate sulade ja jäätumistega halvendab taliviljade talvitumist ning 
suureneb lumiseene oht. 

• Atmosfäärisaaste, täpsemalt CO2 kontsentratsiooni tõus mõjutab taimefüsioloogiat 
positiivselt ning positiivset mõju võib avaldada kiirgusrežiimi muutus (UV-kiirguse 
vähenemine), mis tõstab mikroobsete pestitsiidide tõhusust. 

• Temperatuuride tõus, sademete hulga suurenemine ning lumikatte vähenemine soodustab 
traditsioonilisi loomakasvatusharusid, kuid ekstreemsete ilmastikunähtude suurenemisega 
kaasnevad ka suuremad riskid söödavarumises. Tormidest põhjustatud elektrikatkestused 
ja tõrked loomakasvatusseadmete töös võivad olla fataalsete tagajärgedega. 

• Keskmise temperatuuri tõus loob eeldused saasteainete emissiooni suurenemiseks 
sõnnikukäitluses. 

• Kliima soojenemise valguses eeldatakse, et järjest enam levivad taimi, põllumajandusloomi 
ja ka otseselt või kaudselt inimesi ohustavad patogeenid ning potentsiaalsed 
nakkushaiguste lülijalgsetest siirutajad. 

 
3. Läänemeri ja merekeskkond 

• Atmosfääriprotsessidest tulenevad muutused avalduvad merevee tsirkulatsioonis ning 
temperatuuri- ja soolsusrežiimis. Liigirikkust ohustavaks teguriks loetakse ka merevee 
taseme tõusu. 

• Kõrgem veetemperatuur soodustab primaarprodutsentide aktiivsust, mistõttu mere 
eutrofeerumine intensiivistub, mis omakorda suurendab võõrliikide osakaalu 
ökosüsteemis. 

• Lõunapoolsete võõrliikide kasv ja külmalembeste võtmeliikide taandumine mõjutavad 
merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust ja merekeskkonna tasakaalu negatiivselt. 

• Režiiminihked toiduahelates koos pikeneva vegetatsiooniperioodi ning suureneva üleüldise 
sekundaar- ja primaarproduktsiooniga avaldavad mõju merekeskkonna erinevatele 
protsessidele, kuid mõju suund on teadmata. 

• Kliimamuutuste erinevad ilmingud (soolsuse, veetaseme ja -temperatuuri muutused, 
ekstreemsed ilmastikunähtused, jääolud) võivad oluliselt mõjutada kalamajanduslikult 
tähtsate ja kliimamuutustele vähem vastupidavate (tundlike) kalaliikide arvukust ja varude 
suurust. Arvukuse muutused on eeldatavalt vastassuunalised puhta- ja külmaveeliste 
kalade populatsioonides (rääbis, Peipsi siig, luts, tint) võrreldes soojaveeliste kaladega 
(karplased, koha). 

 
 

4. Metsandus 

• Kliimamuutuse mõju tulemusena eeldatakse muutust metsade koosseisus, produktsioonis 
ja metsade ökoloogilises seisundis. Keskmise õhutemperatuuri tõus ja sademete koguse 
suurenemine mõjutab metsaökosüsteemi struktuuri ja funktsioone, muutes muuhulgas 
metsa kasvukiirust, süsiniku akumuleerimist ja seeläbi kogu ökosüsteemi ainebilanssi. 

• Olulist ja vältimatut kahju võivad tekitada ekstreemsed ilmastikuolud (suvel põlengud, 
kevadel ja sügistalvisel perioodil tormid). Suurenevad metsahaiguste, eriti invasiivse 
iseloomuga haiguste puhangute tekke ja samuti võimalike kahjurputukate 
masspaljunemise riskid. 

• Puidutööstus peab arvestama kohaliku puidu sortimendi muutusega (võib suureneda 
lehtpuude osakaal). 

• Sademete suurenemisel ja talve lühenemisel muutub oluliseks metsateede ja 
kuivendusvõrkude korrashoid, suurenevad vastavad kulutused. 

• Raieviisidest suureneb sanitaarraiete maht. 
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Kokkuvõttes tuleb biomajanduse valdkondades prognooside koostamisel arvestada järgmiste 
kliimateguritest põhjustatud riskidega: 

• aasta keskmise õhutemperatuuri tõus (sh põua sagenemine, vegetatsiooniperioodi 
pikenemine); 

• aasta keskmise sademete hulga tõus; 

• tuulekiiruse tõus ja tormide sagenemine; 

• lumikattega päevade arvu vähenemine; 

• veetemperatuuri tõus, jääkattega perioodi lühenemine; 

• veetaseme tõus; 

• ekstreemsete ilmastikunähtuste sagenemine (tormid, põud, ekstreemselt madal või kõrge 
temperatuur). 

Bioressursside tootmise prognoosimisel arvestatakse kliimamuutuse stsenaariumitega. Kasutatakse 

IPCC metoodika alusel koostatud KHG stsenaariumeid RCP4.5 ja RCP8.5 (RCP – ingl representative 
concentration pathway). Stsenaariumeid kasutatakse inimtegevusest põhjustatud kasvuhoonegaaside 

võimalike kontsentratsioonide ja nendest tingitud maapinnale langeva kiirgusliku mõju suurenemise 

kirjeldamiseks (nt RCP4.5 puhul on kiirgusliku mõju suurenemine +4,5 W/m2). Välja on pakutud ka KHG 

stsenaariumeid RCP2.6 ja RCP6, mille Keskkonnaagentuur on aruandes „Eesti tuleviku 

kliimastsenaariumid aastani 2100“10 hinnanud Eestis mittesoovitatavaks. Temperatuuri ja sademete 

hulga muutused, mida vastava stsenaariumi puhul arvesse võetakse, on esitatud lisas 1.  

 

10
 https://www.envir.ee/sites/default/files/kliimastsenaariumid_kaur_aruanne_ver190815.pdf 
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2.1. Poliitilised meetmed ja piirangud 
Biomajanduse arengu ja ressursside tootmise ning väärindamise prognoosimisel on oluline 

eesmärgistatud areng ja võimalikud keskkonnakaitsega seotud piirangud. Poliitilised meetmed ja 

valdkondlikud piirangud on kaardistatud lisas 2 järgmise jaotusega: a) põllumajanduse ja kalanduse 
arengukava meetmed ja eesmärgid kuni 2030; b) energiamajanduse arengukava aastani 2030; c) 
olulised valdkondlikud seadustes kehtivad piirangud kuni 2030; d) keskkonna parandamise ja 
õhusaaste vähendamisega seotud direktiivid. 

Baasstsenaariumi koostamisel lähtutakse maaeluministeeriumi valitsemisala põllumajanduse ja 
kalanduse valdkonna arengukavas aastani 2030 (edaspidi PõKa 2030) määratletud eesmärkidest. 

Üldeesmärk: Eesti toit on eelistatud, keskkond ja elurikkus on hoitud, toidusektori ettevõtted on 
edukad ning maa- ja rannakogukonnad on elujõulised; 

• alaeesmärk 1: tark ja kestlik põllumajandus, toidutootmine ja maaelu ning ohutu toit ja hoitud 
keskkond; 

• alaeesmärk 2: kestlik kalandus, mis tagab kalandusvaldkonna konkurentsivõime ja kalavarude 
jätkusuutliku majandamise. 

Eesmärkide täitmisel võib eeldada, et Eesti põllumajandustootmises, toidutootmises ja kalanduses 

tagatakse jätkusuutlik tegevus. See omakorda tähendab, et toodetav ja tarbitav toit on kõrge 

kvaliteediga ja ohutu, tagatakse parim võimalik taimetervis ja loomade heaolu ning minimeeritakse 

negatiivne mõju looduskeskkonnale. Peale eesmärkide täitmise oodatakse, et biomajandus areneb, 

põllu- ja kalamajandussektori keskkonnamõju väheneb ning ekspordi- ja sotsiaalmajanduslikud 

näitajad paranevad (suureneb ekspordivõimekus, väheneb sõltuvus fossiilsetest ressurssidest ja 

tervikliku arengu käigus väheneb maapiirkondade mahajäämus). PõKa 2030 alaeesmärkide alla on 

koondatud tegevussuunad, kus 1. alaeesmärgi täitmiseks on kaardistatud seitse tegevussuunda ja 

2. alaeesmärk hõlmab ühte samanimelist tegevussuunda. Igal tegevussuunal on oma alaeesmärgid ja 

indikaatorid, millest biomajanduse prognooside koostamisel võeti arvesse lisas 2 toodud ülevaade. 

ÜPP strateegiakava 2021–2027 ettevalmistavates materjalides on esitatud kolm üldeesmärki: 

• Tõhustada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga 
kindlustatuse. 

• Edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning panustada Euroopa Liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse. 

• Parandada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda. 

Erieesmärgidon järgmised: 
• Toetada põllumajandustootja elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu 

liidus, et tagada toiduga kindlustatus. 
• Suurendada konkurentsivõimet ja turule orienteeritust, pöörates erilist tähelepanu 

teadusuuringutele, tehnoloogiale ja digiüleminekule. 
• Parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas. 
• Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse 

energiasse. 
• Edendada säästvat arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja 

õhk. 
• Panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja 

maastikke. 
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• Olla atraktiivne noorte põllumajandustootjate jaoks ja soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades. 

• Edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust. 

• Parandada ELi põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise vallas 
(hõlmab nii ohutut, toitvat ja säästvalt toodetud toitu, toidu raiskamise vähendamist kui ka 
loomade heaolu tagamist). 

• Sektori ajakohastamine põllumajanduses ning maapiirkondades teadmiste edendamise ja 
jagamise, innovatsiooni ja digiülemineku abil ning ergutades nende kasutuselevõttu. 

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 

Bioressursi baasstsenaariumi koostamisel ei ole energiamajandus kõrgeima prioriteediga, kuid 
biomajanduse stsenaariumite koostamisel laiemalt on vajalik jälgida nii energiatõhusust kui ka 
taastuvatest energiaallikatest energia tootmise mahtu, mis omakorda tagab väheväärtuslikuma 
bioressursi parima võimaliku väärindamise. Olulisemad näitajad on kirjeldatud lisas 2. 

Eesti riiklik maakasutuspoliitika 

Eesti seadustes ja arengukavades pole konsensuslikult fikseeritud optimaalse metsamaa ja 

põllumajandusmaa proportsiooni. Kahe maakasutusviisi proportsioon on kujunenud reguleerimatult 

(LULUCF Estonia 2017, SEI 2019). Põllumajandusmaa kasutamist ja intensiivsust on mõjutanud ÜPP 

ning toetused alates 2000. aastast. Maakasutust mõjutab ka viljaka põllumaa kaitse, kõrge 

loodusväärtusega põllumajandusmaa ja metsamaa kaitse ning kaitsealuste metsade osakaalu 

fikseering. Puudub otsus, kui palju põllumajandusele sobimatut või mittevajalikku maad võib metsa 

alla viia ja kui suurel maa-alal võib kasvatada puidupõhist biomassi (nt lühiajalise raieringega 

energiavõsa kasvatamine või metsastamine). Maakasutusel on otsene mõju kasvuhoonegaaside 

sidumisele ja vabanemisele atmosfääri (LULUCF Estonia 2017). 

Rohelepe, biomajanduse ja ringmajanduse rakendamine 

Eesti riik on võtnud arvukaid kohustusi täita rahvusvahelisi kokkuleppeid kliimamuutuste 

vähendamiseks (IPCC 2014), millest olulisemad on Pariisi kliimakokkulepe (2015) ning Euroopa ühtne 

rohelepe kliimaneutraalsuse saavutamisel (2019). Eesti on seni saavutanud ELi seatud taastuvenergia 

osakaalu mahu kogu energiatarbimisest (direktiiv 2009/28/EÜ), kus puit moodustab soojuse tootmisel 

suurema osa kogu taastuvenergiast. Samas võib aga eeldada üha suurenevat puidutoorme vajadust 

tulenevalt Euroopa Liidu biomajanduse strateegiast (Berndes et al. 2016, Euroopa roheline kokkulepe 

2019). 

Kliimaneutraalse ja puhta ringmajanduse saavutamiseks nähakse Euroopa rohelises kokkuleppes ette, 

et tööstus tuleb täielikult kaasata. Tööstussektori ja kõigi väärtusahelate ümberkujundamiseks kulub 

kuni 25 aastat ehk üks põlvkond. Samas nähakse, et kui ringmajanduse tegevuskava suunab kõigi 

sektorite üleminekut, siis peamised jõupingutused keskenduvad eelkõige ressursimahukatele 

sektoritele, nagu tekstiili-, ehitus-, elektroonika- ja plastisektor. Toidu tootmisel nähakse 

probleemidena endiselt õhusaastet, vee- ja pinnasereostust ning bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemist. Strateegiaga „Talust taldrikule“ aidatakse toidutootjatel teha suuremaid jõupingutusi 

kliimamuutustega võitlemisel, keskkonna kaitsmisel ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. 

Komisjoni ettepanekutes ühise põllumajanduspoliitika kohta aastateks 2021–2027 nähakse ette, et 

vähemalt 40% ühise põllumajanduspoliitika kogueelarvest ja vähemalt 30% Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi vahenditest suunatakse kliimameetmetesse. (Euroopa roheline kokkulepe 2019) 



   
 

15 
 

Euroopa rohelises kokkuleppes nähakse ette kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050, kus 

maakasutusel ja puiduressursi jätkusuutlikul kasutamisel on oluline roll eesmärkide saavutamisel. 

(Haapala et al. 2015; Euroopa roheline kokkulepe 2019) 
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3. Taime- ja loomakasvatusressursside prognoos 
3.1. Taime- ja loomakasvatusressursi tootmist mõjutavad tegurid ja arengusuunad 
3.1.1. Kliimamõjudega arvestamine 

Periood 2021–2030 
Bioressursi tootmise prognoosimisel lähtutakse eelmise perioodiga sarnastest mõjudest, kuid 

suureneb äärmuslike ilmastikunähtuste ilmnemise tõenäosus. Pessimistlik prognoos RCP8.5 annab 

põhjust eeldada madalamatel maadel sügisese saagikoristusega seotud probleemide sagenemist 

ekstreemselt vihmaste perioodide tõttu. Prognoositakse determinantsete kultuuride (nt teraviljade, st 

kultuuride, mille vegetatiivne kasv lõppeb õitsemise alguses, kuna võrsete tipumeristeemist 

moodustuvad generatiivorganid) osakaalu vähenemist, kuid indeterminantsete kultuuride (nt 

juurviljade või mitmete kaunviljade, st kultuuride, mille vegetatiivset kasvu õitsemine ei peata) 

tähtsuse suurenemist. Muutust mõjutab pikem vegetatsiooniperiood. 

 

Periood 2030–2050  

Sellel perioodil avalduvad mõjud on analoogsed perioodile 2021–2030, kuid mõõdukal määral 

intensiivsemad ja ulatuslikumad. Pikenenud on vegetatsiooniperiood, mis võimaldab alustada 

karjatamist kevadel varem ja lõpetada sügisel hiljem. See võib endaga kaasa tuua söödaressursi ja 

loomakasvatustoodangu kasvu. Äärmuslike ilmastikunähtuste leevendamiseks tuleb kariloomadele 

tagada piisav joogivesi ja varje. 

 

Suureneb kevadine külma- ja põuarisk, millega kaasnevad seemnete idanemis- ja kasvuprobleemid. 

Põuaperioodil avalduva kuumastressiga võivad kaasneda ka terade formeerumise häired. RCP8.5 

kliimastsenaariumi realiseerumisel võib keskmiste temperatuuride tõusu tagajärjel oodata 

kahjustajate põhjustatud saagikadude suurenemist. Sügisesed heitlikud ilmad võivad raskendada 

põllutööde planeerimist ja pika sügise korral võib talivilja oras üle kasvada. Selle vältimiseks hakatakse 

kasutama rohkem kasvuregulaatoreid (kaasnevad kulud ja keskkonnamõju). Talvised temperatuurid 

näitavad tõusutrendi, mistõttu suureneb tõenäosus, et talvel vahelduvad sulamis-külmumistsüklid ja 

talivili võib seetõttu jääkooriku all lämbuda või kannatada talvitushaiguste käes. Ikaldust võib 

ennustada äärmuslike kliimasündmuste (trombid, äikesetormid, rahe), aga regiooniti teataval määral 

ka üleujutuste esinemise sagenemise tõttu. Eestis on esinenud keskmiselt 0–4 rahepäeva aastas teatud 

piirkonna kohta. Märgitud rahepäevade arv ja kahju suureneb. 

Pessimistliku kliimastsenaariumi (RCP8.5) prognoositud temperatuuride tõusu tagajärjel aktiveeruvad 

mulla orgaanilist ainet lagundavad saproobid, mille tagajärjel eraldub rohkem CO2. Mulla huumusvaru 

võib hakata vähenema, kuid esialgu (kuni 2050. aastani) kompenseerib selle suurem biomassi hulk. 

Kõrgemad temperatuurid tingivad loomakasvatusega seotud saasteainete emissioonide kasvu, mille 

tagajärjel kasvab muldade hapestumise võimalus. Taime- ja loomakasvatuse prognoosi aluseks oleva 

ilmastiku eeldatav muutus ja sellest tingitud mõju on esitatud alljärgnevas tabelis 1. 

Juhime tähelepanu, et projekti EURO-CORDEX raames on Euroopa kohta perioodiks 2006–2100 

koostatud 26 grupis 10 erinevat kliimamudelit, kus arvestatakse KHG muutuseid vastavalt RCP4.5 ja 

RCP8.5 põhjal. Eesti kohta on andmed leitavad mudeli RCA4 CNRM, DMI-HIRHAM5 ääreväljade EC-

EARTH ja KNMIRACMO22 ääreväljade EC-EARTH abil. 
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Taimekasvatuses tähendab temperatuuri muutus kõige olulisemat muutust kevadel märtsis ja aprillis. 

See omakorda avaldab olulist mõju seni aprilli lõpus alanud vegetatsiooniperioodi pikkusele. 

Vegetatsiooniperiood võib pikeneda 2050. aastaks RCP4.5 stsenaariumi kohaselt 15–20 päeva võrra ja 

RCP8.5 stsenaariumi kohaselt 25–35 päeva võrra. 

Tabel 1. Muutus keskmises temperatuuris ja sademete hulgas aastaaegade ja aasta lõikes projekti 
EURO-CORDEX andmetel (allikas: Eesti Ilmateenistus, Keskkonnaagentuur; EURO-CORDEX CMIP5 ja RCM 

analüüs) 

Periood Talv Kevad Suvi Sügis Aasta 
1961–1990 -4,7 3,7 15,5 6,3 5,2 

1991–2018 -2,8 4,9 16,4 6,7 6,4 

2019–2030 -2,3 (2,5) 5,3 (5,5) 16,7 (16,8) 7,0 (7,1) 6,8 (6,9) 

2030–2050 -1,4 (-0,8) 6,5 (7,2) 17,2 (17,9) 7,7 (8,2) 7,5 (8,1) 

Sademed      

1961–1990 117 104 202 203 627 

1991–2018 140 110 218 189 657 

2019–2030 140 (142) 115 (119) 220 (225) 205 (210) 665 (670) 

2030–2050 141 (149) 119 (125) 231 (246) 220 (216) 710 (736) 

Märkus: prognoositud perioodil 2020–2050 on esitatud andmed RCP4.5 ja sulgudes RCP8.5 

stsenaariumis esitatud KHG muutuse põhjal. 

KHG stsenaariumi RCP8.5 rakendumisel perioodil 2040–2050 algab vegetatsiooniperiood suure 

tõenäosusega 11–15 päeva varem ja lõpeb 14–20 päeva hiljem. Samas juhime tähelepanu, et teravilja, 

õlikultuuride ja kaunviljade kasvatamisel ei pruugi vegetatsiooniperioodi pikenemine anda suurt 

positiivset mõju, kui keskmine temperatuur jääb suhteliselt madalaks (nt +10 kuni +12 C°). Samuti ei 

pruugi anda väga suurt efekti sügisene vegetatsiooniperioodi pikenemine ja kahju võib tekkida saagi 

koristamise ajal suurenevast sademete hulgast. Selle tõttu on pikaajaline prognoosimine ja tulemused 

suhteliselt suure varieeruvusega. 

Eesti Taimekasvatuse Instituudi11 Kuusiku katsejaamas läbi viidud sordikatsete käigus on leitud, et 

kõige olulisemat mõju saagile avaldavad sademed ja temperatuur kolme külvijärgse nädala jooksul. 

Ühtlasi on kriitilisemad saaki piiravad ilmastikusündmused seotud kõrgete temperatuuridega kriitiliste 

arengufaaside ajal (põud pärast külvi, kõrge temperatuur ja põud pea loomise faasis, kõrge 

temperatuur tera täitumise faasis). Näiteks kõrge temperatuur enne vahaküpsust on nisu puhul 

vähendanud saaki kuni 244 kg/ha. Nisu saagikuse puhul on leitud, et kõrvalekalle keskmisest (18,3–

22,6 mm) kolme nädala jooksul pärast külvi mõjutab saaki kuni 1000 kg/ha. Sademete hulk 3.–7. nädala 

jooksul on samuti oluline: 10 mm sademeid suurendab saaki 30–70 kg/ha. Ühtlasi juhitakse 

tähelepanu, et ebasoodsate tingimuste tõenäosus teraviljadele suureneb. 

Kokkuvõttes on kliimast tulenevad pikaajalised muutused märkimisväärselt vastassuunalised, mis 

eeldatavalt üksteist kompenseerivad. Valmis tuleb olla eelkõige ekstreemsete nähtuste sagenemiseks. 

Sortide valiku, ajastatud viljelemise ja heal tasemel agrotehnikaga on võimalik ilmastikuriske 

maandada ja järgnevate perioodide saagikust eeldatavalt suurendada. Ühtlasi on prognoosmudelites 

hinnatud saagikuse suurenemist Põhja-Euroopas positiivselt. 

