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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 
sektoritesˮ (kestvus 03.2018–10.2021) raames.  
 
Käesolevas prognoosis hinnatakse Eesti maakasutuse võimalikku muutust 2050. aastaks tööpaketis 2.3 
koostatud Eesti biomajanduse biomajanduse stsenaariumites määratletud kriteeriumite alusel, 
stsenaariume vt täpsemalt Tiits, M. et al. (2021) Eesti biomajanduse arengustsenaariumid 2030-2050. 
Uuringu ADDVAL-BIOEC tööpakettide 2.3 ja 2.4 vahearuanne, Tallinn & Tartu. 
 

NB! Tegemist on uuringu vahetulemustega; põhitulemused avaldatakse uuringu lõppraportis. Palume 
andmete tõlgendamisel ja raportite kasutamisel arvesse võtta, et tegemist on avalikuks tehtud 
mitteametlike vahetulemustega, ja võimalusel viidata uuringu lõppraporti tulemustele, mis tehakse 
pärast projekti lõppu kättesaadavaks Eesti Teadusagentuuri kodulehel ja projekti kodulehel 
www.taltech.ee/biomajandus. 
 

Antud töö andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale:   

Mõtte. M., Karo, E., Tiits, M. (2021). Pikaajalised bioressursi potentsiaali prognoosid: 2030 ja 2050. 
Uuringu ADDVAL-BIOEC tööpakettide 2.3 ja 2.4 vahearuande lisamaterjal. 

 

Täiendav info: Jaan Kers, projekti ADDVAL–BIOEC juht, jaan.kers@taltech.ee. 
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Sissejuhatus 
Käesolevas aruandes esitatakse bioressursi prognoosid, mille koostamisel võeti arvesse biomajanduse 
stsenaariumites kirjeldatud võimalikke muutuseid, aga ka bioressursi baasprognoosi. Bioressursi 
potentsiaali baasprognoos esitati kliimastsenaariumite RCP4.5 (mõõdukas KHG piiramine ja vastavad 
tegevused) ja RCP8.5 (pessimistlik, KHG ei piirata olulisel määral) vaates, mis andis arusaama Eestis 
toodetava biomassi kogustest ilma oluliste täiendavate biomajanduse faktoriteta. Nimetatud 
kliimastsenaariumid on esitatud Keskkonnaagentuuri poolt aruandes „Eesti tuleviku 
kliimastsenaariumid aastani 2100“ (Keskkonnaagentuur 2014).  Bioressursi baasprognoos andis seega 
eelteabe stsenaariumite koostamiseks, aga ka käesolevas aruandes koostatud analüüsides kasutati 
baasprognoosis leitud saagikuse muutust ning maakasutuse andmeid. 

Biomajanduse stsenaariumitel koostatud bioressursi prognoos annab ülevaate suundumusest 
võimalikus maakasutuses ja biomassi tootmises, kui toidutarve ja võimalikud tarbimiseelistused 
muutuvad. Prognoosi eesmärk on välja tuua kvantitatiivsed hinnangud põllumajanduslikule 
bioressursile kirjeldatud  stsenaariumite põhjal.  

Stsenaariumitele tuginedes ei koostatud täiendavat prognoosi metsamajandusele, kuna 
metsamajandusliku biomassi tootmises ei ole ette näha täiendavaid muutuseid, mis erineksid 
baasprognoosis esitatust. Metsaressursi ja võimalike raiemahtude valikud ei sõltu mitte niivõrd 
biomajanduse stsenaariumitest, vaid metsade bioloogilistest faktoritest sh metsatüüpide kujunemine, 
raieküpsuse saavutamine 40–80 aastaga ja jätkusuutliku majandamise alustest (püsimetsandus vs 
lageraiel põhinev metsa uuendamine). Oluline on tähele panna, et metsamaa osatähtsuse võimalikud 
muutused sõltuvad eelkõige põllumajandusmaa kasutuse muutusest, aga ka maavarade 
kaevandamisest. Täiendavat prognoosi ei koostatud ka mereressursi kasutamisele, kuna antud 
valdkonnas puudub lisaks kalandusele  olulises mahus toodang ning toorme tootmine sõltub uutest 
ärimudelitest. Baasprognoosis on esitatud võimaliku ressursi kogumahud.  

Kvantitatiivsete hinnangute koostamiseks omistati tööpaketis WP 2.3 kirjeldatud stsenaariumitele 
võimalikud kvantitatiivsed muutuste hinnangud. Neljast valitud stsenaariumist üks stsenaarium 
sarnaneb eelnevalt koostatud bioressursi baasprognoosile. Selleks stsenaariumiks ja prognoosiks 
käesolevas aruandes on „P2 - Eesti globaliseerunud ja traditsioonilises biomajanduses“. Ülejäänud 
stsenaariumid ja nendest tulenevad prognoosid on eristuvad tulenevalt hinnangutest tarbimise 
muutusele, isevarustatuse tasemele, mahetoodete tasemele ja tehnoloogia arengule.  

Stsenaariumitel põhinevad bioressursi prognoosid on esitatud viieaastase intervalliga perioodi 2030–
2050 kohta. Üldjuhul on kasutatud lineaarset modulatsiooni aastani 2050, kuna eeldatavalt on 
tarbimiseelistuste, aga ka tehnoloogia ja sellest tulenevad võimalikud maakasutuse muutused 
suhteliselt aeglased ning seega jagatud 30 aasta kohta. Kuna prognoos on koostatud toodetavale 
bioloogilisele ressursile, siis ei hõlma prognoos biojäätmeid kui sekundaarset võimalikku tooret. 
Biomajanduse ärimudelid primaartootmise, sekundaartootmise ja tertsiaarsektori üleselt ning üldine 
loogika eeldab ressursi maksimaalset kaskaadkasutamist, mistõttu jääkide teke on minimeeritud või 
eeldatakse, et kaskaadkasutamise toel leitakse jääkidele kasvavalt uusi rakendusi.  