 

11
 Projekti „Kliimamuutuste mõju põllukultuuridele„ lõpparuanne. 2015. Lisa 1. 

https://www.pikk.ee/upload/files/684_7_kliimamuutused.pdf; 

https://www.pikk.ee/upload/files/684_7_kliimamuutused_LISA1.pdf 
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3.1.2. Varem koostatud prognoosid 

Järgnevalt antakse ülevaade varasematest prognoosidest ja nende põhitulemustest. Ülevaade ei ole 

lõplik, kuna perioodil 2000–2015 on koostatud väga erineva otstarbega taimekasvatuslikke ja 

turutingimusi arvestavaid prognoose. Olulisel kohal on mudelite integreeritus, kus toodangu 

prognoosimiseks kaasatakse kliimamudelid (nt Environmental Policy Integrated Climate Model (EPIC)), 

erosiooni projektsioone (nt Erosion Productivity Impact Calculator), ökosüsteemide mudeleid (nt 

Global AgroEcological Zone Model in the Integrated Model to Assess the Global Environment (GAEZ-

IMAGE); General Ecosystem Simulator with Managed Land (LPJ-GUESS); The Predicting Ecosystem 
Goods And Services Using Scenarios model (PEGASUS)), aga ka agrothenoloogiat hõlmavad mudelid (nt 

Decision Support System for Agro-technology Transfer (pDSSAT)), vegetatsiooni- ja veebilansi 

mudeleid. Lisaks tuleb arvestada, et mudelid jagunevad lokaalseteks (mõne konkreetse riigi 

uurimisasutuse koostatud vastava riigi tarbeks, nt Põhja- ja Ida-Saksamaa kohta koostatud mudel 

AFRCWHEAT2; Holland – LINTUL-4; Uus-Meremaa – APSIM jne) ja globaalseteks. Siinkohal vaatleme 

globaalsete mudelitega leitud tulemusi, mille abil on võimalik eristada võimalikke muutusi Eestis. Valik 

globaalsetest mudelitest on esitatud tabelis 2, mille on koostanud projekti kaasatud eksperdid. 

Põllumajanduse kohta on selliseid mudeleid 12. 

Tabel 2. Globaalsed prognoosimudelid taimekasvatusele (allikas: autorite koondatud) 

Mudel Ver-
sioon 

Artikkel Link 

AquaCrop  6.1 Steduto, P., Hsiao, T.C., Raes, D. & 

Fereres, E. 2009. AquaCrop: The FAO 

Crop Model to Simulate Yield 

Response to Water: I. Concepts and 

Underlying Principles 

www.fao.org/nr/water/aquacrop.html 

AGMEMOD 2019 Salamon. P. et al. 2019. AGMEMOD 

Outlook for Agricultural and Food 

Markets in EU Member States 2018–

2030 

https://agmemod.eu/ 

DASSAT- 

CERES 

4.07 Hoogenboom, G., C.H. Porter, K.J. 

Boote, V. Shelia, P.W. Wilkens, U. 

Singh, J.W. White, S. Asseng, J.I. 

Lizaso, L.P. Moreno, W. Pavan, R. 

Ogoshi, L.A. Hunt, G.Y. Tsuji &J.W. 

Jones. 2019. The DSSAT crop 

modeling ecosystem. Kogumikus 

Advances in Crop Modeling for a 

Sustainable Agriculture, Burleigh 

Dodds Science Publishing, 

Cambridge, Ühendkuningriik,lk 173–

216. Toim K.J. Boote 

http://dssat.net/ 

DNDC  9.5 Cui, J. 2019. Process simulation and 

optimization of agro-systems by 

DNDC model.  

www.dndc.sr.unh.edu 

CLM4.5 4.5 Thiery, W., et al. 2017.  Present-day 

irrigation mitigates heat extremes 

http://www.cesm.ucar.edu/models/clm/ 
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Mudel Ver-
sioon 

Artikkel Link 

CROPSYSTb 4.13.0 Stöcle, C.O., Nelson, R., Kemanian, A. 

1996. Cropsyst User’s manual 

(Version 2.0). Biological Systems 

Engineering Dept., Washington State 

University 

http://modeling.bsyse.wsu.edu/CS_Suite_4/C

ropSyst/index.html 

EPIC-BOKU  Kiniry, J. et al. 2011. EPIC model 

parameters for cereal, oilseed, and 

forage crops in the northern Great 

Plains region. Canadian Journal of 

Plant Science,75,679-688 

http://epicapex.tamu.edu/ 

LPJ-GUESS 4.0 Olin, S., Lindeskog, M., Pugh, T., A.M. 

Schurgers, G. Wårlind, D. Mishurov, 

M. Zaehle, S. Stocker, B. D. Smith, B. 

Arneth, A. et al. Soil carbon 

management in large-scale Earth 

system modelling: Implications for 

crop yields and nitrogen leaching. 

Earth System Dynamics,6,475-

768,2015 

http://iis4.nateko.lu.se/lpj-guess/ 

MONICA 1.2 Nendel, C. 2014. MONICA: A 

Simulation Model for Nitrogen and 

Carbon Dynamics in Agro-

Ecosystems. Environmental Science 

and Engineering 

http://monica.agrosystem-models.com 

PEGASUS 2.0 Deryng et al. 2014. Global crop yield 

response to extreme heat stress 

under multiple climate change 

futures. Environmental Research 

Letters, kd 9, nr 3 

https://mygeohub.org/resources/pegasus/ve

rsions 

pAPSIM 7.5 Elliott. J. et al. 2014. The parallel 

system for integrating impact 

models and sectors (pSIMS) 

 

CGMS-

WOFOST 

7.1 Wit. A et al., 2019. 25 years of the 

WOFOST cropping systems model. 

http://www.wofost.wur.nl 

 

Uurides erinevate mudelite kasutamise võimalusi, nähtub, et mudelid hõlmavad maisi, nisu, soja ja riisi 

kasvatamise prognoosi, mistõttu Eestis kasvatatavate kultuuridega võrreldes on võimalik hinnata 

üksnes nisu saagikuse muutust. Mudelitest leitud olulisemad tulemused on järgmised. 

• Aastani 2030 on KHG stsenaariumi RCP4.5 kohaselt mõju nisu saagikusele madal, mistõttu 
mudelites on valdavalt hinnatud stsenaariumi RCP8.5 kohast mõju. Globaalselt hinnatuna on 
enamikus praegustes põllumajanduspiirkondades näha põllumajanduse tootlikkuse tugevat 
langust, kuid mõne märkimisväärse erandiga, näiteks praegu madalama temperatuuriga 
mägipiirkonnad või laiuskraadid. Globaalseks nisu saagikuse languseks hinnatakse 9,9% kuni 
37,6% aastaks 2050. Eestis on prognoositud nii saagi suurenemist kui ka vähenemist olenevalt 
mudeli erinevatest sademete ja temperatuuri parameetritest. 
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• CO2 mõju on suur enamiku põllukultuuride jaoks, sh teraviljad ja õlikultuurid, kuna soodustab 
fotosünteesi ja taimed on osaliselt võimelised korvama kõrgemast temperatuurist ning 
väiksemast sademete hulgast põhjustatavat negatiivset mõju. Kuna mudelites püütakse 
hinnata temperatuuri ja sademete mõju, on väetamine ja CO2 kontsentratsioon valdavalt 
konstant (370 ppm). RCP8.5 stsenaariumis suureneb CO2 kontsentratsioon aastaks 2050 
tasemeni 540 ppm. Lobell ja Gourdji (2012) väidavad, et lähikümnendite tõenäoline 
stsenaarium on see, et soojenemine aeglustab globaalse saagikuse kasvu umbes 1,5% 
aastakümne kohta, samal ajal kui CO2 lisandumine suurendab saagikust ligikaudu sama palju. 

• Mudelid annavad väga erineva tulemuse, mis sõltub nii mudeli kalibreerimisest kui ka 
eelnimetatud CO2 tasemest, aga ka veebilansi ja väetamise tingimustest. Joonisel 2 on esitatud 
näitena kolme erineva mudeli tulemused. Keskmisel ja kõrgemal laiuskraadil asuvates riikides 
võib eeldada siiski positiivsemat teraviljade kasvukeskkonda. JRS on erinevaid mudeleid 
kasutades (11 erinevat mudelit) hinnanud nisu saagikuse muutuseks Eestis vahemikku 5–10% 
RCP8.5 stsenaariumi korral (joonis 3). 

• Juhul kui saagikus kogu maailmas väheneb, prognoositakse DSSAT mudeliga teravilja hinna 
tõusu 2,5–15,0%. 

 

Märkus: hall jaotus tuleneb piirkondade erinevast võimalikust temperatuuri muutusest ja moodustab 
15–85% kõigi mudelite hinnatavast vahemikust. 

Joonis 2. Saagikuse võimalik muutus (%) 2050. aastaks võrreldes referentsperioodiga 1980–2010 
tulenevalt kohaliku temperatuuri muutusest (C°) peamistes põllumajandusregioonides (aluseks 
pDSSAT, EPIC ja PEGASUS; allikas: Rosenzweig. C. et al. 2013) 

ÜPP rakendamisega on oluline jälgida Euroopa Komisjoni makromajandusliku arengu prognoose. 
Selleks koostatakse ELi liikmesriikide tasandil osalisel tasakaalumudelil põhinevat prognoosi 
AGMEMOD (Agriculture Member State Modelling). Mudel AGMEMOD kuulub Teadusuuringute 
Ühiskeskuse hallatavasse integreeritud modelleerimisplatvormi iMAP (The Integrated Modelling 
Platform for Agro-economic Commodity and Policy Analysis). 
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Joonis 3. Nisu saagikuse võimalik muutus perioodil 2021–2050 võrreldes referentsperioodiga 1981–
2010. (allikas: Ciscar, J. C. et al. 2018) 

Mudeli väljund on keskpika perioodiga prognoosid EL liikmesriikide kohta, millest viimased on esitatud 

raportis „AGMEMOD outlook for agricultural and food markets in EU Member States 2018–2030“. 
Taime- ja loomakasvatusprognooside koostamisel võtame aluseks ELi ja Eesti kohta esitatud andmed. 

Mudeli makronäitajate (rahvastiku muutus, kogutoodang ja inflatsioon) prognoos on esitatud joonisel 

4. Kuigi rahvastik eeldatavalt väheneb, prognoositi 2019. aastal SKP kasvu 1,4–1,5% aastas. Inflatsiooni 

suuruseks hinnati 1,5–1,8% aastas. 

 

   
Joonis 4. EL rahvastiku, SKP ja inflatsiooni prognoos kuni 2030 (allikas: AGMEMOD Outlook 2018–2030) 

Tulenevalt COVID-19 epideemiast ja ülemaailmsest majanduse seiskumisest 2020. aasta märtsist maini 

vaatleme Euroopa Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi SKP kohta (joonis 5). Prognoosi kohaselt 

väheneb SKP 2020. aastal SKP kuni 8%, kuid 2021. aastaks prognoositakse kuni 6% kasvu. Samal ajal 

on 2021. aastaks koostatud ka negatiivsemaid stsenaariume, kus SKP kasv on kuni 4%. 
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Joonis 5. EL rahvastiku, SKP ja inflatsiooni prognoos kuni 2030 (allikas: EU Spring 2020 Economic 
Forecast12 ) 

Nii 2020.  kui ka 2021. aastaks prognoositakse inflatsiooni olulist aeglustumist (joonis 5). Samas näeme, 

et nii varasemas kui ka kevadprognoosis on järgitud trendi ja lineaarsust. Praegu hindame, et 

toidutootmise valdkonda majanduse aeglustumine oluliselt ei mõjuta. 

Mudeli AGMEMOD põhjal on koostatud ja esitatud ELi teraviljaturu bilansi (lisas 3) prognoos aastateks 

2019–2030, mille kohaselt kasvab toodang EL-13 gruppi kuuluvates liikmeriikides aastas keskmiselt 

0,8%. Kõikide liikmesriikide kohta kokku eeldatakse teraviljaekspordi 1,5% kasvu. Piimaturu bilansi 

prognoosis (lisa 4) eeldatakse perioodil 2019–2030 piimalehmade arvu vähenemist (0,6%, sh EL-13 

grupis 1,1%), piimatoodangu suurenemist (0,6%, sh EL 13 grupis 1,1%), mis omakorda tähendab, et 

prognoositakse olulist piimatoodangu suurenemist lehma kohta. 

Mudeli AGMEMOD põhjal on koostatud ja antud Eesti kohta ülevaade kolme põllukultuuri ning piima-, 

liha- ja munatoodangu kohta. Prognoosi näitlikustamiseks on esitatud väljavõte nisu, odra ja rapsi ning 

piimatootmise näitajatest (tabel 3). AGMEMOD prognoosist nähtub konservatiivne toodangu kasv, mis 

ei vasta tegelikule tasemele võrreldes 2017–2019 keskmisega (Statistikaameti andmetel autorite 

arvutuse järgi). 

Kuna praegu ei ole Eesti põllumajanduse kohta ei eraldi ega võrreldes EL põllumajandustootmisega 

detailsemat mudelprognoosi koostatud, kasutatakse biomajanduse ressursside prognoosimisel 

võrdluseks ja ühe pidepunktina projekti AGMEMOD andmeid. 

  

 

12
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_799/IP_20_799_EN.pdf 
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Tabel 3. Projekti AGMEMOD prognoos valitud kultuuride ja piimatootmise kohta aastani 2030 ning 
arvutatud muutus võrdlusperioodi 2017–2019 keskmisega (allikas: AGMEMOD Outlook for Agricultural and 
Food Markets in EU Member States 2018–2030, Thüneni töödokument nr 114 (2019); Statistikaamet; Eesti 

Konjunktuuriinstituut) 

Toodang Näitaja 2017–2019* 2020 2025 2030 Muutus 2030/ 
2017–2019 

Nisu saagikus, t/ha 4,1 3,8 4,1 4,5 10% 

toodang, tuhat tonni 670 501,1 568,1 640,8 -4% 

sisetarbimine, tuhat 

tonni 

218,1 188,6 233,7 272,1 25% 

eksport, tuhat tonni 467,4 312,5 334,4 368,7 -21% 

turuhind, €/t 158,1* 163 175 178 13% 

Oder saagikus, t/ha 3,6 3,6 3,9 4,1 14% 

toodang, tuhat tonni 432,1 472 525 573,7 33% 

sisetarbimine, tuhat 

tonni 

217,9 451,8 521,2 529,6 143% 

eksport, tuhat tonni 301,5 20,1 3,8 44,1 -85% 

turuhind, €/t 150,5* 138 149 152 1% 

Raps saagikus, t/ha 1,7 1,7 1,6 1,5 -12% 

toodang, tuhat tonni 156,7 120,3 117,9 104,2 -34% 

sisetarbimine, tuhat 

tonni 

122,8 117,1 113,7 100,9 -18% 

eksport, tuhat tonni 34,3 3,2 4,2 3,4 -90% 

turuhind, €/t 370,2 363 373 366 -1% 

Piima-
tootmine 

toodang, tuhat tonni 746,8 710 743,7 813,0 9% 

toodang lehma 

kohta, tonni 

9,3 9,3 10,5 11,9 28% 

turuhind, €/t 0,314 0,295 0,299 0,292 -7% 

Sealiha 
tootmine 

toodang, tuhat tonni 57,6 48,7 55,7 57,5 0% 

kaal sea kohta, kg - 84 80,1 78,8 - 

turuhind, €/t 156,0 167,5 158,4 153,7 -1% 

*Märkus: võrdlusperioodiks arvutati viimase kolme aasta keskmine SA andmetel. Teraviljade ja rapsi turuhind 

leiti Eesti Konjunktuuriinstituudi hindade andmebaasist. Autorite arvutatud muutus. 

Euroopa Liidu liikmesriikide väetiste kasutamise prognoos (Forecast of food, farming and fertilizer use 
in the European Union, 2019) näitab vähenemise tendentsi, kuid aastateks 2028–2030 eeldatakse 
mõningast kasvu (joonis 6). Samal ajal hinnatakse, et toitainete kasutamine muutub ligikaudu 0,7% 
tõhusamaks. Siinkohal on oluline, et teravili ja õlikultuurid kasutavad ligikaudu 61% toitainetest. Juhul 
kui kultuuride osakaal külvikorras muutub, siis muutub ka väetiste kasutamise maht. 
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Joonis 6. Maailma väetiste kasutamise prognoos kuni 2030 (allikas: World fertilizer trends and Outlook 
to 2022, 2019) 

FAO (World fertilizer trends and Outlook to 2022, 2019) hindab, et maailma väetiste nõudlus kasvab 

mõõdukalt: 2019. aastal oli lämmastiku (N) nõudlus 107 424 000 tonni, 2022. aastaks kasvab see 

eeldatavalt 111 591 000 tonnile. Fosfori (P2O5) nõudlus suureneb vastavalt 46 587 000 tonnilt 

49 096 000 tonnini ja kaaliumi (K2O) nõudlus 37 971 000 tonnilt 40 232 000 tonnile. Järeldame, et 

väetiste kasutamises ei saa eeldada maailmas ja Eestis suurt tõusu, kuna tootmises tuleb tagada 

suurem keskkonnahoid ja kulutõhusus. 

Euroopa Komisjoni koostatud aruandes „FOOD 2030: Future-Proofing our Food systems through 
Research and Innovation“ (2017) tuuakse välja olulisi arenguid fotosünteesi kiirendamiseks, mis 

võimaldab suurendada saagikust. Hinnatakse, et nisu ja riisi saagikust saaks suurendada kuni 60% 

võrra. Juhitakse tähelepanu, et suurenev nõudlus valkude järele ei saa põhineda lihatootmisel, 

mistõttu tuleb leida alternatiive ja uusi tooteid. Rahastatavas projektis „PROTEIN2FOOD“ 

(https://www.protein2food.eu/) töötatakse välja uuenduslikke ja säästvaid töötlemisviise, et toota 

kvaliteetselt, ökonoomselt ja ressursitõhusalt valgukultuure ja nende seemet, pakkudes nii võimalust 

ja alternatiivi loomsete valkude tootmisele. Järeldame, et tulevikus tuleb oluliselt suurendada 

valgukultuuride tootmist (nt Eestis kaunviljad). 

Ühtlasi on olulisel kohal projektid FATIMA ja FAST, kus rõhuasetus on täppisviljeluse arendamisel ja 

sisendite kasutamise optimeerimisel täpse ja asjakohase seire kaudu. 

Taime- ja loomakasvatuse prognoosi mõjutavaid aluseid on kokkuvõtvalt hinnatud alljärgnevas tabelis 

4. 
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Tabel 4. Taime- ja loomakasvatust (potentsiaalselt) mõjutavad tegurid (allikas: autorite koostatud) 

Valdkond; 
periood 

Mõju taimekasvatustootmise 
muutusele 

Mõju loomakasvatustootmise 
muutusele 

kuni 2030 2030–2050  kuni 2030 2030–2050  
Mõju tugevus 

 
Tegur 

n
õ

rk
 

ke
sk

m
in

e  

tu
ge

v  

n
õ

rk
 

ke
sk

m
in

e  

tu
ge

v  

n
õ

rk
 

ke
sk

m
in

e  

tu
ge

v  

n
õ

rk
 

ke
sk

m
in

e  

t u
ge

v 

Seadusandlus     x     x     x     x 

Toiduohutus    
 

x   
 

x   x 
 

  x   

Kliimamuutused 
 

 x     
 

x x       x 
 

Uued sordid/ 
tõuaretus 

 
 x     x     x      x   

Patogeenid    x     x     x     x   

Agro- ja 
zootehnika 

 
 x     

 
x 

 
x      x 

 

Maaparandus x       x   x     x     

Väetamine 
 

 x     x               

Põldude suurus x       x   x       x   

Toetused, 
maksud, 
kvoodid 

    x     x     x     x 

Biorafineerimise 
areng 

  x     x   x     
 

x   

ELi jt lepingud, 
regulatsioonid 

  x       x     x     x 

 

Kokkuvõttes järeldame, et potentsiaalset taime- ja loomakasvatuse toodangut ehk bioressursi tootmist 

mõjutavad järgmised seosed: 

• Toiduohutus ja seda reguleeriv seadusandlus mõjutavad oluliselt taime- ja loomakasvatuslikku 
tootmist. 

• Kliima soojenemine tõstab taimse biomassi produktsioonivõimet, kuid vähendab 
potentsiaalset loomset toodangut. 

• Taime- ja loomakasvatust jäävad oluliselt mõjutama toetused, maksud ja tõenäoliselt ka 
kvoodid (nt kasutamine bioenergeetikas). 

• Biorafineerimistehaste areng tagab soodsa turu vähemväärtuslikule ressursile, aga ka seni 
eksporditud väärindamata toormele. 

• Agro- ja zootehnika areng mõjutab tugevalt tootlikkust, mis võimaldab toota sama 
tootmispinna juures innovatiivsete ja täppisviljelusest tulenevate tehnoloogiliste arengutega 
märksa rohkem toodangut. Mõju avaldub ka sortide ja tõuaretuse kaudu. 

• Bioressursi tootmist piiravad taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine ja ravimite 
kasutamise vähendamine loomakasvatuses. 
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3.1.3. Taime- ja loomakasvatuse prognoosi alused 
Eeltoodud prognoosimudelitest nähtub, et taimekasvatuse biomassi prognoos sõltub eelkõige 

saagikusest ja tarbimisest. Saagikust mõjutavad ilmastik, muld, väetamine ja agrotehnika. Erinevad 

autorid (Vossen & Rijks 1995; Vossen 1989; Dennet et al. 1980; Odumodu & Griffits 1980) on 

soovitanud ja testinud võrrandeid, mille üldkuju on esitatav järgmiselt: 

Yprog=b0 + f(T)+ f(S)+ e 

kus Yprog on prognoositav saagikus, b0 on regressioonikonstant, mis väljendab keskmist statistilist 

saagikust, f(T) iseloomustab tehnoloogia mõju ajas, f(S) väljendab saagikuse simulatsiooni tulenevalt 

ilmast ja väetamisest ja e on jääkliige.  Praeguses prognoosis rakendatakse analoogset valemit, kus b0 

leitakse Eesti Statistikaameti taime- ja loomakasvatustoodangut iseloomustavatest andmetest ning 

baasina kasutatakse kolme viimase aasta (2017–2019) keskmist näitajat. Kliimamuutuse ja tehnoloogia 

mõju lisatakse võrrandisse kaalutud keskmise kasvumäära indeksina, mis erineb mõnevõrra 

eelmärgitud regressioonivõrrandist. 

Tuginedes Eesti Statistikaameti saagikuse, väetamise ja Eesti Ilmateenistuse andmetele, püüti 

koostada saagikuse prognoosivõrrandit. Kahjuks ei esinenud olemasolevate makroandmete vaates 

usaldusväärseid seoseid regressioonanalüüsi tulemustes. EMÜ saagikatsete andmetel võimaldab nisu 

väetamine 12,5–14,5 kgN/ha saada 1 tonni saaki ja odra puhul on vastav näitaja 9,5–11,0 kgN/ha. Seos 

kehtib leostunud ja leetja mulla puhul (mullakaardi kood Ko, Kl), mis on kõrge boniteediga (2017. aastal 

viljelusvõistluse käigus kogutud andmed; EMÜ saagikatsete andmed). 

Kuna praeguse prognoosi jaoks on otstarbekas rakendada Eesti keskmisi andmeid, rakendatakse 

saagikuse prognoosi eelmärgitud võrrandi alusel, kuid tehnoloogia ja saagikuse simulatsiooni indekseid 

kasutades. Taime- ja loomakasvatusressursside prognoosimisel kasutatavaid indekseid hinnatakse 

võimalikku kliimamuutust, agrotehnoloogilist arengut, keskkonnanõudeid ja põllumajanduspoliitilisi 

meetmeid arvestades. Hinnangute põhjal arvutatakse kaalutud keskmine muutuse tase perioodide 

2021–2030 ja 2031–2050 kohta. Klimaatilisi ekstreemseid riske arvesse ei võeta, kuna tegemist on 

juhusliku (võrduks liisu heitmisega) väga negatiivse või väga positiivse aasta leidmisega, mis teineteist 

omakorda tasandavad. Kaalutud keskmise kasvumäära valem on järgmine: 

!̅ = ∑ %!"
!#$ !!
∑ %!"
!#$

 

 

kus !!  on väärtus ja %!  selle esinemise kaal/tõenäosus. 

Kaalutud keskmise määramiseks on hinnatud tootmist mõjutavaid tegureid ja võimalikku pindala või 

karjade osakaalu, kus muutus aset võib leida (tabel 5). Osakaalu hindamise vajadus tuleneb omakorda 

sellest, et tootmise tase varieerub tootjate lõikes. Samal ajal ei ole välistatud, et kõrge toodanguga 

ettevõtetes langeb saagikus näiteks kliimamõjude tagajärjel (sh mõjutavad saagikust raskesti 

prognoositavad ebasoodsad sündmused nagu rahe, torm vms ning nende tagajärjed). 
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Tabel 5. Prognoosimisel kasutatud mõju hinnangud ja tõenäosus (ulatus) aastani 2030 (allikas: autorite 
koostatud ja hinnatud punktis 3.1.2 kirjeldatud andmete põhjal) 

Faktor Kultuur Mõju saagikusele Mõju tõenäosus 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Kliimamuutuse 
mõju, sh CO2 
kontsentratsioon 
õhus 

teravili 5% 15% 80% 60% 

õlikultuurid 5% 15% 80% 60% 

kaunvili 5% 15% 80% 60% 

kartul 5% 15% 80% 60% 

köögivili 5% 15% 80% 60% 

rohusööt 5% 15% 80% 60% 

piimatoodang 1% -5% 80% 60% 

lihatoodang 1% -5% 80% 60% 

Väetamine  teravili 1% 4% 80% 40% 

õlikultuurid 1% 4% 80% 40% 

kaunvili 0% 2% 80% 40% 

kartul 5% 7% 80% 40% 

köögivili 5% 10% 80% 40% 

rohusööt 5% 10% 80% 40% 

Agro- ja zootehnika 
ning täppisviljelus 

teravili 15% 80% 60% 

õlikultuurid 10% 80% 60% 

kaunvili 20% 80% 60% 

kartul 15% 80% 60% 

köögivili 20% 80% 60% 

rohusööt 10% 80% 60% 

piimatoodang 2% 80% 60% 

lihatoodang 2% 80% 60% 

Mõju toodangule ja kultuuri valikule Mõju toodangule Mõju tõenäosus 
Hinnad ja poliitika teravili 5% 70% 

õlikultuurid 5% 70% 

kaunvili 15% 70% 

kartul 5% 70% 

köögivili 10% 70% 

rohusööt 5% 70% 

piimatoodang 10% 70% 

lihatoodang 5% 70% 

Tarbimine teravili 15% 50% 

õlikultuurid 1% 50% 

kaunvili 15% 50% 

kartul -10% 50% 

köögivili 10% 50% 

rohusööt 1% 50% 

piimatoodang 5% 50% 

lihatoodang -5% 50% 

Juhime tähelepanu, et agrotehnika mõju hinnati mõlema KHG stsenaariumi korral ühetaoliseks, kuid 

mõju tõenäosus on erinev. Ka mõju hinnang toodangule hinnamuutuse, poliitika ja tarbimissuundade 

kaudu jäeti mõlema KHG stsenaariumi puhul võrdseks, kuna on palju määramatust. Prognoosis on 

vaadeldud väga pikaajalist perioodi, mille kohta ei ole teada täpset kliima mõju ega märgitud tegureid. 
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Kuna saagikuse ja toodangu mahtudes on erisuunalisi, aga ka konkureerivaid muutuseid, siis rakendati 

ressursside prognoosimisel maakasutuse kaudu tasakaalu printsiipi (determineeritud prognoosimist). 

See tähendab, et tootmismahu muutust rakendati n-ö prioriteetsuse järjekorras, kus eelistati suurema 

positiivse turueelistusega kultuure, nagu kaunvilju ja köögivilju, ning nende maakasutuse suurenemise 

korral võeti vajalikku maad vähem prioriteetsete kultuuride arvelt (nt teraviljad, kartul, lühiajaline 

rohumaa). 

Taimekasvatuse valdkonnas rakendatakse piirangutena (konstandina) järgmiseid näitajaid: 

• põllumajandusmaa ressurss, mille analüüs toimus tööpaketis 1.1, ning põllumajandusmaa 
pindala kasv piirduvad 1,05 miljoni hektariga (vastavalt PõKa 2030 prognoos, lisa 1); 

• püsirohumaa osatähtsus on perioodi 2017–2019 keskmise alusel 29,85% kogu 
põllumajandusmaa pindalast ja see jääb prognoositaval perioodil samaks; 

• eeldatakse, et toitaine- ja huumusbilanss on tagatud külvikorra ja väetamisega olemasoleval 
tasemel (teguri lihtsustamine); 

• eeldatakse, et kõikides maakondades säilitatakse olemasolev boniteet 
maaparandussüsteemide korrashoiu ja lupjamise abil; 

• eeldatakse, et jätkub mahetootmine perioodi 2017–2019 keskmise osatähtsuse alusel, mis 
ühtlasi tähendab, et mahetoodangut eraldi ei prognoosita. Statistikaameti andmetel 
moodustas perioodi 2017–2019 keskmine mahepõllumajanduskultuuride kasvupind sama 
perioodi kogu kasutatava põllumajandusmaa keskmisest 21%, mis on 4 protsendipunkti 
väiksem ELi strateegias “Talust taldrikule” esitatud võimalikust eesmärgist (mahetootmise 
võimalik pindala moodustab 25% kogu ELi põllumajandusmaast). 

Prognoosimisel võeti arvesse olemasolevaid piiranguid, mis tähendab, et eeldatakse veeseadusega 

kehtestatud piirangute rakendamist nii aastani 2030 kui ka pärast seda. Piirangud mõjutavad nii 

väetamist kui ka loomühikute arvu pindalaühiku kohta, karjatamist ja sõnniku laotamist (lisa 1). Samuti 

eeldatakse, et jätkub selliste keskkonnatoetuste rakendamine, mis piiravad väetamist ja 

taimekaitsevahendite kasutamist, kuid soodustavad parimat võimalikku agrotehnikat ning külvikorda. 

Arvutatud kaalutud keskmised muutused saagikuses (joonis 7) tulenevad järgmistest muutustest: 

• Eeldatavalt suureneb saagikus Eestis 18–20% enamiku kultuuride puhul kliimamuutuse ja 
agrotehnika tõttu KHG stsenaariumi RCP4.5 rakendumisel. KHG stsenaariumi RCP8.5 puhul 
kasvab saagikus eeldatavalt 20–29% (joonis 6). 

• Väetamise mõju saagikusele on väike, kuna toitainete koguseid oluliselt ei suurendata. Mõju 
avaldub eeldatavalt täppisviljeluse kaudu, kus põllu piires toimub täpsem väetise laotamine 
ning taimekaitse. 

• Taimekasvatuses mõjutab saagikust kõige rohkem agrotehnika, sh täppisviljeluse 
arendamine. Sealjuures aitab agrotehnika kompenseerida kliimamuutuse võimalikku 
negatiivset mõju, sh ekstreemsetel aastatel. 

• Hindadest ja tarbimisest tulenev mõju avaldub maakasutuse muutuses, st kultuuride valikus 
külvikorda. Oluliselt võib eeldada kaera, kaunvilja, aga ka köögivilja kasvatamise suurenemist, 
kuid jätkub kartuli tootmismahu vähenemine ja samuti loomakasvatussaaduste 
tootmismahtude vähenemine. 
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Joonis 7. Arvutatud kaalutud keskmised muutused saagikuses KHG stsenaariumi RCP4.5 ja RCP8.5 
rakendumisel ja tootmismahus tulenevalt hinnast, turust ja poliitikast aastani 2030 

Kokkuvõtvalt rakendatakse prognoosi koostamisel järgmist saagikuse valemit: 

Yprog=b0(average2017-2019) + f(S)RCP4.5väet.agrot.  

kus Yprog on prognoositav saagikus, b0 on saagikuse konstant, mis väljendab kolme viimase aasta 

keskmist statistilist saagikust, ja f(S) RCP4.5väet.agrot väljendab vastava kliimastsenaariumi jaoks arvutatud 

kliima, väetamise ja tehnoloogia mõju indeksit. Indeks näitab 10 aasta kaalutud keskmise 

prognoositavat muutust. Analoogset võrrandit rakendatakse loomakasvatuses piima- ja lihatoodangu 

prognooside koostamisel.  

Prognoositav toodangu maht arvutatakse vastavalt matemaatilise valemiga:  

toodang(kultuur)= pindala(kultuur)	× saagikus(kultuur)  

toodang(piim; liha)=loomade arv(loomaliik) × toodang looma kohta(loomaliik) 
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3.2 Taime- ja loomakasvatuse ressursi baasprognoos 
Metoodika koostamisel ei leidunud ühtegi alust, mis põhjendaks taime- ja loomakasvatuse ressursi 

baasprognoosis põllumajandusmaa olulist muutust nii aastani 2030 kui ka aastani 2050. Selle tõttu 

kasutatakse baasprognoosis suhteliselt konstantset põllumajandusmaa kasutamise tegurit (joonis 8). 

 

Joonis 8. Kasutatava põllumajandusmaa üldjaotus perioodil 2019–2050 (allikas: autorite koostatud) 

Taimekasvatustoodangu baasprognoosi järgi on Eestis võimalik 2030. aastaks tulenevalt KHG piirangu 

stsenaariumitest (RCP4.5 või RCP8.5) toota kuni 50% rohkem kaunvilja ja 36% rohkem 

avamaaköögivilja (tabel 6). Eelkõige seoses proteiinikultuuride nõudluse muutusega , kuid samuti 

soodsama ilmastiku tõttu võib eeldada, et kaunviljade toodangu maht kasvab aastaks 2050 kuni 190%. 

Kuigi eelmärgitud kultuuride puhul suureneb eeldatavalt ka külvipind, siis teravilja külvipind pigem 

väheneb, v.a kaera puhul. Samas näeme, et ilmastikust ja agrotehnikast tulenev saagikuse tõus 

võimaldab toota KHG stsenaariumi RCP4.5 kohaselt järgmise kümne aasta jooksul ligikaudu 23% 

rohkem teravilja ja aastaks 2050 koguni 71% rohkem teravilja. KHG stsenaariumi RCP8.5 alusel 

prognoosides on võimalik toota aastaks 2050 kuni 90% rohkem teravilja võrreldes perioodi 2017–2019 

keskmise tasemega (tabel 6). Konservatiivseks jääb prognoos kartuli ja rohusöötade puhul, kus 

mõlemal juhul eeldatakse saagikuse tõusu baasil ka toodangu mahu suurenemist (RCP8.5 stsenaariumi 

korral vastavalt kuni 72% ja 8,6%). Samal ajal väheneb lühiajalise rohumaa külvipindala. Kuna 

rohusöötade vajadus eeldatavasti oluliselt ei suurene, ei ole ei lühiajalise ega pikaajalise rohumaa 

toodangus võimalik ette näha vajadusele tuginevat kasvu. Samal ajal prognoositakse maisi kui 

söödakultuuri pindala ja saagikuse kasvu, mis tuleb lühiajalise rohumaa arvelt. 

Täpsem ülevaade külvipindalade lõikes on esitatud joonisel 9. Kuna eeldatavasti suureneb teraviljade 

saagikus, siis on võimalik aastaks 2030 suurendada kaunvilja külvipinda ligikaudu 6 300 ha ja aastaks 

2050 ligikaudu 22 000 ha. Teraviljadest prognoosime rukki külvipinna vähenemist järgmise kümne 

aasta jooksul ligikaudu 10% ja aastaks 2050 prognoositult väheneb külvipind veel 10%. Samal ajal ei 

mõjuta pindala vähenemine rukki kogutoodangut. Teraviljadest prognoosime kaera külvipinna 

suurenemist järgmise kümne aasta jooksul kuni 11% ning ligikaudu sama suurt kasvu ka 2050. aastaks 

võrreldes perioodi 2017–2019 keskmise tasemega. 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

Pi
nd

al
a,

 h
a

Kasutatav põllumajandusmaa Sh põllumaa



   
 

31 
 

Tabel 6. Toodangu kasv aastateks 2030 ja 2050 tulenevalt saagikuse ja tehnoloogia võimalikust 

muutusest (allikas: autorite arvutused) 

Kultuur RCP 4.5 RCP 8.5 

2030/2017–
2019 

2050/2017–
2019 

2030/2017–
2019 

2050/2017–
2019 

Teravili kokku 22,6% 71,2% 27,3% 90,5% 
nisu 21,5% 65,7% 26,2% 84,3% 

oder 25,0% 81,1% 29,8% 101,4% 

kaer 34,8% 87,6% 40,0% 108,7% 

rukis 1,8% 41,7% 5,8% 57,7% 

Kaunvili kokku 43,3% 151,6% 50,7% 190,0% 
hernes 38,1% 143,9% 45,2% 181,1% 

uba 56,7% 171,4% 64,8% 212,8% 

Õlikultuurid raps ja 
rüps 

13,4% 47,8% 17,8% 64,5% 

Köögivili avamaa-
köögivili 

30,3% 109,8% 36,3% 138,1% 

Rühvelkultuur kartul 17,2% 56,7% 20,9% 72,0% 
Söödakultuurid mais 13,9% 50,5% 10,8% 39,4% 
Lühiajaline 

rohumaa 

rohusööt 6,3% 18,1% 3,4% 8,6% 

Püsirohumaa  rohusööt 4,9% 28,0% 2,0% 18,5% 
Põhk teravilja-

põhk 
22,3% 72,7% 27,0% 92,1% 

 

 

Joonis 9. Kasutatava põllumaa pindala jaotuse prognoos põhikultuuridele aastani 2050 (allikas: 
autorite koostatud) 

Õlikultuuride ja kartuli toodangu prognoosimisel seati piiranguks ka tarbimise prognoos, mistõttu on 

toodangu mahu kasv konservatiivne. Arvestades saagikuse kasvu, püsib kartuli viljeluspindala 2030. 
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aastani 5200–5300 ha tasemel ja õlikultuuride kasvupindala väheneb 2500 ha. Pikaajalises prognoosis 

võib eeldada, et perioodil 2030–2050 väheneb kartuli viljeluspind 4900 ha tasemele, kuid õlikultuuride 

pindala osas edasist muutust ei prognoosita (püsib tasemel 71 500 ha). Püsirohumaalt saadava rohtse 

biomassi kasv tuleneb eelkõige pikemast vegetatsiooniperioodist, kuna püsirohumaa kogupindala 

hoitakse 294 100 ha tasemel. (Joonis 9)  

Loomakasvatuse prognoosimisel on aluseks eelpool hinnatud ja arvutatud kaalutud keskmised 

tootlikkuse ja toodangu muutused. See tähendab, et liha- ja munatoodangu ning vastava loomade 

arvukuse kasvu prognoos oli 10-aastase perioodi jooksul konservatiivselt 1,0% aastas. Toorpiima 

toodangu kasv tuleneb aga karjade tootlikkuse kasvust, kus toodang lehma kohta suureneb 

2030. aastaks KHG stsenaariumi RCP4.5 korral 17,4% ja stsenaariumi RCP8.5 korral 13,4%. 

Kliimamuutuste tagajärjel eeldatakse suuremat haiguste riski ja loomade kuumastressi, mis mõjutab 

toodangut. Tootlikkuse kasvust ja turutrendidest tulenevalt väheneb aga 2030. aastaks lehmade arv 

mõlema stsenaariumi puhul ligikaudu 5% ja 2050. aastaks 14%. 

Järgnevalt on esitatud taime- ja loomakasvatustoodangu mahtude prognoosi kokkuvõtted (tabel 7 ja 

8). Tabelis 7 esitatud tulem ilmestab eelnevalt tabelis 6 esitatud taimekasvatuses toimuvat 

prognoositavat muutust absoluutarvudes. Tulemustest nähtub, et prognoositaval perioodil jätkub 

olulisel määral teraviljatootmine ligikaudses mahus 1,4 miljonit tonni aastas nii KHG stsenaariumi RCP 

4.5 kui ka RCP8.5 alusel. Teraviljatoodang suureneb 2050. aastaks keskmiselt 2,0 miljoni tonnini aastas. 

Kuna prognoositav loomakasvatustootmise kasv on kümne aasta jooksul 1%, saab suuremat osa 

teraviljaressursist kasutada töötlevas tööstuses või ekspordiks. 

Kaunviljatoodangu kahekordistumine 2050. aastaks tähendab seda, et kokku toodetakse 

prognoositava perioodi lõpuaastatel ligikaudu 200 000 tonni aastas. Kuigi õlikultuuride (raps ja rüps) 

esimese kümnendi toodang on keskmiselt 168 700 tonni aastas, kujuneb viimasel kümnendil 

keskmiseks toodangu mahuks 231 600 tonni aastas, mis ei ole oluliselt suurem kui kaunviljade puhul 

(tabel 7).  

Avamaaköögiviljade toodangu mahu kasv on esimesel kümnendil nii KGH stsenaariumi RCP4.5 kui ka 

RCP8.5 alusel suhteliselt võrdne ehk 18 100 või 21 600 tonni aasta kohta. Alusnäitajate põhjal 

eeldatakse, et avamaaköögiviljade toodang võiks 2050. aastaks suureneda kuni 140 000 tonni aastas, 

mis viimase kümnendi keskmiseks toodanguks arvutatuna on vastavalt 107 500 või 118 900 tonni 

aastas (tabel 7). Selline tootmismaht tagaks suuresti Eesti isevarustatuse taseme, kuid eeldab tootjate 

ühistegevust nii säilitamise, töötlemise kui ka turustamise ahelas. 

Nagu eelnevalt toodangu kasvuprotsentide alusel märgitud, siis ei suurene eriti palju kartuli ega 

rohusöötade tootmine. Kuna püsirohumaa pindala osakaal on käesolevas baasprognoosis konstantne 

ja saagikus eeldatavalt suureneb, siis lisandub 2050. aastaks ühes aastas kuni 360 000 tonni rohtset 

biomassi (KHG stsenaariumi RCP8.5 alusel), millele ei ole käesolevas prognoosis tarbijat. Eeldatavs 

tarbib loomakasvatussektor kvaliteetset lühiajalise rohumaa biomassi ja maisi. Püsirohumaa toodangu 

jaoks peaks oluliselt suurenema lihaveise- ja lambakasvatus, mis tähendab rohtse biomassi ülejääki 

looma- ja taimekasvatusvaldkonna vahetarbimises. Lihatoodangu tarbimise kasvu ei eeldata, kuna 

tõenäoliselt suureneb taimse toidu osakaal. Juhime tähelepanu, et käesolevas prognoosis on 

püsirohumaa toodangu arvutamise aluseks sööda tootmiseks kasutatav pindala, mis moodustab kogu 

püsirohumaa pindalast ligikaudu 83%. Rohtse biomassi kogus kasvab ka söödaks mitte kasutatavatel 

rohumaadel. 
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Tabel 7. Taimekasvatustoodangu prognoos peamiste kultuuride ja KHG stsenaariumite RCP4.5 ja 
RCP8.5 alusel aastani 2050 (allikas: autorite arvutused) 

Kultuur 

Taimne bioressurss, tuhat t/aasta 

RCP4.5 RCP8.5 
2019–2028 2029–2038 2039–2048 2019–2028 2029–2038 2039–

2048 
Teravili  

Nisu 740,9 859,9 1014,5 752,6 904,3 1 104,2 

Oder 487,8 577,1 694,6 495,5 606,9 756,0 

Kaer 100,9 126,2 149,0 102,5 132,7 162,2 

Rukis 71,3 72,4 85,3 72,3 76,1 92,9 

Kokku 1400,8 1635,6 1943,4 1 422,9 1 720,1 2 115,3 

Kaunvili   

Hernes 73,2 94,6 125,8 74,7 101,2 140,9 

Uba 31,7 41,5 54,6 32,3 44,4 61,1 

Kokku 104,8 136,1 180,4 107,1 145,6 202,0 

Õlikultuurid   

Raps ja rüps 168,7 186,4 212,7 171,4 196,0 231,6 

Köögivili             

Avamaaköögivili 68,5 84,8 107,5 69,8 90,0 118,9 

Rühvelkultuurid   

Kartul 108,8 123,4 142,7 110,1 128,8 153,6 

Söödakultuurid   

Mais 379,7 420,1 483,0 375,6 405,2 454,4 

Rohumaa  

Lühiajaline 
rohumaa 

1422,9 1443,9 1593,2 1407,4 1392,7 1499,0 

Püsirohumaa 1496,7 1653,1 1826,0 1479,8 1594,4 1718,1 

Kokku 2919,6 3097,0 3419,2 2887,2 2987,2 3217,2 

Kaassaadused    

Põhk 781,9 885,4 1018,9 791,9 923,1 1095,2 

Loomakasvatustoodangu prognoosis (tabel 8) on eeldatav toorpiima kogumaht aastatel 2039–2048 

ligikaudu 1,0 miljonit tonni aastas. See tähendab kuni 200 000 tonni toorpiima aastas enam võrreldes 

perioodi 2017–2019 keskmise tasemega. Kuna tõenäoliselt jaotub toorpiima turg piimaühistute 

tegevuse tõttu Eestis ümber, siis toimub muutus kohalikus tarbimises ning toorpiima ekspordis. 