Prognoosi koostamisele seadis teatud piiranguid Euroopa Liidu üleste kui ka riiklike strateegiate 
paralleelne koostamine, mistõttu ei ole olnud võimalik kõiki riiklike meetmeid arvesse võtta.   
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Metoodika 
Järgnevad maaressursi kasutamise muutuse ning biomassi tootmise prognoosid tuginevad  
biomajanduse võimalikele arengustsenaariumitele, mis valiti välja käesoleva projekti tööpaketi WP 2.3 
tulemusena. Vastavalt eelnevalt kirjeldatud stsenaariumitele lisati juurde kvantifitseeritud hinnangud, 
mis võimaldavad välja arvutada muutused maakasutuse pindalas ja toodangu mahtudes. Kuna 
biomajanduse arengustsenaariumid integreeriti võimaliku toitumissüsteemi ümberkujundamise 
soovitustega nii EAT-Lancet1 kui ka Eesti Tervise Arengu Instituudi2 (TAI) toitumissoovituste alusel, siis 
moodustasid toitumisalased soovitused olulise aluse kvantifitseeritud arvutustele. Stsenaariumitele 
tuginevat biomassi tootmise prognoosi iseloomustavad mitmed mõjutegurid (tabel 1). 
Prognoosarvutuste koostamisel olulisemad hinnatud tegurid on nn laboris toodete biomassi 
osatähtsus, mahetoodangu osatähtsus, isevarustatuse tase ja arvesse võetud toitumisalane dieet 
(võimalik muutus inimtarbimises).  

Tabel 1. Stsenaariumitest tuletatud eeldused biomassi tootmise prognooside koostamiseks (P1–P4) 
Mõjutegur P1  

Turvalist iseolemist 
tagav biomajandus 

P2  
 Eesti 

globaliseerunud ja 
traditsioonilises 
biomajanduses  

P3  
Oma koha leidmine 
biorevolutsioonist 

raputatud 
globaalses 

biomajanduses 

P4 
Biorevolutsiooniga 

kohanemine 
mahekogu-
kondades 

Globaalne ja 
avatud turg 

Ei, kuna on palju 
teadmatust ja 
ebakindlust, siis on 
fookuses 
isevarustamine ja 
minimaalne 
tootmine ning 
eksport. Ekspordi-
impordi bilansi 
minimeerimine 
2050. aastaks. 

Jah, ekspordi-impordi 
bilansis on suure 
osakaaluga tooraine 
või esmatöödeldud 
saadus ning 
impordiga kaetakse 
isevarustatuse 
puudused (lisaks 
vaade Aasia 
turgudele) 

Jah, ekspordi-
impordi bilanss on 
positiivne ekspordi 
suunas ja oluliselt 
kasvanud 

Jah, ekspordi-
impordi bilanss on 
oluliselt nihkunud 
tasakaalu ja 
keskkonnasäästliku 
toidu ning 
materjalide suunas 

Kestlikkuse 
tagamine ja 
probleemide 
lahendamine 

Kodumaise ja 
kohaliku biomassi 
kestlik kasutamine. 
Ühtlasi rõhuasetus 
sisevajaduse 
katmisel ja 
keskkonnahoid 
tagatakse 
isevarustatuse 
tasemel toodagu 
mahuga.  

Globaalne 
turupõhine 
kasvustrateegia ja 
biotehnoloogia 
inkrementaalne 
areng. Suur mõju 
keskkonna- ja 
energia-
tehnoloogiatel, 
senistel trendidel ja 
globaalsel 
majandusel 

Läbi biotehnoloogia 
revolutsioonilise 
arengu fossiilse 
materjali ja 
mullapõhise 
toidutootmise 
asendamine.  

Läbi kodumaise ja 
kohaliku biomassi 
kestliku kasutamise 
(suurem ÖST 
osakaal võrredes 
stsen P1). Lisandub 
tehnoloogiline 
areng ja fossiilsete 
materjalide 
asendamine 

 
1 https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/  
2 https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-
%20ja%20liikumissoovitused.pdf 
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Mõjutegur P1  
Turvalist iseolemist 
tagav biomajandus 

P2  
 Eesti 

globaliseerunud ja 
traditsioonilises 
biomajanduses  

P3  
Oma koha leidmine 
biorevolutsioonist 

raputatud 
globaalses 

biomajanduses 

P4 
Biorevolutsiooniga 

kohanemine 
mahekogu-
kondades 

Toitumine ja 
tarbimine 

Kestlik mõõdukas 
dieet ja tarneahelad 
väldivad kadusid.  
Tarbimises 
järgitakse 
rahvatervise 
aspekte.  Dieet: 
Eesti TAI 
soovitused riikliku 
rahvatervise 
tagamiseks 

Ebavõrdse arengu 
jätk, kus tekivad 
üksikud globaalsete 
ahelate nišid (IKT, 
tervis, toidu ja 
biomassi eksport); 
kliimasurve jätk ja 
inkrementaalsed 
kohanemised. Dieet: 
globaalsed valikud ja 
trendid (sh kestliku 
toidu vaba valik). 
Liha tarbimist 
vähendatakse 20%. 

Biomass kui 
ökosüsteemi 
teenus, kus 
traditsiooniline 
bioloogiline toode 
on liikumas nn 
nišitooteks. Toitu ja 
materjale 
toodetakse 
kasvavalt laborites. 
Dieet:  globaalselt 
ja Eestis järgitakse 
EAT-Lancet dieeti 

Looduskeskkond kui 
ökosüsteemi 
teenus, oluline on 
loodusturism. Sh 
bioloogilist toitu 
hinnatakse ja 
kodumaine on 
tervislik, sh 
mahetoit.  Dieet: 
tervislik ja kestlik 
mahetoidul 
baseeruv TAI 
soovitus (kujuneb 
globaalselt 
vastutustundlik nn 
New Nordic) 

Tarbimis-
mustrite 
muutumine 

Jah Mitte oluliselt, 
valikuvabadus 

Jah, teisenenud Jah 

Rahvaarv 
2050 

Maailmas 9,7 miljardit inimest. Eesti rahvaarv püsib, sündimus taastetasemel.  2050. a 
1,317 miljonit inimest (Statistikaameti stsenaarium 4 (sündimus taastetasemel)) 

Isevarustatus Jah, lahendatakse 
senised 
isevarustatuse 
probleemid ja 
tagatakse 
isevarustatus. 
Impordi osakaalu 
minimeeritakse.  

Isevarustatus jätkub 
2020. aasta tasemel, 
kuna stsenaariumis ei 
ole antud mõjutegur 
oluline 

Isevarustatus jätkub 
2020. aasta 
tasemel, 
kuna stsenaariumis 
ei ole antud 
mõjutegur oluline. 
Lisaks on eesmärk 
ekspordi 
suurendamine 

Ökoloogilisuse ja 
mahetootmise 
eelistamise 
tulemusena 
tagatakse vähemalt 
80% isevarustatuse 
tase 

Mahe-
toodangu 
osakaal3  

Kuni 30% Kuni 20% Kuni 10% Üle 50% 
(prognoosarvutuses 
60%) 

Laboris ja nn 
vertikaalselt 
toodetud 
toidu osakaal 

0% tavatoodangu 
kogumahust 

5% tavatoodangu 
kogumahust 

Kuni 40% 
tavatoodangu 
kogumahust 

Kuni 20% 
tavatoodangu 
kogumahust 

 
3 Eeldatakse seni kasutusel oleva regulatsiooni jätkamist (analoogselt põllumajandusministri määrusega 
20.02.2009 nr 25 Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded), mille alusel mahetaimekasvatus on tootmisviis, kus 
ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega ka taimekaitsevahendeid toodangu tootmiseks. Sh keelatud on 
hüdropooniline tootmine, mille puhul on taimede juured mineraaltoitainete lahuses või inertses keskkonnas, 
näiteks perliidis, kruusas või mineraalvillas, millele on lisatud toitainelahus. Maheloomakasvatus lähtub 
omakorda mahepõllumajanduslikust taimekasvatusest (nn mahetoodetud söödast) ja lisaks tagatakse loomale 
liigiomased eluvõimalused ning võimalus viibida õues. Lähtutakse, et vastav põllumajandusmaa ja ettevõte on 
mahepõllumajanduslikult tunnustatud.  



 6 

Mõjutegur P1  
Turvalist iseolemist 
tagav biomajandus 

P2  
 Eesti 

globaliseerunud ja 
traditsioonilises 
biomajanduses  

P3  
Oma koha leidmine 
biorevolutsioonist 

raputatud 
globaalses 

biomajanduses 

P4 
Biorevolutsiooniga 

kohanemine 
mahekogu-
kondades 

Väetiste ja 
pestitsiidide 
kasutamine 

Väheneva trendiga,  
kuid tootmine 
efektiivistub 
täppisviljeluse 
kaasabil. Kogumaht 
väheneb tootmise 
ekstensiivsuse tõttu 

Jääb püsima 2020. 
aasta tasemele, kuid 
efektiivistub 
täppisviljeluse 
kaasabil 

Väheneb oluliselt ja 
on täpselt 
doseeritud/ 
mõõdetud, väga 
ulatuslik 
tehnoloogia ja 
täppisviljeluse 
areng 

Väheneb väga 
oluliselt ja 
mahetootmise 
tagamiseks 
asendub 
orgaaniliselt 
toodetud 
toiteelementidega 
ning 
taimekaitsevahen-
ditega, mida toetab 
täppisviljeluse 
areng 

Saagikus ja 
toodang 

Saagikus 2020. 
aasta tasemel. 
Oluline mõju 
mahetoodangul ja 
saagikusel 

Saagikus suureneb 
kuni 30% 
(biomajanduse 
baasprognoos) 

Saagikus suureneb 
kuni 30% 
(biomajanduse 
baasprognoos). 
Oluline mõju nn 
vertikaalsel 
taimekasvatusel, 
mille saagikus 
hinnati 2,5 korda 
kõrgemaks 
katmikala 
saagikusest. 

Saagikus 2020. 
aasta tasemel, kuna 
oluline mõju on 
mahetootmisel ja  
saagikusel. 
Mahetootmise 
saagikuse muutust 
on keerukas ette 
prognoosida, 
mistõttu kasutati 
konservatiivset 
baassaagikust.  

 

Kuna toitumise ja tarbimise eelistuste võimalik muutus on seotud mitmete koosmõjudega (nt 
põlvkondade vahetumine, terviseteadlikkuse ja kliimateadlikkuse koosmõju),  siis võeti 
stsenaariumites arvesse nii rahvusvahelisi toitumissoovitusi (EAT-Lancet) kui ka Eesti TAI väljapakutud 
toitumissoovitusi. Prognoosi koostamiseks arvutati soovituslikud inimtarbimise päevakogused ümber 
aasta kogusteks (tabel 2).  

Eestis toodetud (põllumajandusliku) bioressursi, sellest toodetud kaupade ja ekspordi-impordi bilansi 
liitmisel selgus, et Eestis tarbitakse aastas elaniku kohta 803 kg toitu (tootekaalus, aastate 2017–2019 
keskmine). Toitumissoovitustes esitatud toidugruppide võrdlus tarbitava toidu hulgaga ilmestab 
olukorda, kus Eestis võiks tarbida rohkem teraviljatooteid, köögivilja, puuvilju ja marju, pähkleid ja 
õliviljade seemneid (tabel 2). Lähtuda tuleb põhimõttest, et nii EAT-Lancet kui ka Eesti TAI väljapakutud 
dieedi korral ei tarbita suurenevaid teravilja, köögivilja ja kaunvilja koguseid nn esmatootena (nt jahu, 
rohelised herned jne), vaid nendest toodetakse täiendavaid tooteid ning areneb ka nn taimset päritolu 
liha tootmine.   
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Tabel 2. Soovituslik tervislik ja jätkusuutlik toidu kogus toidugrupiti aastas inimese kohta (Allikas: EAT-
Lancet; TAI; Statistikaamet; autorite arvutused) 

Tooted 
  

Aastas vajalik 
kogus, kg/inim 

(2500 kcal päevas)  

Tegelik Eesti tooraine tarbimine, 
kg/inim/a kohta (tootekaalus)  

Soovitatav 
tarbimise muutus  

EAT- 
Lancet 

Eesti 
(TAI) 

2017 2018 2019 keskmine EAT-
Lancet 

Eesti 
(TAI) 

Teraviljatooted 84,7 79,4 69,1 64,4 62,2 65,2 19,45 14,2 
Kartul 18,3 54,8 87,3 84,8 96 89,4 -71,1 -34,6 
Köögiviljad 109,5 200,8 96 103,8 119,7 106,5 3 94,3 
Puuviljad ja 
marjad 

73 109,5 65 69,3 67 67,1 5,9 42,4 

Piimatooted 
(täispiima ekviva-
lendis) 

91,3 200,8 305 323,8 327,4 318,7 -227,5 -118,0 

Liha    
(veise-, sea-, 
lambaliha) 