Käesolevas prognoosis ei eeldata aga olulist liha- ja munatootmise kasvu Eestis. Peale varem viidatud 

loomsete saaduste tarbimise muutusele põhjendab seda ka ebaselgus KHG piiramise meetmete 

maksumuses ning globaalses loomsete saaduste nõudluses. Prognoosime lihatootmise jätkumist 

keskmises kogumahus 75 000 tonni aastas. Samuti võib eeldada kanamunatoodangu püsimist 

keskmisel tasemel 186–193 miljonit muna aastas. (Tabel 8) 

Tabel 8. Loomakasvatustoodangu prognoos KHG stsenaariumi RCP4.5 ja 8.5 alusel aastani 2050 
(allikas: autorite arvutused) 

Liik 
Loomakasvatustoodang, tuhat t/aasta 

RCP4.5 RCP8.5 
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2019-2028 2029-2038 2039-2048 2019-2028 2029-2038 2039-2048 
Piimatoodang  

Toorpiim 841,9 924,4 1017,0 830,0 883,3 941,8 

Lihatoodang  

Veiseliha 12,0 12,1 12,3 12,0 12,1 12,3 

Sealiha 41,8 42,0 42,4 41,8 42,0 42,4 

Linnuliha 20,1 20,3 20,5 20,1 20,3 20,5 

Lambaliha 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Kokku 74,5 75,0 75,8 74,5 75,0 75,8 
Munatoodang  

Kanamunad, 

tuhat tk 

186 250 191 600 193 520 186 250 191 600 193 520 

Sõnnik kokku 
(hoidlast) 

3 290 3 321 3 354 3 290 3 321 3 354 

 

Loomakasvatusega kaasneva sõnniku kogus sõltub loomade arvust, mis prognoosist lähtuvalt oluliselt 

ei muutu. Sõnniku kogus sõltub loomade väljaheidetest, mida omakorda mõjutab toodangu mahust. 

Lisaks mõjutab sõnniku lõppkogust ka allapanu tüüp ja hoidla (Kaasik ja Möls 2018). Praegusel juhul 

rakendati projekti „Loomakasvatusest eralduvate saasteainete heitkoguste inventuurimetoodikate 

täiendamine ja heite vähendamistehnoloogiate kaardistamine“13 hinnanguid ja tulemusi. Sõnniku 

kogus hoidlas pärast ladustamist jääb vahemikku 3 290 000–3 354 000 tonni (tabel 8). 

Eespool esitatud taime- ja loomakasvatuse baasprognoosi mõjutavad biomajanduse 

arengustsenaariumid, mis esitatakse allpool. 

 

 

 

  

 

13
 

https://www.envir.ee/sites/default/files/nh3_eriheite_ja_sonnikukaitlustehnoloogiate_ajaloolise_ulevaate_lop

paruanne_0.pdf 
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4. Eesti mere bioressursside prognoos 
4.1. Mereressursi kasutamist ja vesiviljelust mõjutavad tegurid ja arengusuunad 
Kalaressursi kasutamist takistavad piirangud on kehtestatud selle ressursi kestliku kasutamise huvides. 

Töönduslike kalavarude kasutamise kvoodid on määratud pikaajalise kalavaru säästmiseks ja nende 

määramisel arvestatakse eelkõige kalavaru enda dünaamikat. 

Merevesiviljeluse arengut ja avamerekasvanduste rajamist Eestis piiravad ebasoodsad klimaatilised 

tingimused ja Läänemere keskkonnaseisund ning aeganõudev ja keeruline hoonestuslubade protsess. 

Praegu arendatakse tehnoloogiaid nii karbi- kui vetikakasvatuse jaoks Läänemere tingimustes. 

Kalakasvatust piiravad peamiselt keskkonnapoliitilistest prioriteetidest lähtuvad rahvusvahelised 

kokkulepped (HELCOM). 

 

4.1.1. Looduslikud mõjurid 
Projekti „BioClim – kliimamuutused ja kohanemine: looduskeskkond ja biomajandus“ lõpparuandes14 

toodi välja olulisemad merekeskkonnale avalduvad kliimamuutustest tingitud mõjud, millega oleme 

käesoleva analüüsi puhul arvestanud. Atmosfääriprotsessidest tulenevad muutused avalduvad 

merevee tsirkulatsioonis ning temperatuuri- ja soolsusrežiimis. Prognoositav temperatuuri ja 

sademete koguhulga kasv ning tormide sagenemine toovad aga eri liikidele kaasa erisuunalisi muutusi. 

Mereressursse, eriti suurvetikaid mõjutab positiivselt vegetatsiooniperioodi pikenemine. 

Kliimamuutuste erinevad ilmingud (soolsuse, veetaseme ja -temperatuuri muutused, ekstreemsed 

ilmastikunähtused, jääolud) võivad oluliselt mõjutada kalamajanduslikult tähtsate ja kliimamuutustele 

vähem vastupidavate (tundlike) kalaliikide arvukust (nt tursk ja merisiig) ning varude suurust. 

Täpsemate tulemuste saamiseks tuleb rakendada keerulisemaid mudeleid, mis võtavad arvesse 

ökosüsteemide vastastikmõju.  

Sademete koguhulga suurenemine ning soolase vee sissevoolu vähenemine Põhjamerest vähendab 

Läänemere soolsust. Vähenenud soolsus mõjub negatiivselt mereliste kalaliikide (nagu tursk, Euroopa 

lest ja Läänemere lest) varule ja nende saagikus vähenenud juba praegu. Intensiivistunud 

eutrofeerumine koos soolase vee sissevoolu vähenemisega jätab üha rohkemad Läänemere sügavad 

alad hapnikuta, mis mõjutab eelkõige neid merelisi liike, kelle koelmualad paiknevad Läänemere 

süvikutes ja kelle marja areng sõltub seal valitsevast soolsus- ja hapnikurežiimist. Süvikualadel toimuv 

mõjutab negatiivselt eelkõige tursavaru, kuid ka Euroopa lesta arvukust. Kliimamuutusest isegi rohkem 

mõjutab tursavaru suurust lämmastiku- ja fosforiühendite jätkuv sissevool Läänemerre. Pelaagiliste 

kalaliikide (nagu räim ja kilu) sigimisedukus on Läänemere soojenedes suurem, kuid kui õnnestuks 

piirata biogeenide kogust Läänemeres, siis väheneks primaarproduktsiooni languse tõttu pelaagiliste 

kalade toidubaas, mis viiks räime- ja kiluvaru vähenemiseni. Samas suureneks Läänemere toitelisuse 

vähenedes tursavaru, kes kilust ja räimest toitudes omakorda nende liikide varu langetaks. Meie 

rannikumere vääriskalade koha ja ahvena arvukus aga võiks Läänemere soojenemisel ja magestumisel 

kasvada, kuna tegemist on soojalembeste mageveekaladega. Kokkuvõttes prognoositakse 

mageveekalade liikide biomassi ja arvukuse suurenemist ning mereliste kalaliikide biomassi 

vähenemist, soojalembeste kalade osakaalu suurenemist ja külmaveeliste osakaalu langust. 

Suureneda võib tulnukliikide (nt ümarmudil ja hõbekoger) arvukus ja biomass. 

 

14
 http://pk.emu.ee/struktuur/maastikukorralduse-ja-loodushoiu-osakond/projektid/bioclim/tulemused-ja-materjalid/ 
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Ka arvukuse muutused mageveekogudes on eeldatavalt vastassuunalised puhta- ja külmaveeliste 

kalade populatsioonides (rääbis, Peipsi siig, luts, tint) võrreldes soojaveeliste kaladega (karplased, 

koha). 

 

4.2. Mere looduslike bioloogiliste ressursside baasprognoos 
4.2.1. Läänemere kalaressursi modelleerimine 
Kuna pole teada, kuidas muutub Läänemere lämmastiku- ja fosforikoormus, ning on oodata võõrliikide 

jätkuvaid invasioone ning kaasnevaid kaskaadiefekte, ei ole Läänemere kalavaru pikemaajalisem 

prognoosimine võimalik. Tähtsamate kalaliikide saake prognoositakse maksimaalselt kuni viieks 

järgnevaks aastaks. Ka kõige tähtsamate ja enamuuritud liikide püügikvoodid kehtestatakse pikemate 

prognooside ebatäpsuse tõttu vaid üheks järgnevaks aastaks. Täpsete ja pikemate prognooside 

tegemist takistab kalade eluiga: tihti püütakse nad välja juba noorematena kui viis aastat, samas kui 

veel sündimata kalapõlvkondade arvukuse kohta puuduvad andmed, millest prognooside koostamisel 

lähtuda. Kliimamuutuste tõttu Läänemere summaarne kalasaak ei vähene, vaid eelneva perioodiga 

võrreldes pigem kasvab, kuid seda eelkõige väheväärtuslike kalaliikide varude suurenemise tõttu 

(absoluutkoguste võrdluses). 

 

4.2.2. Merevetikate ja -karpide ressursi modelleerimine 

Selleks, et prognoosida mereressursside mahtu praeguste ja tulevaste tingimuste tarbeks, on vaja 

teada, kuidas mõjutavad mereressursse erinevad keskkonnategurid. Lisaks on vaja teada kõikide 

selliste keskkonnategurite väärtusi kogu Eesti mereala kohta, seda nii praeguste kui ka tulevaste 

tingimuste tarbeks. Läänemere suurvetikatele ja selgrootutele avaldavad abiootilistest teguritest enim 

mõju muutused vee soolsuses, temperatuuris ning hoovuste kiiruses. Hindamaks kliimamuutuste mõju 

erinevatele merekeskkonna abiootilise keskkonna näitajatele valiti KHG stsenaariumiks RCP4.515, kuna 

vaid selle stsenaariumi kohta on meil varem detailselt prognoositud merevee näitajate väärtused 

järgnevate aastakümnete kohta (vt EstKliima projekt 

https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/loppenud-programmid/kesta/). Praegu puuduvad 

sarnased prognoosiarvutused KHG stsenaariumi RCP8.514 kohta ning selliste stsenaariumarvutuste 

tegemine ei ole ka käesoleva projekti osa. Projektis „BioClim – kliimamuutused ja kohanemine: 

looduskeskkond ja biomajandus“ ei tehtud merekeskkonna hüdrodünaamilist modelleerimist. 

Hüdrodünaamilised mudelarvutused KHG sstenaariumi RCP4.514 kohta tehti atmosfäärimudeliga 

RCA4, koostöötavate füüsikalise mudeliga GETM ja ökoloogilise mudeliga ERGOM ning lainetuse 

mudeliga SWAN. Lainetuse ja merevee taseme tulevikuprojektsioonid suures plaanis usaldusväärseid 

trende ei näidanud, kuid Pärnus võib maksimaalne veetase jõuda mitmel aastal praktiliselt kriitilise 

väärtuseni 160 cm. Suuremastaabilises tsirkulatsioonis ja stratifikatsioonis Läänemere kirdeosas 

21. sajandi jooksul olulisi muutusi ei toimu. Keskmine veetemperatuur tõuseb Eesti rannikumeres nii 

põhjakihis kui ka pinnakihis, viimases on tõus sajandi lõpuks 2,5 C°. Läänemere maksimaalne aastane 

 

15
 Aruandest „Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100“. Stsenaariumeid kasutatakse inimtegevusest 

põhjustatud kasvuhoonegaaside võimalike kontsentratsioonide ja nendest tingitud maapinnale langeva 

kiirgusliku mõju suurenemise kirjeldamiseks (nt RCP4.5 puhul on kiirgusliku mõju suurenemine +4,5 W/m2). 

[https://www.envir.ee/sites/default/files/kliimastsenaariumid_kaur_aruanne_ver190815.pdf] 
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jääkatte ulatus väheneb ligikaudu 3 korda. Sajandi lõpuks suureneb Soome lahe talviste estuaarse 

tsirkulatsiooni ümberpöördumiste arv ja sellega kaasnev stratifikatsiooni kadu (veesamba 

läbisegunemine), mis parandab süvakihi hapnikutingimusi ja suurendab toitainete transporti ülakihti. 

Mere pinnakihi talvises toitainete sisalduses usaldusväärseid trende ei olnud. 

Seejärel kasutasime saadud hüdrofüüsikalisi mudelennustusi suurvetikate ja selgrootute 

ruumimudelite sisendandmetena, et ennustada uuritavate bioressursside mahtu aastateks 2030 ja 

2050. Suurvetikate ja selgrootute ruumimudelid arendati välja praeguse projekti tööpaketis WP1.1 

(esimeses tööpaketis). 

 

4.2.3. Mere bioressursi baasprognoosi tulemused 

Kuna aastatel 2007–2018 püsisid kalasaagid küllaltki stabiilsel tasemel ja kindlat trendi saakide 

suurenemise või vähenemise suunas ei olnud, siis võib eeldada, et ka järgnevate aastate kogusaagid 

jäävad samasse suurusjärku. Allpool tabelis 9 on prognoositud kalasaakide suurust järgmistel aastatel 

traal-, ranna- ja sisevetepüügi puhul. Prognoositava saagi suurus on aastate 2007–2018 keskmine saak. 

Ookeanipüügi puhul on aluseks aastate 2008–2017 keskmine saak (käesoleva projekti tööaruande 

WP1.1 tabel 12 „Eesti kalasaak tuhandetes tonnides ja saagi väärtus miljonites eurodes aastatel 2007–

2018“; allikas: MeM, Veterinaar- ja Toiduamet, Ametlikud Teadaanded). 

Mere suurvetikate ressurss peaks kasvama 5–20%, mis tähendab, et alates 2030. aastast on eeldatav 

vetikatoodang üle 440 000 tonni aastas (tabel 9). Uuritud liikidest kasvavad kõige rohkem põisadru 

varud ning kõige vähem kasvab prognoosi järgi agariku kinnitunud vormi biomass. Nende muutuste 

taga on peamiselt vegetatsiooniperioodi pikenemine. 

Tabel 9. Läänemere kala-, vetika- ja karbiressursi baasprognoos aastani 2050 (allikas: MeM, 
Veterinaar- ja Toiduamet; autorite arvutused) 

Liik Kala-, vetika- ja karbiressurss, tuhat t/aasta 

2019–2028 2029–2038 2039–2048 

Kalapüük Läänemerest 
Traalpüük 56,0 56,0 - 

Rannapüük 11,0 11,0 - 

Kokku 67,0 67,0 -  

Püük siseveekogudest 3,0 3,0 - 

Ookenipüük 13,0 13,0 - 

Looduslikud vetikad 
Fucus vesiculosus 44,0 57,9 46,2 

Furcellaria lumbricalis (lahtine) 347,3 371,6 382,0 

Furcellaria lumbricalis (kinnine) 10,8 11,2 11,3 

Kokku 402,1 440,6 439,6 
Looduslikud karbid     - 

Mytilus trossulus 66,6 69,2 69,9 

Dresissena olymorpha 3,9 4,3 4,5 

Kokku 70,4 73,5 74,3 

Merekarpide puhul on näha ressursi 5–15% suurenemist tingituna merevee soojenemisest ning vee 

liikumise intensiivistumisest. Merevee soolsus ei vähene nii palju, et see avaldaks karbiressursile olulist 
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mõju. Piirkondlikult (Liivi lahe kirdeosas ning Soome lahe kesk- ja idaosas) võivad soolsusest tingitud 

muutused karbiressursis olla märkimisväärsed, kuna nendel merealadel kulgeb nimetatud karpide 

jaoks soolsuse kriitiline piir. Üheks olulisemaks karbiressursi mõjutajaks on aga fütoplanktoni ehk 

taimse hõljumi hulk merevees. Sellise hõljumi hulk on üsna tugevasti seotud maismaalt tuleneva 

reostuskoormusega. Koormuse suurenemine ja/või vähenemine tuleneb pigem keskkonnapoliitilistest 

otsustest Läänemere regioonis kui muutustest kliimatingimustes.  

Juhul, kui suudetakse vähendada toitainete koormust ning selle läbi ka taimse hõljumi hulka merevees, 

väheneb karbiressurss märkimisväärselt. Käesoleva baasprognoosi kohaselt on karpide võimalik 

kogutoodang üle 70 000 tonni aastas (tabel 9). 
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5. Puiduressursi prognoos 
5.1. Puiduressursi kasutamist mõjutavad tegurid ja arengusuunad 
5.1.1. Üldine maailma metsanduse suundumus 

Järjest suurenev kaitsemetsade pindala ja osakaal kõigist metsadest vähendab potentsiaalset 

raiemahtu (Keskkonnaagentuur 2020). Majandusmetsades on tulevikus võimalik piirangute 

vähendamine. Üha enam puitu kasvatatakse ja varutakse maailmas puuistandikest (Barua et al. 2014; 

Keenan et al. 2015). Hinnanguliselt moodustavad FAO definitsiooni järgi istutatud metsad (planted 
forests) 7% (278 miljonit ha) maailma metsade kogupindalast (Keenan et al. 2015), kuid katavad 46% 

tööstuslikust puidutoormevajadusest (Jürgensen et al. 2014; Payn et al. 2015).  

Piirangutevabalt lubatakse paljudes riikides majandada istandikke, s.o „puupõlde“ (plantation forestry, 
planted forests, short rotation forestry, coppice forestry), puuduvad piirangud langi suurusele, raieringi 

pikkusele, väetamisele (uued kasvustimulaatorid), puuliigi valikule, maapinna ettevalmistamisele, 

toimub liigisisene selektsioon (parendustöö) kuni GMO-meetodi rakendamiseni (Borges et al. 2014). 

Näiteks on eelnimetatud intensiivsete meetodite tulemusena tõstetud USA kaguosa kiirekasvuliste 

männiistandike produktsioon viimase 60 aasta jooksul neljakordseks võrreldes looduslike puistutega 

(Fox et al. 2007). Põhja-Euroopas on teadustöö tulemused näidanud, et produktsiooni piiravate 

tegurite (toitainete defitsiit) elimineerimise tulemusena on võimalik kahekordistada kuusikute 

kasvukiirust ja seeläbi lühendada raieringi pikkust (Bergh et al. 1999). Hinnanguliselt katavad 

tööstuslikud metsaistandikud 54 miljonit ha (Barua et al. 2014). Ka Eesti metsaseadus ei kehti 

mittemetsamaal asuvate istandike suhtes. Põhja-Euroopa ja Eesti lähenemine uute metsaistandike 

rajamisel ei saa põhineda lõunapoolsete regioonide intensiivsel majandamisel, vaid tuleb toetuda 

teaduspõhistele pikaajalistele uurimustele, kus arvestatakse kaasnevaid potentsiaalseid keskkonna ja 

elurikkusega seotud riske. Viimased analüüsid annavad Eesti kohta täiendavaks metsastamiseks 

sobiliku, aktiivsest kasutusest väljas maaressursiks kuni 110 000 ha (SEI 2019). Kogu kasutusest väljas 

olevat  110 000 hektarit ei ole võimalik metsastada, sest pole andmeid, kui palju sellest on väärtuslik 

põllumaa. 

 

Lähema 20–30 aasta jooksul prognoositakse istandikest varutava tööstusliku puidu osakaalu 

suurenemist maailmas üle 50% ja isegi kuni 75% (Barua et al. 2014). See on vajalik tööstusliku 

puidutoorme katmiseks ja juhime tähelepanu, et kogu maailma puidukasutuse statistika käsitlebki 

üldjuhul tööstuslikku puitu. Küttepuidu arvestus on enamikus riikides väga ebatäpne. Ametlik riikide 

esitatav metsaressurssi kirjeldav statistika sõltub igas riigis kehtivast metsa ja istandiku definitsioonist. 

Näiteks Eestis eristatakse kultuurpuistut ja istandikku, istandiku definitsioon on esitatud Eesti 

metsaseaduses. Puiduturg on globaalne, meretransport on odav. Juba praegu konkureerib näiteks 

Portugalis toodetav eukalüptipuidust paber põhjamaade kohalike puuliikide paberiga, nt „Navigator“ 

nimetuse all Eesti bürootarvete turul. Enamasti on selline paber ka sertifitseerimist kinnitava FSC-

märgistusega. Eestis aga ei saa istandikest pärit puitu sertifitseerida. Seega võib prognoosida 

boreaalsete metsade madalast produktiivsusest ja kõrgest omahinnast tulenevaid raskusi paberi- ja 

tselluloositurul. 

Eesti metsad on valdavalt poollooduslikud. Istandikke on tähtsusetult vähe: ca 700 ha hübriidhaava 

istandikke ning samapalju jõulupuude ja maarjakase istandikke. Põhjamaades (boreaalsed ja 

hemiboreaalsed metsad) on puude kasvukiirus suhteliselt aeglane, eukalüptiistandike raieringi (3–12 
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aastat) pikkuse rakendamine ei ole reaalne. Põhjamaades on olnud paju energiaistandike 

propageerimise perioode, kuid seniajani pole nende teadlik laialdane majandamine levinud, kuna 

energiapuidu hind on madal (Mola-Yudego et al. 2010; Lindegaard et al. 2016; Dimitriou & Mola-

Yudego 2017). Mitmes riigis on pajuistandikke rajatud vaid nii kaua, kuni rakendati riiklikke toetusi. 

Energiapuidu turuhinda mõjutab ühelt poolt puidu varumise kõrge omahind ja teisalt fossiilsete 

kütuste madal turuhind. Paljud riigid on doteerinud puidu biomassi põletamist, kuid see toetus on 

mitmes riigis lõpetamisel (muutub ka puidugraanulite turg). Eesti halli lepa raieressurss on endiselt 

kasutusel vaid küttepuuna ja graanulite tootmisel. Kiirekasvuliste puuliikide (arukask raieringiga 30–45 

aastat, hübriidhaab raieringiga 25 aastat) istandikud ei jõua oluliselt mõjutada raieküpseks saavat 

puidukogust aastaks 2050, sest hinnanguliselt suudavad kohalikud taimlad aastas katta uute alade 

metsastamist ca 2500 ha ulatuses (SEI 2019). 

Senised teadusuuringud kiirekasvuliste metsaistandike sobivuse kohta Eesti kliima- ja 

mullatingimustes on keskendunud arukasele ja hübriidhaavale. Teadustöö tulemused näitavad, et nii 

arukask kui ka hübriidhaab on osutunud väga produktiivseks puuliigiks kasutusest välja jäänud 

põllumaadel nii Eestis (Tullus et al. 2007, 2009, 2010; Lutter et al. 2015, 2017a) kui ka lähiriikides 

(Rytter & Stener 2014; Zeps et al. 2016). Eeldatava raieringi keskel on mõlema puuliigi produktsioon 

kaks korda suurem võrreldes sarnasel metsamullal kasvava hariliku haava ja arukase puistute 

kasvukiirusega, mistõttu pakuvad sellised istandikud alternatiivset haavapuidu varumise allikat 

vanadele loodushaavikutele ning on toormeallikas üha kasvavale kasevineeri tööstusele Eestis (Lutter 

et al. 2017a). Seejuures pole suurest produktsioonist hoolimata vähenenud mulla toitainete sisaldused 

kummagi puuliigi puhul (Lutter et al. 2015, 2016a). Hübriidhaavikud on parandanud ka muldkatte 

arengut endistes põlevkivikarjäärides (Lutter et al. 2017b). Esimese 15 kasvuaasta jooksul pole 

arukaasikud ega hübriidhaavikud vähendanud mulla süsinikuvarusid (Lutter et al. 2015, 2016b). 

Seejuures on toimunud intensiivne süsiniku sidumine maapealsesse biomassi, mistõttu võivad sellised 

kiirekasvulised istandikud saada oluliseks kliimamuutuste leevendamise seisukohast (Lutter et al. 
2015, 2016b). Senimaani pole kummagi puuliigi istandikes täheldatud massilisi invasiivsete seen- või 

putukkahjurite puhanguid ega looduslikku seemnetekkelist uuenemist looduses ei Eestis ega 

lähiriikides (Tullus et al. 2012a, Lutter et al. 2019a). Nagu harilikku haaba, kahjustab ka hübriidhaaba 

peamiselt põder, mistõttu tasub istandikke rajada põllumaale ning vältida metsamaad (Tullus et al. 
2012a). Toitainevaesematel metsamuldadel ei avaldu ka puuliigi kõrge produktsioon (Tullus et al. 
2012a). Elurikkuse uuringud hübriidhaavikutes on näidanud, et puistute vanuse kasvades suureneb 

metsaliikide tähtsus soontaimede osas ning suureneb sammalde arvukus (Tullus 2013; Tullus et al. 
2015). Sammalde ja samblike uurimused näitavad, et raieringi keskel olevad hübriidhaavikud pakuvad 

noorest vanusest hoolimata elupaiku suurele hulgale liikidele (Randlane et al. 2017), esinenud on 

seejuures samblike esmaleide Eestis (Oja et al. 2016). Ökonoomilised arvutused näitavad, et 

hübriidhaavikute kasumiküpsus saabub ca 25 aasta vanuselt ja arukasel 35 aasta vanuselt (Tullus et al. 
2012b). 
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5.1.2. Metsanduse arengut mõjutavad tegurid 
Prognoosi koostamisel on palju ebamäärasust, mis tuleneb erinevate tegurite spetsiifikast ja 

määramatusest. Käesolevasse peatükki on koondatud põhilised tegurid, mis mõjutavad metsanduse 

edasist arengut ja puiduressursi kasutamist Eestis. Kokkuvõte faktoritest on esitatud tabelis 10 ja 

toome esile kõige olulisemad. 

Potentsiaalset raiemahtu suurendavad eelkõige järgmised tegurid: 

• Majandusmetsades on vähem piiranguid, paindlik lubatud raiering 

• Kliima soojenemine tõstab metsade biomassi produktsioonivõimet 

• Tehnoloogiline areng võimaldab anda väljundi suurema lisandväärtuse loomiseks seni 
väheväärtuslikule puidule (tüve osad, mida täna a) ekspordime ümaralt; b) teeme halgudeks 
või hakime/pressime (ehk põletame)). Kasutusele võetakse harvendusraiete potentsiaal 

• Raiet ja metsade uuendamist soodustavad toetused väikeomanikele toovad kasutusse 
üleseisnud majandusmetsad  

• Toetused väikemetsaomanikele väheväärtusliku majandusmetsa raieks ja uuendamiseks 

• Paarikümne aasta pärast võib prognoosida SKV metsadest kujundusraietelt (liigikaitseks metsa 
harvendamine ja häilude tegemine) tuleva puidukoguse suurenemist 

• Naaberriikide piirangud ümarmetsamaterjali esmasaetud puidu ekspordile 

Potentsiaalset raiemahtu vähendavad eelkõige järgmised tegurid: 

• Uued keskkonnakaitselised piirangud 

• Riikide ja firmade konkurentsis puidu väljasurumine Euroopa taastuva energia turult. 
Konkurentsivõime ka muude (taastuvate) ressursside ja allikatega (tõus/mõõn, tuul, päike, 
põllumajanduse jäägid jmt) 

• Puidu biorafineerimistehaste ehitamata jätmine Eestis 

• Majanduslikult väheefektiivsete raieviiside (valikraie ja püsimetsandus) sunduslik 
rakendamine 

• Soojad sulad talved (invasiivsed haigused, putukate masspaljunemine, raskused puidu metsast 
kätte saamisel, metsateedesse ja kraavidesse investeerimise vajadus) 

• Raiemahtu piiravad uued maksud, kvoodid (näiteks metsanduse arengukavades esitatakse 
lubatavad raiemahud, kuid need on väiksemad juurdekasvust ja saadud kompromissina 
erinevate huvigruppide vahel) 

Mõlemas suunas võivad mõjutada järgmised tegurid: 

• Kliimamuutuste summaarne mõju metsade tervisele ja produktsioonile pole selge 

• Uued toetused, maksud, kvoodid 

10–30 aastaga ei jõua mõju avaldada järgmised tegurid: 

• Uute intensiivselt majandatavate puupõldude rajamine, nende positiivne efekt kasutada 
olevale puiduressursile algab hiljem, puupõllundust tuleks stimuleerida kohe. 

Väikeste lankidega lageraietele sisulist asendust ei leita, küll aga toimuvad muutused terminites. 
Lageraieid väikeste lankidena (kuni 1,0 hektarit või kuni 0,5 hektarit) nimetatakse järjest enam 
häilraieks ja vastavalt kogu metsakasvatuslikku süsteemi "continuous cover forestry". 
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Tabel 10. Raiemahtu (potentsiaalset) mõjutavad tegurid  
Raiemaht suureneb Raiemaht väheneb 

aastal 2030 aastal 2050 aastal 2030 aastal 2050 

      Mõju           tugevus 
 
Tegur 
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ge

v  

Seadusandlus     x     x     x     x 

Metsa 
sertifitseerimine 

  x     x     x         

Kliimamuutused x       x           x   

Uued puuliigid x       x               

Patogeenid               x     x   

Valikraiete ja püsi-
metsanduse 
konkurentsivõimekus 

x       x   x         x 

Metsa-parendus 
(selektsioon) 

x       x               

Metsa väetamine x       x               

Metsamaa pindala  x       x   x       x   

Maksud, toetused, 
kvoodid 

    x     x     x     x 

Puidu biorafineerimise 
areng 

  x     x               

Puit SKV aladelt x       x               

ELi jt lepingud, regulat-
sioonid 

  x       x     x     x 

 

Järgnevalt kirjeldame täpsemalt tabelis 11 esitatud tegureid. 

Naaberriikide metsanduse ja majanduse areng 

Juba praegu imporditakse Eestisse 1,5 miljonit tm esmasaetud puitu. Kui see puit jääb turul odavaks, 

väheneb raie Eestis. Võib prognoosida Eesti jätkuvat rolli Rootsi ja Soome puiduturu puhvrina, meilt 

eksporditavat puidukogust määravad juhuslikud tegurid (nt sula pinnasega talved, tormid või paks 

lumikate Rootsis). Puidu (ümarmaterjali ja esmasaetu) import Venemaalt sõltub eelkõige sealsest 

maksupoliitikast. 

Euroopa taastuvenergia poliitika, rohelepe, biomajanduse ja ringmajanduse rakendamine 

Eestile olulisemad rahvusvahelised kokkulepped kliimamuutuste valguses on Pariisi kliimakokkulepe 

(2015) ning Euroopa ühtne rohelepe kliimaneutraalsuse saavutamisel (2019). Eesti on senimaani 

saavutanud ELi kehtestatud taastuvenergia osakaalu mahu kogu energiatarbimisest (direktiiv 

2009/28/EÜ), kus puit moodustab soojatootmisel suurema osa kogu taastuvenergiast. Samas võib aga 

eeldada üha suurenevat puidutoorme vajadust tulenevalt Euroopa Liidu biomajanduse strateegiast 

(Berndes et al. 2016, Euroopa roheline kokkulepe 2019). Euroopa roheline kokkulepe näeb ette 

kliimaneutraalsuse saavutamise aastaks 2050, kus maakasutusel ja puiduressursi jätkusuutlikul 

kasutamisel on oluline roll eesmärkide saavutamisel (Haapala et al. 2015; Euroopa roheline kokkulepe 
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2019). Metsade roll ja puidu kasutus kliimamuutuste leevendamisel seisneb eelkõige süsiniku aktiivses 

sidumises metsaökosüsteemides (Uri et al. 2012; Lutter et al. 2019b; Bastin et al. 2019; Doelman et al. 
2020), salvestamises puittoodetesse ning fossiilsete kütuste ja materjalide asendamises (Sathre & 

O’Connor 2010; Santha & Bentsen 2020). Kui puit taastuva energia toormena surutakse (nt Venemaa 

gaasiga seotud lobitöö tõttu) Euroopa turult välja, vähendab see Eesti raiemahtu, sest palgi mõõtu 

jõuab ainult kolmandik potentsiaalsest metsas kasvavast puidust. Peenpuitu saab kasutada 

paberipuuna, energiaks ja graanulite ekspordiks, kuni seda teistes maades toetuste abil soodustatakse. 

Süsiniku- ja teiste kvootide ning maksude rakendamine on üks suurimaid tegureid, mis võib raiemahtu 

mõlemas suunas muuta. Oluline toetuste rakendamine otse metsandusse (sarnaselt 

põllumajandusega) või toodetele, näiteks puitmajade ehitamisse. Riik peab otsustama, millist lüli 

tootmisahelas toetada. Põllumajanduses toetatakse tooraine tootjat (põllumeest), mitte nt 

leivakombinaati. Energiamajanduses on toetatud lõpptootjat, näiteks energiapuitu kasutavat 

elektrijaama või soojamajandusettevõtet. 

Vastavalt taastuvenergia direktiivile II (direktiiv (EL) 2018/2001) võib direktiivi eesmärkide täitmisel 

kasutada vaid biomassi säästlikkuse kriteeriumitele vastavat tooret. 

„(37) […] käesoleva direktiivi lisas esitatud täiustatud biokütuste, muude biokütuste ja biogaasi 

tootmise lähteainete nimekirjas võetakse arvesse direktiiviga 2008/98/EÜ kehtestatud 

jäätmehierarhia põhimõtteid, liidu säästlikkuse kriteeriume ning vajadust tagada, et kõnealuse lisaga 

ei tekitata lisanõudlust maa järele […] 

(94) Biokütuseid, vedelaid biokütuseid ja biomasskütuseid tuleks alati toota säästlikult. Seepärast 

tuleks nõuda, et biokütused, vedelad biokütused ja biomasskütused, mida kasutatakse käesolevas 

direktiivis sätestatud liidu eesmärgi saavutamiseks […] vastaksid säästlikkuse ning kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamise kriteeriumidele. […] 

(102) Selle tagamiseks, et vaatamata suurenevale nõudlusele metsa biomassi järele toimub 

ülestöötamine säästvalt metsades, kus on tagatud uuendamine, et eritähelepanu pööratakse aladele, 

mis on otseselt määratud bioloogilise mitmekesisuse, maastike ja konkreetsete looduseosade kaitseks, 

ning et säilitatakse bioloogilise mitmekesisuse ressursid ja jälgitakse süsinikuvaru, peaks puittooraine 

pärinema üksnes metsadest, mis on üles töötatud vastavalt säästva metsamajandamise põhimõtetele 

[…]“ 

Taastuvenergia direktiivi nõuetest lähtudes tuleks piirata sellise ümarpuidu kasutamist energeetilisel 

otstarbel, mida saaks kasutada mujal tööstuse toormena. Selle nõude rakendamine muudab 

keeruliseks olemasolevate puiduküttel koostootmisjaamade ja katlamajade puitkütustega 

varustamise, sest ainult raie- ja puidutöötlemise jääkidega ei saa nõudlust katta. Samuti võib 

probleeme tekitada nõue, et ka energeetikas kasutatav puit peab pärinema sertifitseeritud metsadest. 

RMK metsad on küll sertifitseeritud, kuid erametsad valdavalt mitte ja seetõttu eeldab 

graanulivabrikute toormega varustamine ka erametsade sertifitseerimist. Praegu on 2/3 erametsadest 

sertifitseerimata. Eesti PEFC andmetel on 24% erametsadest (262 797 ha) PEFC-sertifitseeritud ja 13% 

(140 855 ha) FSC-sertifitseeritud. 

Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määrusega (LULUCF) kehtestatakse igale 

liikmesriigile kohustus, et nende territooriumil ei oleks LULUCF sektoris enam KHG netoheidet, st 

metsad, rohumaad ja põllumaad peavad siduma rohkem süsinikku, kui need seda emiteerivad. LULUCF 

määruse alusel koostatud metsanduse süsiniku arvestuskavad määravad süsinikuvaru muutuse. Eestil 
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on arvestuskava küll ette valmistatud, kuid arvestuse aluseks olev 2021–2025 raiemaht pole selgelt 

määratletud. Arvatavasti on LULUCF määrusest tulenev lubatav raiemaht väiksem võrreldes praegu 

kehtiva metsanduse arengukava sihttasemega. 

Eesti riiklik maakasutuspoliitika 

Eesti seadustes või arengukavades pole konsensuslikult fikseeritud optimaalse metsamaa ja 

põllumajandusmaa proportsiooni, kahe maakasutusviisi proportsioon on kujunenud reguleerimatult 

(LULUCF Estonia 2017, SEI 2019). Mõjutab vaid viljaka põllumaa kaitse ja kaitsealuste metsade osakaalu 

fikseering. Puudub otsus, kui palju põllumajandusele sobimatut või mittevajalikku maad võib metsa 

alla viia ja kui suurel maa-alal võib puidupõhist biomassi suhteliselt piiranguvabalt kasvatada. 

Maakasutusel on otsene mõju kasvuhoonegaaside emissioonide sidumisele ja vabastamisele 

atmosfääri (LULUCF Estonia 2017). 

RMK roll metsanduses 

Vähendab raiemahtu. Võib prognoosida RMK kasutuses oleva metsa ja metsamaa järjest suuremat 

liikumist kaitsemetsade (sihtkaitsevöönd (SKV) ja piiranguvöönd (PV)) kategooriasse. Suurendab 

raiemahtu. Majandatav mets läheb suureraomanike valdusse. Võib prognoosida, et mõne aastakümne 

pärast lubatakse (tehakse ülesandeks) ka SKV metsadest osa puitu kujundusraie korras (liigikaitseks 

hõrendades ja häile tehes) välja viia, aga see mõju on ilmselt marginaalne. 

Muutused puidu kasutamise tehnoloogias 

Kõige rohkem mõjutavad raiemahtu hinna ja nõudluse kaudu Eestisse rajatavad 

biorafineerimistehased, mis võimaldavad peenemõõdulise puidu kohapeal kasutusele võtta . See 

omakorda stimuleerib harvendusraie seni kasutamata potentsiaali kasutuselevõttu. Ka valikraietest 

saadav peenem materjal leiaks kasutust, sest valikraie tähendab klassikalises mõttes, et raiutakse puid 

kõigist jämedusastmetest, kõige rohkem (arvuliselt) seega peeneid puid, tulu saadakse vähestest 

kallitest jämedatest puudest. 

Metsa puudutavad õigusaktid 

Suurendavad raiemahtu. Majandusmetsades on võimalik küpsusvanuste (raieringi minimaalne lubatav 

pikkus) vähendamine või piirangu metsaseadusest välja jätmine. Soomes ei ole uuendusraie puhul 

minimaalse vanuse nõuet, selle piirangu tühistamine Soome raiemahtu ei mõjutanud. 

Vähendavad raiemahtu. Peamine vähendav tegur on kaitstavate metsade pindala kohustuslik 

kasvatamine. Kui piiranguid oluliselt ei suurendata, mõjutavad õigusaktid majandusmetsade 

raiemahtu vähe, peamiseks reguleerijaks jääb turg (nõudlus ja hind). 

Võib prognoosida praeguse metsa suhtes rakendatava keskkonnakaitse (liikide ja elupaikade) poliitika 

muutumist, eriti lähtudes liigikaitsest ja valikraie või püsimetsanduse või kujundusraie nime all raiete 

teadlikku planeerimist SKV metsadesse. Sellised raied võivad osutuda puidu omahinna poolest kalliks, 

aga siiski riigi raiemahtu mõjutavaks. 

Sertifitseerimine 

Arvestades korduvalt arutelu all olnud ja seni vähem või osaliselt rakendatud piiranguid võib eeldada 

järgmist. 

Suurendab raiemahtu. Lõunamaade eeskujul, kus istandike (SRF) metsandusel piiranguid ei ole ja 

näiteks eukalüptipuidust toodetud paberile antakse FSC-sertifikaat, võib prognoosida ka Eestis 
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istandikest varutava puidu sertifitseerimiskõlblikuks tunnistamist. Kui kogu metsamaa oleks 

sertifitseeritud, tõstab see potentsiaalselt sealt varutava materjali konkurentsivõimet, st mõjutab 

potentsiaalset raiemahtu. 

Vähendab raiemahtu. Iga kinnisasja piires kehtestatakse n-ö kaitsemetsa osakaal. Igale 

metsaomanikule või kinnistule või lageraielangile kehtestatakse säilitamist vajava puistu pindala või 

osakaal. Võimalik on kehtestada metsa vanus, millest allapoole ei tohi metsaomandi keskmine vanus 

langeda. Võimalik on kehtestada vanus, millest allapoole ei tohi langeda näiteks pool metsaomandist. 

Samuti võivad sertifitseerimisstandardi nõuded muutuda selliseks, et raske on neile vastata ja see 

omakorda mõjutab materjali konkurentsivõimet turul. 

Metsade puuliigilise koosseisu muutumise mõju 

Mõjutama hakkab praegu teadaolev keskealiste puistute jõudmine raieküpsesse ikka ja 1990ndatel 

rajamata jäänud okaspuukultuuride mõju. Harvendusraiest saadakse valdavalt väheväärtuslikku 

lehtpuupuitu, mille raie paberipuuna Rootsi ja mujale eksportimiseks ei ole stimuleeriv, kuid võimalik 

tulevikunõudlus kohalikuks puidurafineerimiseks tekitab majanduslikku huvi. 

Oluline on puistute liigilise koosseisu reguleerimine hooldusraiete abil. SMI 2018 andmete järgi on halli 

lepa enamusega puistute osakaal erametsades 14,3%. Kui metsa kasvatamise käigus nt hall lepp välja 

raiutakse ning saavutatakse riigimetsadega sarnane olukord, kus halli lepa puistute osakaal on 2,8%, 

siis väheneb tulevikus nendest metsadest raiutava halli lepa kogus. Suurendada saaks tööstuse jaoks 

oluliste puuliikide (kase, kuuse ja männi) osakaalu, kuid see tähendaks energeetika jaoks olulise puuliigi 

osakaalu vähenemist. 

Raieviiside mõju 

Praegu suurim kasutamata puiduressurss on harvendusraiete potentsiaal ja majandamata, valdavalt 

väikeomanikele kuuluvad kinnistud. Harvendusraiet tehakse vähe, kuna ülestöötamine on kallis ja 

peene lehtpuu hind on madal. Ka puuduvad tehnoloogilised võimalused ja väljundid anda väljatulevale 

materjalile kõrget lisandväärtust. 

Praegu ühiskonnas levinud surve rakendada rohkem valikraiet ja püsimetsandust kasutatavat 

puidukogust ei muuda. Kuna meil püsimetsad puuduvad, on valikraie pigem sama mis harvendusraie. 

Võib prognoosida, et ka edaspidi kasutatakse uuendusraiena peamiselt lageraiet. Lageraiele võidakse 

rakendada täiendavaid piiranguid. 

Sunniviisiline lageraielt valikraiele ja püsimetsandusele üleminek vähendab metsade puidukasutust ja 

juurdekasvu ning halvendab nende tervislikku seisundit (Tishler et al. 2020). 

Kliima mõju, invasiivsed haigused 

Üldtunnustatud kliimaprognoosi kohaselt on Eesti piirkonnas oodata sademete hulga kasvu, 

õhuniiskuse suurenemist ning soojemaid talvi (IPCC 2014). Nimetatud tegurid üldjoontes pigem 

suurendavad metsade biomassi produktsiooni, kuid praeguse projekti raames tehtud prognooside 

(aastani 2030 ja 2050) seisukohalt on kliimamuutuse mõju metsade produktsioonivõimele väheoluline 

ja see mõju avalduks alles pikema perioodi jooksul tulevikus. Samas mõjutavad kliimamuutused 

tugevalt metsahaiguste ja putukkahjurite leviku riski, sh invasiivsete liikide jõudmist Eestisse 

(Drenkhan et al. 2017). Sula talved muudavad metsamaterjali kättesaamist tehnoloogiliselt 

keerulisemaks niiskematel metsakasvukohatüüpidel. Viimastel aastakümnetel nõrgestab puid ning 

muudab neid putuk- ja seenkahjuritele vastuvõtlikumaks eelkõige põuaperioodide sagenemine (Jaagus 
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2006; Jaagus & Mändla 2014). Põuaperioodide sagenemine mõjub negatiivselt puude kasvule 

kuivematel kasvukohatüüpidel (Klos et al. 2009; Niinemets 2016) ning võib soodustada 

kasvuhoonegaaside emissiooni suurenemist turvasmuldadel (Ise et al. 2008; Brown 2017). Haiguste ja 

putukate negatiivset mõju saab muuta paindlike raievanuste abil, mis tähendab, et turule tuleb 

rohkem nooremat ja väiksemamõõdulist puidusortimente. Metsaselektsioon aitab välja selgitada 

resistentsemad genotüübid haiguste (Stenlid & Olivia 2016) ja põua suhtes (King et al. 2013; 

Lüttschwager et al. 2016). 