5,1 6,2 36,9 39,1 37,7 37,9 -32,8 -31,7 

Kanaliha 10,6 14,6 20,6 25 21,4 22,3 -11,8 -7,7 
Munad 4,7 10,2 18,1 20,2 22,1 20,2 -15,4 -9,9 
Kala 10,2 44,9 17,1 21,8 27,5 22,1 -11,9 +22,8 
Kaunviljad* 27,4 - - - - - - - 
Pähklid, õliviljad 18,3 9,9 2,3 1,2 1,7 1,7 16,5 8,1 
Lisatud rasvad 18,9 14,6 3,1 12,1 12,3 11,9 7 2,7 
Lisatud suhkur 11,3 5,8 40,4 40,1 40,1 40,2 -28,9 -34,4 
Kokku 483,2 751,4 760,8 805,5 835,2 803,2 - - 

*vajalikud statistilised andmed puuduvad 

Toitumissoovitustele kui ka keskkonnaaspektidele tuginedes tuleks oluliselt vähem tarbida kartulit, 
piimatooteid, liha ja lisatud suhkruid. Prognoosarvutuste koostamiseks leiti lineaarne modulatsioon 
(joonis 1), mille alusel jõutakse tänasest päevast aastaks 2050 toitumissoovitustele tugineva 
tarbimiseni.  

 
Joonis 1. TAI toitumissoovitustel põhinev lineaarne modulatsioon toidugruppide lõikes inimtarbimise 
muutusele (Allikas:TAI, autorite arvutused)  
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Sarnane lineaarne modulatsioon on kasutusel ka EAT-Lancet tarbimise muutusele. Juhul kui tarbimise 
muutus või biotehnoloogiline progress toimuks kiiremini võrreldes prognoosi modulatsioonis esitatud 
tulemusega (mõjutaks eelkõige P1, P3 ja P4 prognoosi), siis on käesoleva aruande lugejal võimalik 
nihutada aegrida varasemaks ehk aastaks 2050 prognoositud tulemit hinnata nt aastal 2035. Sellises 
olukorras tuleb lugejal tõlgendada modulatsiooni kiirust teises tempos ja hinnata võimaliku tempo 
realistlikkust.   

Tänase ja soovitatava tarbimise erinevus paneb Eesti toidutootmise keerulisse olukorda, kuna 
köögiviljade, puuviljade ja marjade aastaringne tootmine, aga ka säilitamine on energiamahukas, lisaks 
ei ole võimalik Eestis toota pähkleid ja muid õlivilju (oliivid, avokaadod jne). Lisaks selgus Eesti 
toidutarneahelas 2020. aastal tekkivate toidujäätmete ja toidukadude uuringust4 (SEI, 2021), et kõige 
suuremad toidukaod tekivad nii kodumajapidamistes, aga ka kaubanduses eelkõige aed- ja juurviljade, 
aga ka puuviljade ja marjade toidugrupis. Töötlevas tööstuses tekib nimetatud toidugruppides aga 
kõige enam toidujäätmeid (52% kogu tööstuses tekkivatest toidujäätmetest), mistõttu käesoleva 
uuringu autorid leiavad, et tegemist on kõige kriitilisemate tarbimist ja selle mitmekülgset muutust 
vajavate toidugruppidega, kus olulisel kohal on nii tarbimisharjumuste kui majanduspõhimõtete (nt 
jäätmete kaskaadkasutus) ümberhindamine.  

Prognoosarvutuste koostamisel ei rakendatud dieeti (toitumissoovitust) 2. stsenaariumile „Eesti 
globaliseerunud ja traditsioonilises biomajanduses“, st jätkatakse senisele sarnaste 
toitumistrendidega. Ülejäänud prognoosarvutustes kasutati vastavalt kas EAT-Lancet või Eesti TAI 
toitumissoovitust. Toitumissoovituse kohaselt arvutati vajalikud toidukogused toidugruppidele, mis 
omakorda jaotati tavatoodangu, mahetoodangu ja nn laboris ning vertikaalses taimekasvatuses 
toodetavaks koguseks. Jaotuse aluseks olid eelnevalt hinnatud osatähtsused (tabel 1). Tarbimiseks 
vajaliku toodangu alusel arvutati vajalik kasvupindala ja loomade arv, sh kasvupinna puhul võeti 
arvesse lisaks inimtarbele ka loomasööda tootmiseks vajaminev pindala, aga ka seemne, varu ja 
kadude katmiseks vajaminev pindala. Seega prognoosarvutustes on esmalt leitud lineaarselt 
modelleeritud vajaminev inimtarbitav kogutoodang (terakaalus) nii EAT-Lancet kui TAI 
toitumissoovitustele tuginedes (joonis 3). Toitumissoovituste erinevus tuleneb sellest, et EAT-Lanceti 
dieedis on lisaks terviseaspektile võetud arvesse ka tootmisel tekkiv KHG emissioon. Eesti 
toitumissoovitus tugineb eelkõige rahvatervise säilitamise ja edendamise teabele. Olulisemad 
erinevused toitumissoovituste võrdluses on toidugruppides kartul, köögiviljad, puuviljad ja marjad, aga 
ka piimatooted ja lisatud suhkrud. Täpsustades erinevusi, siis TAI toitumissoovituse kohaselt võiks 
kartulit jätkuvalt rohkem tarbida, aga ka köögivilja ning puuviljade ja marjade tarbitav kogumaht peaks 
olema oluliselt suurem. Samuti peaks olema piimatoodete ja kala tarbitav kogus suurem, kuid 
lisatavate suhkrute kogus seevastu väiksem.  

 
4 Piirsalu, E, Moora, H, Väli, K, Aro, K, Värnik, R, Lillemets, J, 2021. Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti 
toidutarneahelas. SEI Tallinn.  
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* munatoodang on esitatud ühikuga tuhat tk 

Joonis 2. Toitumissoovitustel põhinev lineaarne modulatsioon toidugruppide lõikes inimtarbimiseks 
kasutatavale kogutoodangule aastatel 2030–2050 ja eelneva perioodi 2017–2019 tegelik tarbimine  
(Allikas: EAT-Lancet; TAI; Statistikaamet; autorite arvutused) 
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1. Võimalikele biomajanduse stsenaariumitele tuginevad maakasutuse 
prognoosid 

 

Järgnev analüüs toob välja eelmärgitud biomajanduse stsenaariumitest tuletatud prognooside 
(P1– P4) tulemused. Metoodiliselt on oluline märkida, et nelja erineva prognoosi andmestiku 
koostamiseks ja analüüsimiseks kasutati mitmeid eeldusi ja tingimusi, mis on järgmised:   