Puuliikide kultiveerimisel ja kasvatamisel tuleks rohkem kasutada männikultiveerimist ning vähem 

kuusekultuuride rajamist. Riske vähendavad segametsad (Felton et al. 2017), samas ei ole meil kuigi 

palju puuliikide kombineerimise võimalusi, peamine on kuuse-kase segamets viljakates ja männi-kuuse 

segamets vähemviljakates kasvukohatüüpides. 

Uute majanduslikult väärtuslike puuliikide looduslikku levikut või nende puistute rajamist 

lähikümnenditel eeldada ei saa, ka kliima olulise muutumise korral jääme meist lõunapoolsete liikide 

(nt harilik pöök) põhjapiirile. 

Kliimamuutuste negatiivne mõju saab avalduda talvise maapinna külmumisperioodi lühenemises või 

kadumises. Tekivad raskused puidu metsast kätte saamisel ning suurenevad vajadused teede ja 

kraavide korrashoidu investeerimisel. 

Metsaselektsioon 

Metsapuude paremate genotüüpide ja hübriidide valikuga on võimalik parandada metsade kvaliteeti 

ja tootlikkust. Eesti Maaülikoolis ja RMK-s on alustatud mahukate metsapuude 

parendusprogrammidega, sh haiguskindlamate järglastega plusspuude valikuga. Mõju avaldub küll 

alles aastakümnete pärast, kuid pikemas perspektiivis annab võimaluse suurendada raiemahtusid. 

Võõrpuuliikide kasvatamine 

Vastavalt metsa majandamise eeskirjale16 on määratletud puuliigid, mida võib metsa uuendamisel 

kasutada. Metsa sertifitseerimine ei võimalda võõrpuuliike kasutada, ka RMK ei raja võõrpuuliikide 

metsakultuure. Kuid teiste maade õigusaktid on paindlikumad ja sobivate võõrpuuliikide kasutamine 

on metsade juurdekasvu võrreldes traditsiooniliste puuliikidega märkimisväärselt suurendanud (Rytter 

et al. 2016, http://dx.doi.org/10.14214/sf.1660). Uute ja produktiivsemate võõrpuuliikide ja nende 

hübriidide potentsiaali kasutamine eeldaks kehtivate õigusaktide muutmist. Üldistusena võib öelda, et 

senised katsetused võõrliikidega pole kohalikest puuliikidest paremaid leidnud, va hübriidhaab ja 

hübriidlehis. Seega on määruses olev loetelu piisav. 

Väetamine 

Metsamaal kasvavate puistute väetamine pole metsaseaduse kohaselt praegu lubatud. Boreaalsete ja 

hemiboreaalsete metsade produktsiooni limiteerib puu omastatavate lämmastikuvormide defitsiit 

mullas (Franklin et al. 2014; Rennenberg & Dannenmann 2015; Högberg et al. 2017). Teiste maade, 

eriti Soome ja Rootsi kogemused näitavad, et pikaajaline lämmastikväetamine mõjub positiivselt nii 

puude produktsioonile kui ka mulla süsinikuvarudele (Hyvönen et al. 2010; Högberg et al. 2017; Bonner 

et al. 2019; Forsmark et al. 2020). Hiljuti avaldatud pikaajalises lämmastikväetise katses Rootsis leiti, 

et 1 ühik lämmastikku võib mullas täiendavalt siduda ja salvestada 20 ühikut süsinikku (Forsmark et al. 

 

16
 https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014016?leiaKehtiv. 
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2020). Pärast viimase aja teadusavastusi seoses puude lämmastiktoitumisega boreaalsetes metsades 

(Högberg et al. 2017) on välja töötatud ka uudsed keskkonnasõbralikud orgaanilisel lämmastikul 

põhinevad kasvustimulandid (Hedwall et al. 2017). Lisaks lämmastikule piirab puude kasvu fosfor 

(Högberg et al. 2017), seda ka Eesti kiirekasvulistes hübriidhaavaistandikes (Lutter et al. 2017a). 

Soomes väetatakse vähesel määral metsamuldi, et vähendada boori defitsiiti (Lehto et al. 2010; 

Kilpeläinen et al. 2013), mille piirav mõju on ilmnenud ka Eesti hübriidhaavikutes (Lutter et al. 2016a). 

Ringmajanduse seisukohast on võimalik kasutada väetisena (v.a lämmastik) puutuhka, nagu tehakse 

mehhaniseeritult Põhjamaades (Saarisalmi et al. 2001; Jacobson 2003). Eestis on tuha positiivset mõju 

puude kasvule täheldatud orgaanilistel muldadel (Ots et al. 2017). Puude kasvu piiravate toitainete 

defitsiidi vähendamist lisaväetamise abil võiks kaaluda ka Eestis selliste metsade puhul, kus soovitakse 

kiiret ja suurt puiduproduktsiooni või mulla süsinikuvarude suurendamist, nt madala süsinikuvaruga 

toitainevaeste liivmuldade puhul (nõmme- ja palumetsad) (Lutter et al. 2019b; Forsmark et al. 2020). 

Meetme rakendamine saaks avaldada positiivset mõju kaugemas tulevikus, kuid enne tuleb teha 

teadusuuringuid keskkonnamõjude väljaselgitamiseks. 

 

5.2. Puiduressursi prognoosimise alused 
Puidusortimentide väljatulekute hindamiseks on vaja teada metsade olemit, st kui palju, millises 

vanuses, millise boniteediga, milliste puuliikidega ja milliste mõõtmetega metsi Eestis esineb. Selleks 

on tehtud erinevate projektide (1. Eesti Teadusagentuuri rakenduuringute toetusmeetme RITA ja 

Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatav projekt „Lisandväärtuse tõstmine ja toorme 

tõhusam kasutamine biomajanduses ja selle sektorites“ ja 2. Interregi projekt „Baltic ForBio“) jooksul 

metsade takseerkirjeldused kaugseirevahendeid kasutades. Metoodika lühikirjeldus on järgmine: 

• Metsamask võeti põhikaardi puittaimestiku kihist ja märgalade kihist puittaimestikuga alade 
kohta (tulp PUIS_T sisaldab väärtust „Jah“) (põhikaart 2018). 

• Metsamaskilt lahutatakse teed (põhikaardi joonte kiht, kus vastavalt laiusele luuakse puhver ehk 
pinna kiht), kraavid (põhikaardi vooluvee joonte kiht, kus vastavalt laiusele luuakse puhver ehk 
pinna kiht), raudtee (põhikaardi rööbasteede joonte kiht, millele tehti 6 m laiune puhver), 
elektriliinid (energiafirmade andmed, millele tekitatakse puhver vastavalt nimipingele) ning sihid 
(põhikaardi sihtide joonte kiht, millele tehti 4 m laiune puhver) (Põhikaart 2018). 

• Eesti metsamask jagatakse 12,5x12,5 m suurusteks ruutudeks. Edasine analüüs toimub nende 
ruutude põhjal. 

• Puuliikide koosseisud võetakse proovitükkide, satellidifotode ja eesti mullastiku kaarti andmetest 
(Mullastiku kaart 2018) kasutades leitud puuliikide kaart (Lang et al. 2018).  

• Kõrgused, tagavarad arvutas Tauri Arumäe aerolidari (Kõrgusandmed 2018) andmete järgi 
(Arumäe ja Lang 2016, Lang et al 2012). 

• Metsa vanuse arvutamiseks kasutati metsa korraldamise juhendis (Metsa korraldamise juhend 
2018) esitatud H100 arvutamise valemit. Selle valemi sisendid on puuliik, vanus ja kõrgus ning 
väljund boniteet H100. Kuna puuliigid ja kõrgused on juba teada, siis on selle valemiga vanuse 
arvutamiseks vaja teada veel H100. H100 leiti kahel viisil: 

o metsaregistris olevate alade kohta võeti nii kasvukohatüüp kui H100 metsaregistrist (2018); 

o väljaspool metsaregistrit asuvate metsade kohta saadi H100 ja kasvukohatüüp mullakaardi 
kaudu (Mullastiku kaart 2018). Selleks leiti esmalt metsaregistris (2018) olevate 
kasvukohatüüpide ja boniteedi (H100) vastavus mullatüüpidele ning seejärel leiti seda 
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vastavustabelit kasutades kasvukohatüüp ja boniteet H100 ka väljaspool metsaregistrit 
asuvatele metsaaladele. 

• Metsade potentsiaalne sortimentide tootlikkus sõltub ka kaitserežiimidest. Siinkohal kasutati 
looduskaitsealade kaardikihti (EELIS 2018), et jagada metsamaa kolmeks – range kaitse all olevaks, 
piiranguga või majandatavaks. 

• Diameetri arvutamiseks kasutati regressioonivalemit, mis koostati metsaregistri (2018) andmete 
järgi. Regressioonivalemi sisenditeks on puuliik, kasvukohatüüp, vanus, kõrgus ja H100. 

Ülalkirjeldatud metoodikat kasutades saadi kõikide Eesti alade kohta takseerkirjeldused 12,5x12,5 m 

suuruste eraldistena. Metsaregistris (2018) olevate eraldiste kohta arvutati eraldise piiride sisse 

jäävate ruutude alusel igale eraldisele siiski üks takseerkirjeldus. Väljaspool metsaregistrit olevate 

metsamaade puhul jäi eraldise suuruseks 12,5x12,5 m. Sellega oli kogu Eesti metsamaa kaetud 

aerolidari lendude aegsete takseerandmetega, mille vanus on 1 kuni 4 aastat (Kõrgusandmed 2018). 

Lisaks arvutati igale eraldisele sortimentide väljatulekud ja küpsusvanused. 

Metsa ümarsortimentide väljatulekute arvutamiseks aastateks 2019–2048 kasutati nelja võimaliku 
stsenaariumit: 

• Arvutati kogu Eesti metsamaadele enamuspuuliigi ja boniteediklasside kaupa küpsuslank (küpsete 
metsade pindala jagatakse 10-ga), I vanuslank (küpsete pluss 10 aasta jooksul küpsevate metsade 
pindala jagatakse 20-ga), II vanuslank (küpsete ja 20 aasta jooksul küpsevate metsade pindala 
jagatakse 30-ga) ja ühtlase kasutuse lank (raiumine toimub ühtlaselt ehk igal aastal on 
uuendusraiete pindala sama) vastavalt metsa korraldamise juhendi (2018) lisas 18 toodud 
valemitele. Saadi lankide pindalad. Tulevikku ennustamiseks muudeti raiutavad metsad 
virtuaalselt raiesmikeks ning kõikide teiste metsade puhul suurendati vanust. Sellised arvutused 
viidi läbi 30 aasta kohta. 

• Range kaitsega metsade puhul korrutati saadud tulemused 0-ga, piiranguga metsade puhul 0,5-
ga ehk uuendusraiete mahud põhinevad vaid piiranguteta metsadel ja poole väärtusega 
piiranguga metsadel ning range kaitsega metsi ei arvestata. Piiranguga (mis ei ole range kaitse) 
metsi on ca 12% kogu Eesti metsamaast ja nende puhul on lubatud majandamisvõtete nimekiri 
väga erinev. Teisisõnu on piiranguga metsi, mida võib majandada peaaegu samamoodi kui 
majandatavaid metsi, ja on metsi, mida peaaegu üldse ei tohi majandada. Käesolevas töös 
rakendati koefitsienti 0,5 kui juba tavapäraseks saanut. Sirgmets jt (2011) analüüsisid piiranguga 
metsade andmeid ja said koefitsiendiks 0,5. 

• Arvutati kaitsekategooriate (range kaitsega, piiranguga ja majandatavad), boniteediklasside (Ia–
V) ja enamuspuuliikide (MA, KU, KS, HB, LM, LV, SA, XX) kaupa küpsete metsade keskmised 
hektaritagavarad ning sortimendid. Eraldised jagati arvestuslankide arvutustesse küll 
enamuspuuliikide kaupa , kuid iga eraldise kohta arvutati ka kaaspuuliikide sortimendid. 
Sortimentide mõõdud võeti samad, mida RMK on kasutanud viimasel 10 aastal. Mõõdud sõltusid 
puuliigist. Sortimenteerimisel kasutati metoodikat, mis koostati 2017 aastal KAUR-ile ja mille 
aluseks olid RMK raielankide andmed. 

• Esimeses punktis leitud lankide pindalade ja kolmandas punktis saadud hektari tagavarade ja 
sortimentide väljatulekute korrutamisel saadi aastate ja stsenaariumite kaupa uuendusraiete 
mahud ja sortimentide väljatulekud. 

• Harvendusraiete mahu leidmiseks kasutati eelmiste aastate harvendusraie mahtusid 
(Aastaraamat „Mets 2018“ 2020). Aastatel 2007–2016 oli uuendusraiete maht kokku 65 930 100 
m3 ja hooldusraiete maht 15 645 600 m3. Seega harvendusraiete maht moodustas uuendusraietes 
23,73%. 
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• Korrutades uuendusraiete mahud eelmises punktis leitud osakaaluga (23,73%), saadi 
harvendusraiete mahud. Harvendusraiete täpsem analüüs eeldaks häid metsakasvufunktsioone 
ja nende alusel tehtavaid mahukaid metsade majandamise simulatsiooniarvutusi. 

• Harvendusraiete sortimentide väljatulekute puhul kasutati harvendusraie-ealiste metsade 
(metsad, mille puude keskmine diameeter on vähemalt 6 cm ning küpsemiseni on rohkem kui 10 
aastat aega) keskmiseid sortimentide väljatulekuid. Arvutused tehti kaitsekategooriate (range 
kaitsega, piiranguga ja majandatavad), boniteediklasside (Ia–V) ja enamuspuuliikide (MA, KU, KS, 
HB, LM, LV, SA, XX) kaupa. 

 

5.3. Eesti metsade potentsiaalne puidu sortimentide tootlikkus 
Küpsete metsade pindala ja metsade küpsemise kohta tehtud koondtulemused on esitatud joonistel 

10–12. Joonisel 10 on esitatud andmed tulundusmetsade, joonisel 11 piirangutega metsade ning 

joonisel 12 range kaitsega metsade kohta. 

Esitatud koondtulemustel nähtub, et esitatud liigituse alusel on kõige suurema pindalaga nn küpsed 

metsad, millele lisandub järgmise kümne aasta jooksul olulises mahus küpsevaid metsi. 

 

Joonis 10. Tulundusmetsade küpsemine puuliikide kaupa (allikas: autorite koostatud) 

 

 

Joonis 11. Piirangutega metsade küpsemine puuliikide kaupa (allikas: autorite koostatud) 
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Joonis 12. Range kaitsega metsade küpsemine puuliikide kaupa (allikas: autorite koostatud) 

 

Käesolevas töös on kasutatud nelja erinevat arvestuslanki: küpsuslank, I vanuslank, II vanuslank ja 

ühtlase kasutuse lank, mille arvutusvalemid on toodud metsa korraldamise juhendi (2018) lisas 18. 

Uuendusraie arvestuslankide arvutustulemused on toodud joonisel 13 ja tabelis 11. Tabelis 11 on 

esitatud 10 aasta keskmised uuendusraie mahud arvestuslankide kaupa. 

Kuna erinevaid puidutööstusettevõtteid kasutavad erineva kvaliteedi ja puuliikidega sortimente, on 
joonisel 13 ja tabelis 11 toodud koondnumbrid liiga üldised. Joonistel 14 ja 15 on esitatud vaid kahe 
arvestuslangi mudelitega arvutatud uuendusraie mahud puuliikide kaupa – küpsuslank ehk kõige 
suurem ja ühtlase kasutuse lank ehk kõige väiksem. 

 

  

Joonis 13. Eesti metsade uuendusraie mahud aastatel 2019–2048 (allikas: autorite koostatud) 
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Tabel 11. Uuendusraiete mahtude prognoos keskmiselt aastas erinevate raiestsenaariumite kaupa, 
m3/aastas (allikas: autorite koostatud) 

Arvestuslank Ajavahemik 

2019–2028 2029–2038 2039–2048 
Küpsuslank 15 892 731 10 458 885 8 374 787 

I vanuslank 12 687 953 10 522 999 8 849 834 

II vanuslank 11 159 880 9 781 931 8 317 637 

Ühtlane kasutus 7 924 977 7 924 977 7 924 977 

 

 

Joonis 14. Uuendusraiete mahud puuliikide kaupa küpsuslangi kasutusstsenaariumi korral aastatel 
2019–2048 (allikas: autorite koostatud) 

 

 

Joonis 15. Uuendusraiete mahud puuliikide kaupa ühtlase kasutuse langi kasutusstsenaariumi korral 
aastatel 2019–2048 (allikas: autorite koostatud) 
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Tabelis 12 ja 13 on esitatud 10-aastaste perioodide kaupa puidusortimentide väljatulekud. Tabelis 12 
on toodud küpsuslangi ja ühtlase kasutuse langi meetodil arvutatud uuendusraie stsenaarium. Tabelis 
13 on esimese ja teise vanuslangi meetodil arvutatud uuendusraiete mahtude stsenaarium. 

Tabel 12. Küpsuslangi ja ühtlase kasutuse meetodil arvutatud puidusortimentide väljatulekud Eesti 
metsades teostavatelt uuendusraietelt aastatel 2019–2048 

Puuliik Küpsuslangi väljatulekud, m3/aasta Ühtlase kasutuse väljatulekud, m3/aasta 
2019–2028  2029–2038 2039–2048 2019–2028  2029–2038 2039–2048 

Palk  
Mänd 2920716 1909441 1490031 1156054 1156054 1156054 

Kuusk 2149762 1428826 1127147 914703 914703 914703 

Kask 532837 372450 323541 301690 301690 301690 

Haab 104187 78008 74514 77066 77066 77066 

Sanglepp 304849 206323 174898 177551 177551 177551 

Hall lepp 619426 447652 392856 388444 388444 388444 

Muud 169654 117796 103273 113173 113173 113173 

Kokku 6801431 4560496 3686261 3128681 3128681 3128681 
Paberipuit  
Mänd 637714 399071 301002 236662 236662 236662 

Kuusk 402949 271449 217289 174086 174086 174086 

Kask 1901344 1205181 939964 917816 917816 917816 

Haab 1157183 758461 624746 656836 656836 656836 

Kokku 4099189 2634162 2083001 1985400 1985400 1985400 
Palkide ja paberipuidu koor  
Mänd 352741 228387 176964 137719 137719 137719 

Kuusk 259394 172687 136489 110586 110586 110586 

Kask 368709 238535 190661 184311 184311 184311 

Haab 191674 127068 106178 111535 111535 111535 

Sanglepp 42302 28621 24245 24627 24627 24627 

Hall lepp 87650 63333 55555 54954 54954 54954 

Muud 23251 16144 14152 15517 15517 15517 

Kokku 1325721 874774 704244 639250 639250 639250 
Küttepuit    
Mänd 156374 100822 77873 60702 60702 60702 

Kuusk 377007 251130 198341 159863 159863 159863 

Kask 455190 290880 229242 221793 221793 221793 

Haab 231906 150624 122953 128610 128610 128610 

Sanglepp 958394 601433 468199 490816 490816 490816 

Hall lepp 448020 319703 275872 276814 276814 276814 

Muud 358932 232758 190460 213297 213297 213297 

Kokku 2985823 1947350 1562940 1551896 1551896 1551896 
Raidmed  
Mänd 317946 205273 158733 123699 123699 123699 

Kuusk 279758 185960 146766 118960 118960 118960 

Kask 240530 154147 122068 118681 118681 118681 

Haab 151888 100106 83127 87493 87493 87493 

Sanglepp 128243 81680 64748 67504 67504 67504 
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Puuliik Küpsuslangi väljatulekud, m3/aasta Ühtlase kasutuse väljatulekud, m3/aasta 
2019–2028  2029–2038 2039–2048 2019–2028  2029–2038 2039–2048 

Hall lepp 114038 81634 70783 70742 70742 70742 

Muud 53145 35128 29333 32672 32672 32672 

Kokku 1285547 843929 675558 619750 619750 619750 

 

Tabel 13. Esimese ja teise vanuslangi meetodil arvutatud puidusortimentide väljatulekud Eesti 
metsades teostavatelt uuendusraietelt aastatel 2019–2048 

Puuliik Esimese vanuselangi sortimentide 
väljatulekud, m3/aasta 

Teise vanuselangi sortimentide väljatulekud, 
m3/aasta 

2019–2028  2029–2038 2039–2048 2019–2028  2029–2038 2039–2048 
Palk  
Mänd 2324511 1903261 1550160 2027392 1739708 1452160 

Kuusk 1724827 1422795 1166897 1511789 1303626 1082130 

Kask 438155 381669 339743 398253 363604 315191 

Haab 88685 82114 82789 84024 83906 77963 

Sanglepp 246717 211156 187691 221591 201817 177343 

Hall lepp 517861 456408 393572 474491 424630 358022 

Muud 139019 121533 114584 126641 120133 109645 

Kokku 5479774 4578936 3835435 4844180 4237423 3572454 
Paberipuit  
Mänd 497054 398067 319557 427220 362772 301924 

Kuusk 325415 270883 222965 286955 248167 205635 

Kask 1490899 1214158 1012180 1295501 1127800 963889 

Haab 921908 774041 700833 817396 752200 675846 

Kokku 3235275 2657149 2255536 2827071 2490938 2147294 
Palkide ja paberipuidu koor    
Mänd 279430 227706 184901 242946 208011 173522 

Kuusk 208285 172014 141133 182702 157598 130785 

Kask 291943 241222 204118 256128 225341 193218 

Haab 153543 130045 118994 136932 126984 114481 

Sanglepp 34230 29285 26018 30736 27983 24587 

Hall lepp 73272 64561 55642 67124 60048 50611 

Muud 19053 16655 15702 17355 16463 15026 

Kokku 1059756 881488 746507 933924 822428 702231 
Küttepuit  
Mänd 123625 100530 81525 107334 91812 76569 

Kuusk 302811 250016 204738 265574 228802 189582 

Kask 358306 293560 246199 312588 273286 233722 

Haab 183946 153559 138096 162468 148778 133265 

Sanglepp 747816 607651 512421 648780 568825 493709 

Hall lepp 372156 324559 275933 338560 299963 250531 

Muud 284401 237773 214862 251406 230971 208082 

Kokku 2373060 1967648 1673773 2086711 1842436 1585460 
Raidmed  
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Puuliik Esimese vanuselangi sortimentide 
väljatulekud, m3/aasta 

Teise vanuselangi sortimentide väljatulekud, 
m3/aasta 

2019–2028  2029–2038 2039–2048 2019–2028  2029–2038 2039–2048 
Mänd 251522 204685 166082 218484 186962 155943 

Kuusk 224469 185210 151843 196778 169647 140755 

Kask 189590 155748 131127 165693 145246 124389 

Haab 121327 102355 93256 107916 99759 89802 

Sanglepp 100772 82754 70581 88040 77813 67703 

Hall lepp 94879 82987 70841 86485 76844 64361 

Muud 42502 35988 32928 37892 35136 31768 

Kokku 1025061 849726 716659 901289 791407 674721 

 

Kõik ülalpool esitatud joonised ja tabelid sisaldavad andmeid uuendusraiete kohta. Hooldusraiete 

stsenaariumeid käesolevas töös ei kasutatud, kuid sortimentide väljatuleku prognoos arvutati kõikide 

aastate keskmisena. Selleks kasutati aastaraamatus „Mets 2018“ (2020) avaldatud raiete andmeid 

aastatel 2000–2017. Joonisel 16 on toodud hooldusraiete mahud aastate lõikes. 

 

Joonis 16. Hooldusraiete mahud aastatel 2000–2017 (aastaraamat „Mets 2018“ 2020) (1000 m3/aasta) 

Keskmiste harvendusraieealiste puitute sortimentide väljatuleku ja joonisel 16 toodud keskmise 

hooldusraie aastase mahu (2,0214 miljonit m3) järgi arvutati oletatavad hooldusraiete mahud 

sortimentide kaupa (tabel 14). 

Tabel 14. Harvendusraietelt saadavate palgi mahtude prognoos keskmiselt aastas, m3/aastas 

Puuliik Palgid Paberipuit Palkide ja paberipuidu 
koor 

Küttepuit Raidmed Kokku 

Mänd 436646 156939 68675 34396 67919 764573 

Kuusk 317940 83381 44156 46809 53510 545796 

Kask 21928 217423 39390 37233 45582 361556 

Haab 7686 93383 16458 11052 23866 152446 

Sanglepp 14720 - 2126 77820 16719 111386 

Hall lepp 14870 - 2174 54248 18276 89567 

Muud 8186 - 1173 23615 5480 38454 

Kokku 821976 551126 174152 285172 231352 2063778 
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Kui liita kokku uuendusraiete ja hooldusraiete mahud, saab edasisteks biomajanduse stsenaariumite 

arvutamiseks lähteandmed. Tabelis 15 on toodud andmed vahemikena, kus on esitatud ülalpool 

kirjeldatud nelja stsenaariumi miinimum- ja maksimumväärtused. 

Tabel 15. Uuendus- ja hooldusraietelt saadavate sortimentide kogumahtude keskmised vahemikud 
aastatel 2019–2048 

Puuliik Sortimentide väljatulekud, m3/aasta 
2019–2028  2029–2038 2039–2048 

Palk 
Mänd 1592701 - 3357362 1592701 - 2346087 1592701 - 1986806 

Kuusk 1232642 - 2467701 1232642 - 1746766 1232642 - 1484837 

Kask 323618 - 554765 323618 - 403597 323618 - 361671 

Haab 84752 - 111873 84752 - 91592 82201 - 90475 

Sanglepp 192271 - 319570 192271 - 225876 189618 - 202411 

Hall lepp 403314 - 634296 403314 - 471277 372891 - 408442 

Muud 121358 - 177840 121358 - 129719 111459 - 122769 

Kokku 3950657 - 7623407 3950657 - 5414915 3905130 - 4657411 

Paberipuit 
Mänd 393600 - 794652 393600 - 556010 393600 - 476496 

Kuusk 257467 - 486330 257467 - 354830 257467 - 306347 

Kask 1135239 - 2118767 1135239 - 1431581 1135239 - 1229604 

Haab 750219 - 1250566 750219 - 867424 718129 - 794216 

Kokku 2536526 - 4650315 2536526 - 3209845 2504436 - 2806662 
Palkide ja paberipuidu koor 
Mänd 206394 - 421415 206394 - 297061 206394 - 253575 

Kuusk 154742 - 303550 154742 - 216843 154742 - 185289 

Kask 223701 - 408099 223701 - 280612 223701 - 243508 

Haab 127994 - 208132 127994 - 146504 122636 - 135452 

Sanglepp 26753 - 44429 26753 - 31412 26372 - 28144 

Hall lepp 57128 - 89824 57128 - 66734 52785 - 57815 

Muud 16690 - 24424 16690 - 17828 15325 - 16875 

Kokku 813402 - 1499874 813402 - 1056994 801955 - 920659 

Küttepuit 
Mänd 95098 - 190769 95098 - 135217 95098 - 115921 

Kuusk 206672 - 423816 206672 - 297939 206672 - 251547 

Kask 259025 - 492423 259025 - 330793 259025 - 283431 

Haab 139662 - 242958 139662 - 164611 134005 - 149148 

Sanglepp 568636 - 1036214 568636 - 685472 546019 - 590241 

Hall lepp 331062 - 502268 331062 - 378806 304778 - 331062 

Muud 236912 - 382547 236912 - 261388 214075 - 238477 

Kokku 1837068 - 3270995 1837068 - 2254225 1759672 - 1959826 
Raidmed 
Mänd 191617 - 385864 191617 - 273192 191617 - 234001 

Kuusk 172470 - 333268 172470 - 239470 172470 - 205353 

Kask 164263 - 286112 164263 - 201330 164263 - 176709 

Haab 111359 - 175754 111359 - 126221 106992 - 117122 
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Puuliik Sortimentide väljatulekud, m3/aasta 
2019–2028  2029–2038 2039–2048 

Sanglepp 84223 - 144962 84223 - 99473 81467 - 87301 

Hall lepp 89018 - 132314 89018 - 101263 82637 - 89117 

Muud 38152 - 58625 38152 - 41468 34813 - 38408 

Kokku 851102 - 1516899 851102 - 1082416 834260 - 948011 

 

Tabelites 12–13 ja 14–15 on ühe sortimendina näidatud paberipuidu ja palkide koor. Kuna palgid ja 

paberipuit müüakse ilma kooreta ja mahtude arvestuses kajastuvad need samuti ilma kooreta, siis tehti 

eraldi arvestus ka nende sortimentide koorele. Koor reeglina enne töötlemist eemaldatakse ja 

kasutatakse energia saamise eesmärgil, enamasti ettevõtte omatarbeks. Kokku on sortimentide 

mahud koos raidmete ja koorega olenevalt stsenaariumist esimesel aastakümnel vahemikus 9,989–

18,561 miljonit m3 aastas, järgmisel aastakümnel 9,989–13,018 miljonit m3 aastas ning kolmandal 

aastakümnel 9,805–11,293 miljonit m3 aastas. Raidmeid ei koguta kõikidelt lankidelt. Osadel lankidel 

kasutatakse raidmeid kokkuveoteedel padjana. Samuti kogutakse raidmeid hooldusraielankidelt vaid 

seal, kus raiutakse kogupuumeetodil ehk metsast tuuakse laoplatsile puu koos okstega. Seega on 

tabelites esitatud raiejäätmete maksimaalne kogus, mis praktikas on tunduvalt väiksem ja sõltub 

eelkõige hakkpuidu hindadest. 

Lisaks eelnevatele traditsioonilistele sortimentidele on lageraielankidelt võimalik juurida kändusid. 

Põhjamaade kogemus piirdub vaid okaspuukändude juurimisega, seega arvutati käesolevas projektis 

üksnes okaspuude uuendusraietelt saadav kännupuidu potentsiaal. Soomlaste uuringute järgi 

moodustab känd männi tüvemahuga võrreldes 22%, kuuse puhul 24% (Vares et al. 2005). Arvestades 

uuendusraiete mahtusid ja võrreldes kännu osakaalu tüvemahuga, arvutati kändude mahud puuliikide 

ja arvestuslangi kaupa (tabel 16). 

Tabel 16. Potentsiaalne okaspuude kändude maht uuendusraietelt aastatel 2019–2048 

Arvestuslank Puuliik 2019–2028 2029–2038 2039–2048 
Küpsuslank MA 944991 612612 475051 

KU 815429 543025 429247 

kokku 1760420 1155637 904297 
I vanuslank MA 749044 610728 496086 

KU 654861 540878 443714 

kokku 1403905 1151606 939800 
II vanuslank MA 651481 557938 465465 

KU 574465 495491 411112 

kokku 1225946 1053429 876577 
Ühtlase kasutuse lank MA 369515 369515 369515 

KU 347481 347481 347481 

kokku 716996 716996 716996 

 

Tabelist 16 on näha, et lisaks traditsioonilistele sortimentidele on võimalik uuendusraietelt koguda 

okaspuu kännupuitu olenevalt stsenaariumist esimesel kümnel aastal 0,717–1,760 miljonit m3 aastas, 
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teisel kümnel aastal 0,717–1,156 miljonit m3 aastas ning kolmandal kümnel aastal 0,717–0,940 miljonit 

m3 aastas. 

 

6. Biomajanduse kasvuhoonegaaside heitkoguste prognoos aastateni 2030 ja 
2050 

6.1. Põllumajandussektori prognoositud KHG heited 
Põllumajandussektoris tekkiv KHG heitkogus vähenes perioodi 1990–2018 jooksul 47% võrra (joonis 

17) tänu loomade arvu ning mineraalväetiste kasutamise vähenemisele. 

Peamised põllumajandussektori heiteallikad on seotud loomakasvatusega. Loomakasvatussektorile 

omistatavate heitkoguste osakaal oli 2005. aastal 57% ja 2018. aastal 53% põllumajandussektori KHG 

koguheitest. Teine oluline KHG heitkoguste allikas oli orgaaniliste muldade harimine: 2005. aastal 13% 

kogu heitkogustest ja 2018. aastal 10% koguheitest. Mineraal- ja orgaaniliste väetiste kasutamisest 

tulenevad KHG heitkogused (koos lubjakivi ja uurea kasutamisest tekkivate heidetega) moodustasid 

15% ja 20% kogu KHG heitest (need väärtused ei sisalda kaudseid heitkoguseid) aastal 2005 ja 2018. 

KHG heitkogused, mis tekkivad põllule jäänud põllukultuuride jääkide lagunemise tõttu, moodustasid 

7% aastal 2005 ja 8% aastal 2018 (märkus: Eesti inventuurieksperdid eeldavad, et kõik põllukultuuride 

jäägid jäävad põldudele ja neid ei kasutata muudel eesmärkidel (näiteks loomade allapanuks)). 

 

Joonis 17. Põllumajandussektori KHG heitkogused aastatel 1990–2018, kt CO2ekv (Eesti KHG 
heitkoguste inventuuri andmed; NIR, 2020) 

Loomakasvatuse alamsektoris on peamiseks KHG allikaks veiste loomakasvatusega (sealhulgas 

piimalehmade) seotud heitkogused – umbes 80–90% kogu aruandeperioodi KHG heite koguarvust 

(joonis 18). Loomakasvatussektori koguheide vähenes 1,623 kt CO2 ekvivalendilt (kt CO2ekv) 1990. aastal 

kuni 684 kt CO2ekv-ni 2005. aastal ja kasvas seejärel 764 kt CO2ekv-ni aastal 2018. 
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Joonis 18. Loomakasvatussektori KHG heitkogused (sealhulgas soolesisene fermentatsioon, 
sõnnikumajandus ja loomade karjatamine) (arvutatud Eesti KHG heitkoguste inventuuri andmete 
alusel; NIR, 2020) 

Käesoleva RITA uuringu raames tehtud ennustused loomade arvu kohta perioodil 2017–2050 (tabel 
17) näitavad, et põllumajandussektori loomade arv eriti palju ei kasva, kuna enamiku 
loomakategooriate prognoositud kasv on umbes 4–5% kogu perioodi jooksul; samas eeldatakse, et nii 
lammaste ja kitsede kui ka lindude arvukus väheneb järgmise 30 aasta jooksul. 

Tabel 17. Ajalooline ja prognoositud loomade arv, tuhat isendit 

 1990 2005 2017 2030 2050 2050/2017 kasv 
Veised 756 250 251 255 260 3.6% 

Sead  860 347 289 297 303 4.8% 

Lambad ja kitsed 161 59 86 81 82 -4.7% 

Hobused 8.6 4.80 5.7 5.8 5.9 3.5% 

Kodulinnud 5,597 2,064 2,253 2,198 2,243 -0.4% 

 

Käesoleva RITA uuringu raames on prognoositud, et põllukultuuride saakide summaarne kogus kasvab 

aastast aastasse (joonis 19 tähistab kogu prognoositavat saaki, arvutatuna toodetud süsinikuks). 

Jooniselt nähtub, et süsiniku kogutoodang (põllumajanduskultuuride saagis) kasvab 1990. aasta 

tasemega võrreldes kolm korda ja 2005. aasta tasemega võrreldes kaks korda. 

 

Joonis 19. Põllumajanduskultuuride toodetud biomassi summaarne kogus aastatel 1990, 2005 ja 
2017–2050, kt C 

Kuna käesoleva prognoosi raames ei ole arvestatud, et väetiste kasutamine võiks perioodil 2030–2050 

märkimisväärselt kasvada (punkt 3.1.2), siis eeldati, et põldudel kasutatav väetisekogus ja KHG 
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heitkogused väetiste kasutamisest püsivad 2005. aasta tasemel. Samuti eeldati, et ka orgaaniliste 

muldadega põllumajanduslike maade pindala jääb ajavahemikul 2017–2050 samaks. 

Seega võeti arvesse loomakasvatussektoris tehtud prognoose (punkt 3.2, tabel 8) ja seda, kuidas 

muutub/kasvab põllumajanduskultuuride toodetud biomassi kogus ning põllule jäetud põllukultuuride 

jääkide kogus (Eesti KHG inventuuride koostamisel eeldatakse, et kõik põllukultuuride jäägid jäetakse 

põldudele ja lagunevad). Sama eeldust kasutati ka KHG heitkoguste prognooside koostamisel ning 

arvutati KHG heitkoguste prognoosid perioodiks 2019–2050 (joonis 20). Jooniselt 20 on näha, et 

prognoositud KHG heitkogused jäävad perioodil 2019–2050 praktiliselt samaks. 

 

Joonis 20. Ajaloolised ja prognoositud KHG heitkogused põllumajandussektorist, kt CO2ekv (arvutatud 
ja koostatud käesoleva uuringu andmete alusel) 
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Lisad  
 

Lisa 1. Kliimamuutustest tuleneva mõju arvestamine bioressursi prognooside koostamisel  
Projekti „BioClim –- kliimamuutused ja kohanemine: looduskeskkond ja biomajandus“ andmetel (autorite koondatud ja täiendatud ) 

Valdkond Tegur Kuni 2030 2030–2050  
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Tingimuste 
muutus 

temperatuur aastakeskmine temperatuuritõus 
+0,5 C° – mõju väike 

aastakeskmine 
temperatuuritõus +1,0 
C° – mõju keskmine 

aastakeskmine temperatuuritõus 
+1 C° – mõju väike 

aastakeskmine temperatuuritõus 
+1,8 C° – mõju keskmine 
 

sademed aastakeskmine sademete hulga 
kasv 2% – mõju väga väike 

aastakeskmine 
sademete hulga kasv 6% 
– mõju väike 

aastakeskmine sademete hulga 
kasv +3 % – mõju väike 

aastakeskmine sademete hulga kasv 
+8% – mõju keskmine 

merevee 
taseme tõus 

tõus +8 cm tõus +11 cm tõus +20 cm tõus +26 cm 

ekstreemsed 
nähtused 

üle 30 mm/ööp. sademete 
esinemise kasv keskmiselt +33% – 
mõju väike  
 

üle 30 mm/ööp. 
sademete esinemise 
kasv keskmiselt +48% – 
mõju keskmine 

üle 30 mm/ööp. sademete 
esinemise kasv keskmiselt +77% – 
mõju keskmine 

üle 30 mm/ööp. sademete esinemise 
kasv keskmiselt +112% – mõju 
keskmine 

Toidu- ja 
sööda-
tootmine 

temperatuur o muutused taimede fenofaaside algusaegades – mõju väike 
kuni keskmine 

o pikeneb väetiste kasutamise periood (kevad-suvine) – mõju 
väike 

o kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) emissiooni 
suurenemine loomakasvatuses – mõju väike 

o kiireneb mesilaste haudme areng, mistõttu pered 
tugevamad ja talvituvad paremini – mõju keskmine 

o suureneb põhuoht, mis on tingitud omakorda talvise 
lumikatte vähenemisest – mõju väike 

o invasiivsete võõrliikide pealetung – mõju väga väike või väike 
o vegetatsiooniperioodi pikenemine, mis avaldab mõju saagikusele ja 

karjatamise võimalustele – mõju keskmine 
o produktiivloomade toodangutaseme langus kuumastressi tõttu – mõju 

keskmine kuni suur 
o saagikuse kasv (10–30%) ja kultuuride kasvupinna suurenemine – 

mõju keskmine 
o taliviljade ikaldus talvitushaiguste ja jääkooriku tekke tõttu 

(lämbumine) – mõju keskmine kuni suur 
o mõningate seniste võõrliikide mõju suurenemine ehk nende 

invasiivseks muutumine, seniste tõrjeviiside tõhususe vähenemine – 
mõju keskmine 
 



   
 

67 
 

Valdkond Tegur Kuni 2030 2030–2050  
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

o RCP8.5 puhul terade formeerumise häired kuumastressi tõttu – mõju 
väike 

o hävinevad väärtuslikud taimekooslused ja haruldased liigid; väheneb 
liigirikkus– mõju keskmine 

o orgaanilise aine kiirem lagunemine ja suurem CO2 eraldumine – mõju 
väike 

o energiasääst katmikviljeluses - efektiivsuse ja produktiivsuse tõus – 
mõju keskmine 

sademed o raskendatud saagikoristus sügisel (saagikuse muutus) – 
mõju keskmine 

o suureneb sademete mõju saagikusele – mõju väike 
 

o taline toitainete väljaleostumine ja sattumine jõgedesse või 
põhjavette – mõju keskmine või suur 

o sesoonne sademete hulga kasv  – mõju väike kuni keskmine 
o rannaniitude pindala võimaliku kahanemise tõttu väheneb karjatatav 

ala – mõju väike 
o raskendatud saagikoristus sügisel (saagikuse muutus) – mõju 

keskmine 
ekstreemsed 
nähtused 

o äärmuslike ilmastikunähtuste esinemise sagenemine (torm, 
tromb, rahe) – mõju väike kuni keskmine 

o äärmuslike ilmastikunähtuste esinemise sagenemine – mõju keskmine 
o tormidest tingitud elektrikatkestused ja automaatikaseadmete töö 

häired (loomad sisetingimustes) – mõju keskmine kuni suur 
Läänemere 
ressurss ja 
vesiviljelus 

temperatuur o aastakeskmise temperatuuri tõus +0,3 C° (RCP4.5) või +0,4 
C° (RCP8.5), jääkatte puudumine võib halvendada mõnede 
liikide (nt merisiig, luts) kudetingimusi – mõju väike 

o harrastuspüügi võimalused vähenevad – mõju väike 

o aastakeskmise temperatuuri tõus +0,7 C° (RCP4.5) või +1,0 C° 
(RCP8.5), noorjärkude suremus külmade talvede tõttu väheneb – 
mõju keskmine (positiivne) 

o uute võõrliikide invasiooni tõenäosus suureneb – mõju keskmine; 
o jääga seotud harrastuspüügi koormus kalavarudele väheneb – mõju 

keskmine 
o külmalembeste kalaliikide (merisiig) kudetingimused halvenevad, 

majanduslikult vähenevad jääga seotud harrastuspüügi sektori tulud – 
mõju keskmine 

o sagenevad ja suurenevad vetikaõitsengud – mõju keskmine 
sademed/ 
veetaseme tõus 

o aastakeskmise sademete hulga kasust tingitud 
siseveekogude äravoolu muutus avaldab mõju 
eutrofeerumisele – mõju väike 

o jõgede kõrge veetase mõjub soodsalt anadroomsete kalade 
sigimisele– mõju keskmine 

o suurem talvine mageveehulk põhjustab termilist kihistumist, mis 
omakorda põhjustab põhjakihtide hapnikusisalduse vähenemist – 
mõju keskmine 
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Valdkond Tegur Kuni 2030 2030–2050  
RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

o suureneb talvine äravool, mis toimub osaliselt külmumata 
pinnalt, mille tõttu vesi rikastub toit- ja humiinainetega – 
mõju keskmine 

o suurem sademete hulk põhjustab toitainete suuremat sissevoolu, 
millega kaasneb vetikate ja zooplanktoni suurem produktsioon – mõju 
keskmine 

ekstreemsed 
nähtused 

o ekstreemsed ilmastikunähtused võivad halvendada mõnede 
kalaliikide kudetingimusi (nt tugevad sügistormid – siig; 
kõikuv kevadine temperatuur – ahven, haug) – mõju väike 

o talviste tormide mõjul pääseb rohkem hapnikku 
põhjakihtidesse – mõju väike 

o ekstreemsed ilmastikunähtused võivad halvendada mõnede kalaliikide 
kudetingimusi ja mehhaanilised häiringud mõjutavad põhjakooslusi, sh 
põhjakarpide kooslusi – mõju väike kuni keskmine 