- tootekaaluks vajamineva terakaalu mahtu arvutati SA tera- ja tootekaalu perioodi 2017–
2019 keskmiste suhtarvudega (autorite arvutused);  

- kestliku põllumajanduse eelduse tõttu hinnati kultuuride saagikuse muutuse võimalikkust 
ja võeti aluseks 2020. aasta saagikus. Ühtlasi kasutati piimalehmade produktiivsuse näitajat 
2020. aasta tasemel; 

- maheviljeluses seati tingimus, et kultuuride saagikus perioodi 2017–2019 keskmisena on 
ligikaudu 50% madalam, kuid perioodi lõpuks (2050. aastaks) erinevus väheneb 15%-le 
võrreldes kultuuride saagikusega tavatootmisel. Kasutati lihtsustatud meetodit, kus 
kultuuride lõikes saagikuse erinevuse diferentseerimist ei tehtud; 

- vertikaalse taimekasvatuse saagikust hinnati 2,5 korda kõrgemaks võrreldes katmikala 
saagikusega (ekspertarvamus); 

- teravilja liikide (nisu, oder, kaer, rukis, muu) inimtarbimise koguse suhteline jaotus jäeti 
perioodi 2017–2019 keskmise jaotuse põhiseks kuni aastani 2050;    

- köögiviljakasvatuse jaotamisel avamaa ja katmikala viljeluseks kasutati perioodi 2017–2019 
keskmist toodangu suhet (autorite arvutused); 

- lihatarbimise (veise-, lamba-, sea- ja kodulindude liha) suhteline jaotus jäeti  perioodi 2017–
2019 keskmise põhiseks kuni aastani 2050 ja jaotust ei muudetud;  

- seemne, sööda, kadude ja varu osas kasutati perioodi 2017–2019 keskmiseid suhtarve, mis 
arvutati eelnevalt pindala või vastavalt toodangu koguse suhtes; 

- aastas tapaks/lihaks müüdavate loomade osatähtsus loomade üldarvust jäeti kuni aastani 
2030 perioodi 2017–2019 keskmisele tasemele, kuid seejärel hinnati ümber vastavalt 
elusloomade ekspordi minimeerimise,  aastas sündivate loomade ning karja uuendamiseks 
vajaminevate loomade arvu suhtele; 

- lihatootmise arvutamiseks kasutati perioodi 2017–2019 keskmiseid rümbakaale järgmiselt: 
veised 250,2 kg, lambad 18,7 kg, sead 80,9 kg, kodulinnud 2,2 kg.  

 

1.1. Maakasutuse ja loomade arvu muutus stsenaariumist tulenevalt 
1.1.1. P1  - Kodust bioturvalisust tagav biomajandus 

Stsenaariumit  „Kodust bioturvalisust tagav biomajandus“ ja sellel põhinevat maakasutuse prognoosi 
iseloomustavad järgmised olulised tunnused: 

• Aastaks 2050 liigutakse Eestis toiduks vajamineva, aga ka muuks otstarbeks kasutatava 
biomassi isevarustamisel tasemele, mis tagab vajaliku toorme olemasolu. Ühtlasi see tähendab 
biomassi ekspordi-impordi mahtude olulist vähenemist ja üleminekut kohaliku piirkondliku 
ressursi väärindamisel heale tasemele. Prognoosi üheks olulisemaks eelduseks on globaalne 
biomassi eksporditurgude vähenemine ja tootmine eelkõige siseturule. Võimalusel 
toodetakse ka regionaalsetele lähiturgudele (Skandinaavia, BioEast partnerid).  

• Prognoosi iseloomustab suhteliselt kõrge mahetoodangu osakaal, mis on kuni 30% 
kogutoodangu mahust. Eeldatakse tarbija eelistuste muutumist, kus esikohal on piirkondlik 



 11 

toodang, mis omakorda toodetakse traditsiooniliselt, mistõttu ei arvestata laboris toodetud 
liharessursi tootmise ning vertikaalse taimekasvatuse arenguga.  

• Kuna stsenaarium rõhutab piirkondlikku aspekti (sh lühikest tarneahelat) ja 
keskkonnasäästlikku majandamist, mida toetaks võimalikult säästlik tarbimine 
(toitumissoovitusest tulenev dieet), siis jälgitakse Eesti TAI dieeti inimtarbimise koguste 
arvestamisel.  

Prognoosi tulemused põllumajandusmaa kasutusele (tabel 3) on järgmised: 
• P1 prognoos ilmestab fookuses olnud bioturvalisuse ja isevarustatuse võimalusi aastaks 2050, 

mil jõutakse põllumajandusmaa kasutamisel ja katmikkultuuride viljelemisel siseriikliku 
inimtarbe isevarustatuse tagamisel võimalikult heale tasemele. Eksportturgudele toodetakse 
toitu, sööta ja toorainet minimaalselt.  Peamiste põllumajanduskultuuride kasvupind (teravili, 
raps ja rüps, kartul, söödakultuurid ja rohumaa) väheneks 25–79%. Samal ajal tuleb arvestada, 
et muu teravilja ja nendest valmistatud toodete (riis, kõvanisu, tatar jne), aga ka pähklite jm 
õliviljade ning suhkru osas peab jätkuma import. Eesti ei saa loobuda täielikult impordist, kuna 
teatud kultuuride viljelemine ei oleks siis võimalik.  

• Siseriikliku tarbe tagamiseks vajaksime 2050. aastal 347 tuhat ha põllumajandusmaad, mis 
moodustab 38% kogu peamiste kultuuride/liikide põllumajandusmaa pindalast perioodi 2017–
2019 näitajaga võrreldes. Vajaduse määrab eelkõige Eesti TAI dieedist tulenev 
toitumissoovitus. Uut kasutust on võimalik leida 62% põllumajandusmaale, millele lisandub 
seni madala kasutusega hooldatav püsirohumaa.  

• Olulises mahus oleks vajalik suurendada nii tavatootmises, aga ka mahetunnustatud 
köögiviljade ja puuviljade ning marjade kasvupinda (2,5–17,0 korda). Arendamine ja 
kasvuvajadus sõltub sellest, kuivõrd laieneb köögiviljade aastaringse tootmise osakaal, kus SA 
andmetel on oluliselt kõrgem saagikus kui hooajalise katmikala puhul. Puuviljade ja marjade 
saagikus on statistiliselt Eestis äärmiselt madal ja seega kasvupinna vajaduse määramisel võib 
mõju avaldada saagikuse tõus, mida käesoleval juhul ei arvestatud.  

• Kartuli kasvupindala väheneks Eesti TAI dieedist tulenevalt (4000 ha 2050. aastal, tarbimine 
inimese kohta 54,8 kg aastas), siis vajalik oleks suurendada mahetunnustatud kartuli tootmise 
pindala (4,2 korda).  

• Söödakultuuride pindala vähenemine tuleneks loomade arvu vähenemisest, sh ei oleks vajalik 
senises mahus maherohumaad lihaveiste kasvatamiseks (toimuks nii lühiajalise kui ka 
pikaajalise rohumaa pindala vähenemine).  

• Kuna Eestis on käesoleval perioodil põllumajanduslikus kasutuses 985 tuhat ha, millest 50,5 
tuhat ha on hooldatav püsirohumaa ja ligikaudu 25 tuhat ha jaguneb kesa ja väikesemahuliste 
kultuuride vahel (tehnilised kultuurid, ravimtaimed, seemnekasvatus, puukoolid jne), siis P1 
stsenaariumi rakendumisel oleks võimalik 2050. aastal senisest kasutatavast 985 tuhandest 
ha põllumajandusmaast kasutada ligikaudu 640 tuhat ha (65%) muuks otstarbeks. 
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Tabel 3. P1 stsenaariumile tuginev taimekasvatuskultuuride pindala (tuhat ha) prognoos 
  
 Maakasutus ja kultuurigrupp 

2017–
19 

2030 2035 2040 2045 2050 Muutus 
2050/ 2017–

19 
Maakasutus 
kokku, tuhat 

ha 

teravili 394,2 338,0 281,0 224,0 98,0 109,0 -72% 
kaunvili 51,7 48,0 44,2 40,4 36,6 33,0 -36% 
raps ja rüps 73,0 61,4 49,8 38,2 26,6 15,0 -79% 
avamaa-
köögivili 3,2 4,3 5,3 6,3 7,3 8,0 

149% 

katmikala-
köögivili 0,2 1,1 1,9 2,7 3,5 4,0 

1602% 

kartul 5,3 5,0 4,7 4,4 2,0 4,0 -25% 
puuviljad ja 
marjad 6,4 13,2 20,0 26,8 33,6 59,0 

824% 

sööda-
kultuurid 11,1 10,1 9,0 7,9 6,8 6,0 

-46% 

lühiajaline 
rohumaa 122,0 106,2 90,4 74,6 58,8 43,0 

-65% 

püsirohu-
maa hein 243,6 208,0 172,4 136,8 101,2 66,0 

-73% 

kokku 910,8 795,4 678,8 562,2 374,4 347,0 -62% 
Sh maa-
kasutus 
mahe-

tootmiseks, 
tuhat ha 

teravili 46,2 42,1 38,0 33,9 29,8 26,0 -44% 
kaunvili 9,0 8,6 8,1 7,6 7,1 7,0 -23% 
raps ja rüps 4,8 4,4 4,0 3,6 3,2 3,0 -37% 
avamaa-
köögivili 0,3 0,4 0,9 1,4 1,9 2,5 

836% 

katmikala-
köögivili - 0,1 0,5 0,9 1,3 1,7 

- 

kartul 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 323% 
puuviljad ja 
marjad 2,6 4,5 6,3 8,1 9,9 17,6 

568% 

sööda-
kultuurid - 0,7 1,0 1,2 1,5 2,5 

- 

lühiajaline 
rohumaa 44,3 38,5 32,6 26,7 20,8 15,3 

-65% 

püsirohu-
maa hein 94,9 80,6 66,2 51,8 37,4 23,2 

-76% 

kokku 202,3 180,2 158,0 135,7 113,5 99,4 -51% 
Kasutusest 
väljajääv maa, 
tuhat ha 
(võrreldes 
2017–19 
keskmise 
pindalaga) 

 
kokku 

- 115,4 232,0 348,6 536,4 563,8 62% 
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Tarbimisvajadusest lähtuvad prognoositulemused loomade arvule (tabel 4) on järgmised:  
• Piimatoodete ja lihatarbe katmiseks väheneks loomade arv vahemikus 69–97% vaadeldud 

loomaliikide lõikes ja kodulindude arv väheneks 98% ja munakanade arv suureneks 39%.   
Tulemusi mõjutab Eesti TAI toitumissoovitusest tulenev dieet, mille kohaselt aastane veise-, 
lamba- ja sealiha kogus on 6,1 kg inimese kohta, mis on ligikaudu 32 kg vähem kui senine 
tarbimine inimese kohta.   

• Ühtlasi väheneks mahetunnustatud loomakasvatuses loomade arv, v.a munakanade 
kasvatamine. Eesti munatarbe ja isevarustatuse tagamiseks on vajalik suurendada 
munakanade arvu 924 tuhande linnuni.  

• Lihatootmise prognoosimisel tuleb arvesse võtta lihaliikide senist tarbimise jaotust, aga ka 
võimalikku muutust. Kuna veise- ja lambaliha tarbimine võib suureneda, aga sealiha 
osatähtsus väheneda, siis muutus avaldaks mõju vajalikule loomade arvule. Prognoosi kohaselt 
väheneks vajalik emiste ja nuumsigade arv kuni 79%.  

• Lisaks mõjutab veiste ja lammaste arvu elusloomade eksport ja seda eelkõige veiste puhul. 
Juhul kui elusloomade eksport lõpeks, siis senine statistika muutub oluliselt, mis omakorda 
mõjutab prognoosi. Käesoleval juhul hinnati ümber tapaks minevate veiste osatähtsus, mis 
perioodi 2017–2019 andmetel oli 20% veiste koguarvust, aga mis võib olla kuni 50% veiste 
koguarvust. Sellisel juhul oleks vajalik veiste koguarv 2050. aastal 76% väiksem võrreldes 
perioodi 2017–2019 arvuga. 