 

Metsamajan-
dus ja 
puiduressursi 
väärindamine 

temperatuur o metsade kasvu kiirenemine, puude kasvuperioodi 
pikenemine – mõju väike (positiivne) 

o raietööde raskendatud mulla mitte külmumise tõttu – mõju 
keskmine 

o sanitaarraiete vajadus suureneb, raiete maht kõigub 
aastati, probleemid tööjõu liikuvuses – mõju väike 

o peene lehtpuupuidu raiemaht suureneb, puistud saavad kiiremini 
raieküpseks, metsa tagavara suurem juurdekasv  –  mõju keskmine 

o liivastel kasvukohtadel puude kasv paraneb, savistel kasvukohtadel 
tekib liigniiskus –  mõju keskmine 

o tulekahjude risk suureneb, kuusikute sanitaarne seisund halveneb, uute 
invasiivsete haigustekitajate hulk suureneb – mõju väike kuni keskmine 

sademed o üleujutused tekitavad probleeme puidu raiel ja väljaveol – 
mõju keskmine 

o  sesoonne suur sademete hulk vähendab tulekahjude riski – 
mõju väike 

o vooluvete tasemete ühtlustumine ja kevadise suurvee vähenemine – 
mõju väike (positiivne) 

tuul o tormikahjustuste risk – mõju keskmine o tormikahjustuste risk – mõju keskmine 
ekstreemsed 
nähtused 

o põuaperioodi sagenemine suurendab metsatulekahjude 
ohtu ning üraskite paljunemist – mõju väike 

o tormimurdude suurenemine, millega kaasneb 
sanitaarraiete suurenemine – mõju keskmine 

o sanitaarraiete vajadus suureneb, raiete maht kõigub aastati, 
probleemid tööjõu liikuvuses – mõju keskmine 

o põudade tõttu suureneb tulekahjude risk – mõju keskmine 
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Lisa 2. Prognoosides kasutatud poliitilised meetmed ja regulatiivsed alused aastani 2030 

A) Põllumajanduse ja kalanduse arengukava meetmed ja eesmärgid kuni 2030 
Tegevussuund/eesmärk Kohustus/eesmärk/piirang Indikaator Vastutaja 
Põllumajanduskeskkond Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise 

negatiivne mõju keskkonnale on vähene Lämmastiku ja fosfori kasutamise tõhusus – N kasutamise 
tõhususe paranemine > 13 protsendipunkti, P kasutamise 
tõhususe säilitamine 

NTA-l põhjaveeseirepunktide osakaal maksimaalselt 8%, mille 
nitraadisisaldus ületab 50 mg/l 

Pestitsiidide kvaliteedi piirväärtust ületavate põhjavee 
seirejaamade osakaal NTA-l on alla 10% 

MEM 

Põllumajandustootmise negatiivne mõju 
kliimamuutustele ja õhukvaliteedile väheneb 
ning positiivne mõju suureneb 

Põllumajandusmaa orgaanilise süsiniku varu säilib või kasvab 
(>=115,9 Mt)  MEM 

Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa 
osakaal kasutatud põllumajandusmaast  

Eeldatakse osakaalu kasvu (suurem kui 13,8%) MEM 

Taimetervis, 
loomade tervis 
ja heaolu 

Eesti on vaba ohtlikest taimekahjustajatest  

 

Ohtlike taimekahjustajate puhangute arv on <=4 

 
MEM 

Loomade tervise ja heaolu tase riigis on 
kõrge:  
- Eesti on vaba eriti ohtlikest loomataudidest  
- üldine karjatervise tase ja loomade heaolu 
paraneb  

Kohustuslikult (EL nõuete kohaselt) teavitamisele kuuluvate 
taudijuhtumite arv kuni 10 
Antibiootikumide kasutamise tase langeb 27 protsendipunkti 
(sihttase 37,0%) 

 

MEM 

Toiduohutus Eestis toodetud ja tarbitav toit on ohutu  Tarbija kindlustunde indeks suureneb 10 protsendipunkti 
(sihttase 72%) MEM 

Kvaliteetsed sisendid 
põllumajanduses  

Põllumajandusmaa võimaldab mitmekesist 
põllumajandustootmist 

 

Kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala säilib või 
suureneb mõõdukalt (sihttase 1 005 000 ha) 

 

MEM 

 Põllu- ja aiakultuuride sortide ning taimse 
paljundusmaterjali valik on mitmekesine, 
kvaliteetne ja kohalikesse oludesse sobiv  

Eestis toodetud sertifitseeritud seemne kogus suureneb 4000 
t (sihttase 32 000 t) MEM 
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Põllumajandussaaduste tootmine, 
väärindamine ja turustamine  

Eesti toiduainesektor on 
konkurentsivõimeline nii sise- kui ka välisturul  
 

Toiduainetööstuse lisandväärtus hõivatu kohta võrreldes ELi 
keskmisega kasvab kiiremini (sihttase 62%) 

Erinevate põllumajandussektori harude (FADN 
tootmistüüpide) netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 
kasvab, kus 3 aasta liikuv keskmine on 23 000 € ja 
tootmistüüpide lõikes ei ole ükski alla 65% 

Töödeldud toodete osatähtsus Eesti põllumajandussaaduste 
ja toidukaupade ekspordis kasvab 7 protsendipunkti võrra 
(sihttase 80%); 

Stabiilsete ekspordi sihtturgude arv kasvab 6 võrra (sihttase 
47 turgu) 

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi impordi 
suhtarv paraneb (sihttase 0,82) 

Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade 
ekspordi väärtus kasvab 195,1 mln € (sihttase 1062,6 mln). 

MEM 

Maa- ja rannapiirkonna areng  Maapiirkonnas on kasvava lisandväärtusega 
mitmekesine ettevõtlus  

Maapiirkonna SKP elaniku kohta kasvab 3 300 €, (sihttase 
15 500 €) MEM 

Teadus ja innovatsioon ning 
teadmussiire 

Teadmiste loome ja teadmussiire toetab 
põllumajanduse ja kalanduse valdkonna 
eesmärkide saavutamist  

Maaeluministeeriumi rahastatav valdkonna teadus- ja 
arendustegevuse maht kasvab 19,9 mln € (sihttase 25 mln €) MEM 

Kasvuhoonegaaside heide  Heite vähendamine Kasvuhoonegaaside (KHG) heide põllumajandustoodangu 
väärtuse kohta on madalam kui 2,5 t CO2ekv/tuh € kohta MEM 

Kestlik kalandus Keskkonnateadlikult ja jätkusuutlikult 
kalavarusid majandades on kalavarud heas 
seisus 

Heas seisus varude osakaal – 50% MEM 

 Kalandus- ja vesiviljelussektor on jätkusuutlik 
ja konkurentsivõimeline 

Kalandusettevõtete töökohtade arv kasvab (algtase 2049) 
Keskmine palk (suhe Eesti keskmisesse) kasvab 
Ettevõtete müügitulu kasvab (algtase 192,6 mln eurot) 

MEM 

 Kalandus- ja vesiviljelussektori toodang on 
kvaliteetne, kõrge lisandväärtuse ja suure 
ekspordipotentsiaaliga 

Kalandustoodete tarbimine Eestis (kg inimese kohta) – kui 
võimalik, siis eristada ka kodumaisest toormest toodete 
tarbimist (algtase 17 kg/in) 

MEM 
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Eksporditavate toodete koguväärtus kasvab (algtase 118,5 
mln eurot) 

B) Energiamajanduse arengukava aastani 2030 
Tegevussuund/eesmärk Kohustus/eesmärk/piirang  Indikaator Vastutaja 
Tastuvenergia 2030 ELi-ülene eesmärk suurendada taastuvenergia 

osakaalu aastaks 2030 27%-ni energia 
lõpptarbimises 

Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises (sihttase 50%) 
2030 moodustab taastuvenergia osakaal vähemalt 28% 
primaarenergia sisemaisest tarbimisest 

MKM 

Energia lõpptarbimine 2030 ELi energiatõhususe seatud mittesiduv 
eesmärk suurendada aastaks 2030 
energiatõhusust 27% võrra 

Aastatel 2020 ning 2030 jääb energia lõpptarbimine 2010. 
aasta tasemele (~32 TWh) 
2030. aastal on primaarenergia sisemaine tarbimine 10% 
väiksem kui 2012. aastal 
Energiamahukus, MWh/(1000 €SKP2012) (sihttase 2,0) 

MKM 

KHG heitekogus 2030 EL-ülene eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkogust 40% aastaks 
2030 võrreldes 1990. aastaga, mis omakorda 
jaguneb: 
1. ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga 
(ETS) hõlmatud sektorid peavad võrreldes 
2005. aastaga heitkoguseid vähendama kokku 
43%. 
2. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
välised (non-ETS) sektorid peavad 
heitkoguseid vähendama 30% 

Kasvuhoonegaaside heitkogus energeetikasektoris SKP kohta, 
tCO2ekv/€SKP2012 (sihttase 0,35) 
 
Kasvuhoonegaaside heitkogus energeetikasektoris, mln 
tCO2ekv/a (sihttase 10,5) 

MKM 
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C) Olulised valdkondlikud õigusaktides kehtivad piirangud kuni 2030 
Seadus/määrus  Kohustus/eesmärk/piirang Alaeesmärk Vastutaja 

Põllumajandus    

Veeseadus Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe 
hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku 
aastas, sealhulgas loomade karjatamisel 
maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik. 

Väetiste optimaalne kasutamine KEM 

 Looduslikul rohumaal on keelatud kasutada 
väetisi, välja arvatud loomade karjatamisel 
maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik ja 
fosfor 

Piirangualade tagamine KEM 

 Väetise laotamine pinnale on keelatud 
haritaval maal, mille maapinna kalle on üle 
10 protsendi. 

Piirangualade tagamine, mis kaitseb põhjavett KEM 

 Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine 
on keelatud allikate ja karstilehtrite 
ümbruses 10 meetri ulatuses veepiirist või 
karstilehtrite servast. 

Piirangualade tagamine, mis kaitseb põhjavett KEM 

 
NTA oluliste allikate ja karstilehtrite 
ümbruses on kuni 50 meetri ulatuses 
veepiirist või karstilehtri servast keelatud 
väetamine. 

Piirangualade tagamine, mis kaitseb põhjavett KEM 

 Väetise kasutamine on keelatud 
veekaitsevööndis 10 m (Peipsi ja Võrtsjärve 
ümbruses 20 m) 

Piirangualade tagamine, mis kaitseb veekogusid KEM 

 NTA kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi 
mineraalväetistega antav lämmastikukogus 
olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe 
hektari kohta ning taliviljadele ja 
mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav 
lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg 
haritava maa ühe hektari kohta 

Piirangualade tagamine, mis kaitseb põhjavett KEM 
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 Mineraalväetistega antavate 
taimetoiteelementide kogus ei tohi ületada 
kogust, mis on vajalik mullas sisalduvate 
toitainete tasakaalu säilimiseks, arvestades 
väetatavate taimede toitainete vajadust, 
saagikust, külvikordi, mulla omadusi ja muid 
väetamisel tähtsaid tegureid. 

Leostumise vähendamine KEM 

 Mineraallämmastiku kogused, mis on 
suuremad kui 100 kg hektarile, tuleb anda 
jaotatult. 

Leostumise vähendamine KEM 

 
Põllumajandusmaa ühe hektari kohta tohib 
pidada aasta keskmisena kuni kahele 
loomühikule vastaval hulgal loomi. 
NTA kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi 
pidada üle ühe loomühiku haritava maa 
hektari kohta. 

Loomkoormuse tagamine KEM 

 Nitraaditundlikul alal asuvast 
põllumajandusega tegeleva isiku kasutatavast 
haritavast maast peab vähemalt 30 protsenti 
olema 1. novembrist kuni 31. märtsini kaetud 
taimkattega. 

Leostumise vähendamine KEM 

 NTA kaitsmata põhjaveega aladel ei tohi 
mineraalväetistega antav lämmastikukogus 
olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe 
hektari kohta ning taliviljadele ja 
mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav 
lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg 
haritava maa ühe hektari kohta. 

Leostumise vähendamine KEM 

Mahepõllumajandusliku tootmise 
nõuded 

Peab koostama ja säilitama külvikorraplaani, 
v. a erandjuhud ja põllud <0,3 ha. Külvikord 
sisaldab liblikõielisi taimi.  

Mahetootmise nõuetele vastavuse tagamine MEM 

 Kasutada tuleb mahepõllumajanduslikult 
toodetud seemet, taimset paljundusmaterjali 
või seemnest ettekasvatatud istutusmaterjali 

Mahetootmise nõuetele vastavuse tagamine MEM 
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 Kasutada võib ainult määruse I lisas viidatud 
väetisi ja mullaomaduste parandajaid ning 
seda üksnes vajalikul määral. Mulla üldise 
seisundi parandamiseks või toitainete 
kättesaadavuse suurendamiseks mullas või 
põllukultuurides võib kasutada 
mikroorganisme sisaldavaid asjakohaseid 
preparaate. Komposti aktiveerimiseks võib 
kasutada asjakohaseid taimseid valmistisi või 
mikroorganisme sisaldavaid preparaate 

Mahetootmise nõuetele vastavuse tagamine MEM 

 Ühes ettevõttes kasutatav sõnniku kogus ei 
tohi ületada 170 kg lämmastikku kasutatava 
põllumajandusmaa hektari kohta aastas. 
Piirang kehtib ainult sõnniku ja virtsa kohta 

Mahetootmise nõuetele vastavuse tagamine MEM 

 Umbrohu ja taimekahjustajate tõrjeks peab 
eelkõige: 
- kasutama sobivad taimeliike ja sorte; 
- kasutama sobivat külvikorda; 
- kasutama sobivaid agrotehnilisi võtteid; 
- kaitsma taimekahjustajate looduslikke 
vaenlasi, luues neile soodsa elukeskkonna; 
- tegema umbrohutõrjet nt leegitamise teel; 
- kasutama teisi sarnaseid ennetusabinõusid. 

Mahetootmise nõuetele vastavuse tagamine MEM 

 Mittemahepõllumajanduslikud loomad 
võivad kasutada mahepõllumajanduslikku 
karjamaad igal aastal piiratud ajavahemiku 
jooksul tingimusel, et samal ajal ei ole sellel 
karjamaal mahepõllumajanduslikke loomi. 

Mahetootmise nõuetele vastavuse tagamine MEM 

 Detailsed nõuded loomade 
pidamistingimustele 

Mahetootmise nõuetele vastavuse tagamine MEM 

  



   
 

75 
 

C) Keskkonna parandamise ja õhusaaste vähendamisega seotud direktiivid ja määrused 
Direktiiv/määrus Kohustus/eesmärk/piirang Alaeesmärk Vastutaja 

Taastuvenergia direktiiv 
(2009/28/EÜ) 

taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest 
20% 

_ MKM 

taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest 
kõikides transpordiliikides aastaks 2020 
10% 

(järgima peab biomassi säästlikkuse kriteeriume) MKM ja 
KEM 

Taastuvenergia direktiiv II taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest 
aastaks 2030 ligikaudu 30%  

_ MKM 

taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest 
aastaks 2030 kõikides transpordiliikides 
14% 

7% eesmärgist võib katta toiduks ja söödaks mõeldud 
toorainet kasutades 

MKM 

teise põlvkonna biokütuste (lisa 9 osa A) lõpptarbimine 
peab olema aastaks 2022 0,2%, aastaks 2025 1% ja 
aastaks 2030 3%. 

MKM 

60% taastuvaid (jahutuse ja) 
soojussektoris aastaks 2030 

1% aastas, kuni saavutatakse eesmärk MKM 

eesmärkide täitmisel võib kasutada vaid 
biomassi säästlikkuse kriteeriumitele 
vastavat tooret 

  KEM ja 
MKM 

Jagatud kohustuse määruse eelnõu 
(JKM) 

Eestil on kohustus vähendada KHG heidet 
13% võrreldes 2005. aastaga järgmistes 
sektorites: transport, põllumajandus, 
jäätmemajandus ja tööstuslikud 

  KEM, MKM, 
MEM 
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protsessid ja väikesemahuline 
energiatootmine 

Eesmärk on sektoriteülene, st kui näiteks 
transpordis ja jäätmemajanduses 
suudame KHG heidet vähendada rohkem, 
siis on põllumajanduses vaja vähendada 
sellevõrra vähem 

Maakasutuse, maakasutuse muutuse 
ja metsanduse määruse eelnõu 
(LULUCF) 

Kehtestatakse igale LR-le kohustus, et 
nende territooriumil ei oleks LULUCF 
sektoris enam KHG netoheidet, st metsad, 
rohumaad ja põllumaad peavad siduma 
rohkem süsinikku, kui need seda 
emiteerivad 

  KEM,  MEM 

Õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamise direktiiv (direktiiv (EL) 
2016/2284) (NEC direktiiv) 

Sätestab igale EL LR-le 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 
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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 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.  

Elusressurside ammutamine (sh kala ja 
karbipüük/töötlemine, meretaimede korjamine, 
kalastus) ei tohi vähendada bioloogilist mitmekesisust. 
Elusressursside kasvatamisel (sh merevesiviljelus) ei tohi 
tuua sisse võõrliike ega suurendada lämmastiku- ja 
fosforirikaste ainete ning ohtlike ainete 
reostuskoormust. 

KEM 

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 



   
 

78 
 

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 enne tegema 
riskihindamise ja hankima load võõrliikide või 
piirkonnast puuduvate veeloomaliikide sissetoomiseks 
või ümberasustamiseks. Määruses on sätestatud teave, 
mille ettevõtja peab esitama, ja kriteeriumid, mida 
pädevad asutused peavad loa andmisel kasutama. 

KEM 

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 üleeuroopaline 
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 
 
HELCOM RECOMMENDATION 37/3 on sustainable 
aquaculture in the Baltic Sea region 
 
HELCOM RECOMMENDATION 19/1 on marine sediment 
extraction in the Baltic Sea 

KEM 
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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 
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Lisa 3. EL teraviljaturu bilanss (miljon t)  
Erin 

Erinevus*evus* 

Aastane muutus 
(%)*tane muutus 

(%)*  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2019–

2008 
2030–
2019 

2019–
2008 

2030–
2019 

Toodang 308,9 307,8 309,4 310,7 312,0 313,4 314,8 316,1 317,3 318,6 319,9 20,4 18,1 0,6% 0,5% 
   sh EL-15 203,3 202,1 202,6 203,0 203,3 203,8 204,1 204,5 204,9 205,2 205,5 -8,2 8,2 -0,4% 0,4% 
   sh EL-N13 105,6 105,8 106,8 107,7 108,6 109,6 110,6 111,6 112,5 113,4 114,4 28,6 9,8 3,0% 0,8% 

Tarbimine 290,1 291,9 291,6 293,2 293,6 294,1 295,0 295,1 295,7 296,1 296,6 17,9 12,6 0,6% 0,4% 
   sh 
toiduainetööstus 

104,9 107,3 106,5 108,0 107,6 107,8 108,6 108,6 109,1 109,4 109,9 6,1 6,5 0,6% 0,6% 

   sh sööt 163,3 164,2 165,1 165,5 165,9 166,0 166,0 165,9 165,8 165,7 165,7 7,9 1,7 0,4% 0,1% 
   sh bionenergia 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 9,0 0,5 11,1% 0,4% 

Import 25,9 29,1 29,2 29,4 29,6 29,4 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 11,1 2,6 5,0% 0,9% 
Eksport 40,7 40,8 40,9 41,3 41,8 42,4 43,0 43,2 43,2 43,3 43,3 11,6 6,7 3,5% 1,5% 

Varud 48,4 47,6 48,8 48,8 49,5 50,4 50,8 51,6 52,3 53,2 54,4 -2,7 7,7 -0,5% 1,4% 
interventsioonivaru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0     
Varu-kasutamise 
suhe (%) 

16,7 16,3 16,7 16,6 16,9 17,1 17,2 17,5 17,7 18,0 18,3 -2,1 1,9 -1% 1% 

Märkus: teravilja turustamine juuli/juuni 
*Erinevus ja aastane kasv 3-aastaste keskmiste põhjal 2008 ja 2019 aasta andmetel 
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Lisa 4. ELi piimaturu bilanss (miljon t)  
Erinevus Aastane muutus (%) 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2019-

2008 
2030-
2019 

2019-
2008 

2030-
2019 

Piimalehmade arv 
(miljon tk) 

22,5 22,4 22,2 22,1 22,0 21,8 21,7 21,6 21,4 21,3 21,2 -1,8 -1,4 -0,7% -0,6% 

   sh EL-15 17,3 17,3 17,2 17,2 17,1 17,0 16,9 16,9 16,8 16,7 16,7 -0,6 -0,8 -0,3% -0,4% 
   sh EL-N13 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 -1,2 -0,6 -1,9% -1,1% 

Piimatoodang 
lehma kohta 
(kg/lehm) 

7 421 7 503 7 591 7 680 7 771 7 862 7 956 8 051 8 147 8 244 8 342 1 348 1 017 1,9% 1,2% 

   sh EL-15 7 969 8 036 8 109 8 183 8 259 8 335 8 413 8 492 8 571 8 652 8 733 1 220 852 1,5% 0,9% 
   sh EL-N13 5 558 5 680 5 805 5 933 6 063 6 196 6 333 6 472 6 614 6 760 6 908 1 405 1 471 2,8% 2,2% 

Toorpiima toodang 
(miljon t) 

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 19 12 1,1% 0,6% 

   sh EL-15 138 139 140 140 141 142 142 143 144 145 145 17 8 1,2% 0,5% 
   sh EL-N13 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 2 3 0,8% 1,1% 

Tarnitud toorpiim 
(miljon t) 

160 161 163 164 165 166 167 169 170 171 172 23 14 1,4% 0,8% 

   sh EL-15 136 137 137 138 139 140 140 141 142 143 143 19 9 1,4% 0,6% 
   sh EL-N13 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 4 6 1,8% 1,9% 

Piima rasvasisaldus 
(%) 

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 0,0 0,1 0,1% 0,1% 

Valgusisaldus (%) 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 0,4 0,2 0,4% 0,2% 

EL piimapulbri hind 
eurot/t  

334 326 329 331 337 344 349 355 360 365 370 -4 31 -0,1% 0,8% 

 