Tabel 4. P1 stsenaariumile tuginev loomade arvu prognoos, tuhat tk  
  
 Loomaliik 

2017–2019 2030 2035 2040 2045 2050 Muutus 
2050/ 2017–

2019 
Loomade 

arv kokku, 
tuhat tk 

piimalehmad 85,5 73,7 61,8 49,9 38,0 26,5 -69% 
ammlehmad  30,2 24,3 18,4 12,5 6,6 0,8 -97% 
veised kokku 252,3 213,7 175,1 136,5 97,9 59,3 -76% 
lambad  74,9 63,1 51,3 39,5 27,7 15,9 -79% 
emised  25,4 21,3 17,2 13,1 9,0 5,3 -79% 
nuumsead 512,3 430,0 347,0 265,0 182,0 107,0 -79% 
kanad 663,5 660,0 712,2 764,4 816,6 924,3 39% 
kodulinnud 1513,0 1217,0 921,0 625,0 329,0 31,2 -98% 

Loomade 
arv mahe-
tootmises, 

tuhat tk 

piimalehmad 1,8 3,2 4,5 5,8 7,1 8,0 343% 
ammlehmad  - 1,0 1,1 0,9 0,6 0,5 - 
veised kokku 41,3 37,0 33,0 29,0 25,0 17,3 -58% 
lambad  33,3 28,0 23,0 18,0 13,0 3,8 -89% 
emised  - 0,5 0,8 1,0 1,1 1,3 - 
nuumsead - 11,0 16,0 21,0 23,0 27,0 - 
kanad - 50,0 75,0 95,0 110,0 277,3 - 
kodulinnud - 61,6 48,4 35,2 22,0 3,3   

 
1.1.2. P2  - Eesti globaliseerunud ja traditsioonilises biomajanduses  

Stsenaariumit  „Eesti globaliseerunud ja traditsioonilises biomajanduses“ ja sellel põhinevat biomassi 
prognoosi iseloomustavad järgmised olulised tunnused: 

• Eesti primaarsektor, aga ka töötlev tööstus on aastaks 2050 kaasa läinud globaalse 
turupõhise kasvustrateegiaga ja inkrementaalse biotehnoloogia arenguga. Selle tõttu on 
prognoosi koostamisel maakasutuse vaates palju määramatust, kuna globaalsete trendide 
mõju on suur ja trende on keerukas ette hinnata.   

• Prognoosi iseloomustab suhteliselt sarnane ettevõtete struktuur põllumajanduses ja toidu- 
ning söödatööstuses, aga ka tänase päevaga sarnane ekspordi-impordi bilanss. Siiski ei 
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välistata mõninga täiendava tööstuse teket, mis suurendaks toorme lisandväärtust ja toodaks 
täiendavalt arendatud tooteid (nt rafineerimistehas, toidulisandite tööstus vms). Globaalsete 
suundumuste järgimine võib muuta põllumajanduskultuuride valikut ja loomakasvatust, kuid 
samal ajal avaldab tarbitavale kogusele mõju maailma rahvastiku arv, mistõttu Eesti saab olla 
olulises mahus nii biomassi, aga ka valmis tööstustooteid eksportiv riik.    

• Prognoosi parameetreid iseloomustab tingimus, kus globaalsetest trendidest ja 
tervisesoovitustest tulenevalt väheneb loomset päritolu toidu osakaal kuni 20%, kuid üldiselt 
jätkatakse Eestis väljakujunenud sarnast toitumistava.  

• Mahetoodete osatähtsuseks hinnati kuni 20% kogutoodangu mahust, kuna käesoleval hetkel 
on mahetunnustatud põllumaa osakaal üle 20%.  

• Laboris toodetud liha ja vertikaalse taimekasvatuse osakaal kogutoodangust on hinnatud 
nišitootena 5%-le 2050. aastaks. 

Prognoosi tulemused põllumajandusmaa kasutusele (tabel 5) on järgmised: 
• Eestis jätkub aastani 2050 senine põllumajandusmaa kasutamine, mis tugineb globaalsetele 

trendidele ja toidutoorme nõudlusele.  Põllumajandusmaa kasutus selle tõttu ei väheneks ja 
sarnaneb trendidel põhinevale baasprognoosile. Kultuuride jaotuses võivad toimuda 
muutused sõltuvalt globaalsetest trendidest, mida käesoleval hetkel täiendavalt ei 
prognoositud. Prognoosis eeldatakse, et põllumajandusmaa tervikuna, aga eelkõige rohtse 
biomassi tootmiseks on kasutusele võetud kogu võimalik pindalaressurss, mistõttu 
püsirohumaalt heina tootmispindala on 294 tuhat ha, mis on 21% suurem võrreldes senise 
pindalaga. Loomade arvu vähenemine mõjutab sealjuures siseriiklikku tarvet ja seetõttu on 
võimalik rohkem toota rohtset biomassi muuks otstarbeks väljaspoole põllumajandust, nt 
energeetika, materjalid jms.  

• Siseriiklikuks tarbimiseks vajaksime mõnevõrra vähem põllumaad, kuna saagikused 
suurenevad (aluseks baasprognoos). Siseriikliku toidu- ja söödatarbe tagamiseks vajatakse 
2050. aastal 373 tuhat ha põllumajandusmaad, mis moodustab 39% kogu peamiste 
kultuuride/liikide põllumajandusmaa tänasest pindalast.  

• Vajalikku põllumajandusmaa pindala mõjutab mahetoodangu 20% osatähtsus 
kogutoodangust, kuid oluliselt ei mõjuta nn laboriliha ja vertikaalse taimekasvatuse 
osatähtsus. Kuna kõrgtehnoloogiliselt toodetava toodangu osatähtsus hinnati 2050. aastaks 
5%-le tavatoodangu mahust, siis katmikala pindala ekvivalendis oleks vertikaalse 
taimekasvatuse kogupindala 30 ha.  

• Kuna stsenaariumis ei rakendata olulist dieeti ega ka isevarustatuse suurendamist 
(isevarustatuse tase püsib 45% tasemel köögivilja, puuviljade ja marjade kogutarbest), siis nii 
köögivilja, puuviljade ja marjade, aga ka kartuli kasvupindala ei suurene/vähene väga olulises 
mahus.  

• Loomade arvust sõltuvalt vajatakse 2050. aastal indikatiivselt 235 tuhat ha rohumaad 
söödakultuuride ja rohtse biomassi tootmiseks, mistõttu 197 tuhat ha oleks võimalik kasutada  
ekspordiks või muu tööstustoodangu tooraine tootmiseks.  

• Kuna isevarustatuse vajadust ei täideta, siis ekspordiks või muuks otstarbeks ei planeerita 
antud stsenaariumi alusel toota katmikalaköögivilja, kartulit, puuvilju ja marju ning ühtlasi ei 
kata maakasutus ka nimetatud toidugruppide puhul isevarustatuse taset suuremal määral kui 
2020. aastal.  
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Tabel 5. P2 stsenaariumile tuginev taimekasvatuskultuuride pindala (ha) prognoos 
Maakasutus  2030 2035 2040 2045 2050 

Vertikaalne 
tootmine, ha 

köögivilja pindala 
katmikala saagikuse 
ekvivalendis 

0 2 12 22 30 

Maakasutus 
kokku, tuhat 

ha 

teravili 357,1 358,0 358,9 359,8 360,8 
kaunvili 58,1 61,6 65,2 69,1 73,3 
raps ja rüps 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 
avamaaköögivili 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 
katmikalaköögivili 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
kartul 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 
puuviljad ja marjad 7,1 7,4 7,8 8,2 8,6 
söödakultuurid 11,7 11,9 12,1 12,4 12,6 
lühiajaline rohumaa 146,8 143,2 139,7 136,2 132,8 
püsirohumaa hein 294,1 294,1 294,1 294,1 294,1 
kokku 955,5 956,9 958,3 960,2 962,6 

Sh siseriiklik 
toidutarve ja 
loomasööda 

tootmine, 
tuhat ha 

teravili 100,8 93,2 86,1 79,3 72,9 
kaunvili 34,7 32,4 30,2 28,2 26,1 
raps ja rüps 12,0 11,4 10,8 10,2 9,7 
avamaaköögivili 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 
katmikala/vertikaalselt 
toodetud köögivili 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
kartul 5,8 5,4 4,9 4,5 4,1 
puuviljad ja marjad 17,5 17,1 16,8 16,4 16,0 
söödakultuurid 6,8 6,8 6,7 6,7 6,6 
lühiajaline rohumaa 105,2 99,1 93,5 88,2 83,0 
püsirohumaa hein 174,6 168,7 163,1 157,8 152,3 
kokku 460,2 436,8 414,7 393,8 373,0 

Ekspordiks või 
tooraineks 

ülejääv 
pindala, tuhat  

ha 

teravili 256,3 264,8 272,8 280,5 287,9 
kaunvili 23,4 29,2 35,0 40,9 47,2 
raps ja rüps 59,6 60,2 60,8 61,4 61,9 
avamaaköögivili 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 
katmikalaköögivili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
kartul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
puuviljad ja marjad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
söödakultuurid 4,9 5,1 5,4 5,7 6,0 
lühiajaline rohumaa 41,6 44,1 46,2 48,0 49,8 
püsirohumaa hein 119,5 125,4 131,0 136,3 141,8 
Kokku 495,3 520,0 543,7 566,6 589,9 
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Tarbimisvajadusest lähtuvad prognoositulemused loomade arvule (tabel 6) on järgmised:  
• Piimatoodete ja lihatarbe siseriiklikust muutusest ja eelkõige piimalehmade produktiivsusest 

tulenevalt väheneks piimalehmade arv 2050. aastaks 73,6 tuhande loomani (perioodil 2017 – 
2019 keskmiselt 85,5 tuhat looma). Siseriikliku toorpiima koguse, mille tarve väheneks 
senisega võrreldes 20% aastaks 2050, tagaks 22,9 tuhat piimalehma. Produktiivsus piimalehma 
kohta leiti baasprognoosis ja see oleks 2050. aastal ligikaudu 15 tuhat kg/a lehma kohta. 

• Lihatootmise prognoos on võrreldav baasprognoosiga, kuid siseriiklik lihatarve väheneb 
stsenaariumi eelduste kohaselt 20%, mistõttu vajatakse vähem loomi lihaks. Kuna eeldatakse 
globaalselt lihatarbimise jätkumist, siis jätkub ka Eestis perioodi 2017–2019 keskmiste 
näitajatega sarnanev loomakasvatus, sh ekspordiks.  Sarnaselt P1 prognoosile järgiti lihaliikide 
senist tarbimise suhet ja seda ei muudetud.  Ühtlasi hinnati sarnaselt P1 prognoosile ümber 
tapaks minevate veiste osatähtsus, mis perioodi 2017–2019 andmetel oli 20% veiste 
koguarvust, aga mis võib olla kuni 50% veiste koguarvust.  

• Tabelis 6 on esitatud nn laboris toodetud liha kogusele vastav veiste arv veise rümbakaalu 
alusel, mis oleks 2050. aastal 14,4 tuhat veist. Antud näitaja võrra on võimalik traditsiooniliselt 
kasvatatud loomade arvu vähendada, aga samas võib nn laboriliha toodang katta osa 
siseriiklikust tarbest, aga ka osa globaalsest nõudlusest (võimaldab täiendavat eksporti).  

Tabel 6. P2 stsenaariumile tuginev loomade arvu prognoos, tuhat tk 
Loomade arv loomaliikide lõikes 2030 2035 2040 2045 2050 

Laboris 
tootmine 

loomade arv veise 
rümbakaalu 
ekvivalendi alusel 

0 1,1 6,2 10,7 14,4 

Loomad kokku, 
tuhat tk 

piimalehmad 81,4 79,4 77,4 75,5 73,6 
ammlehmad  30,5 30,7 30,8 31,0 31,1 
veised kokku 244,0 240,1 235,9 232,2 228,3 
lambad  75,7 76,1 76,5 76,8 77,2 
emised  25,7 25,8 26,0 26,1 26,2 
nuumsead 519,0 521,0 525,0 527,0 529,0 
kanad 671,0 674,0 677,0 681,0 684,0 
kodulinnud 1529,0 1536,0 1544,0 1552,0 1560,0 

Sh loomad 
siseriikliku 
toidutarbe 

tagamiseks, 
tuhat tk 

piimalehmad 35,8 32,1 28,7 25,7 22,9 
ammlehmad  28,3 28,4 28,4 28,3 28,1 
veised kokku 139,6 131,7 124,4 117,6 111,0 
lambad  63,1 51,3 39,5 27,7 15,9 
emised  24,8 24,5 24,2 23,9 23,5 
nuumsead 501,0 495,0 489,0 483,0 474,0 
kanad 856,3 860,0 863,3 865,5 864,5 
kodulinnud 17,5 17,6 17,8 17,9 18,0 

Loomad 
mahetootmises, 

tuhat tk 

piimalehmad 2,5 3,1 3,7 4,3 4,6 
ammlehmad  1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 
veised kokku 36,0 31,0 26,0 21,0 15,1 
lambad  30,0 26,0 22,0 18,0 12,4 
emised  0,5 0,8 1,0 1,1 4,0 
nuumsead 11,0 16,0 21,0 23,0 81,0 
kanad 137,6 184,6 228,9 270,5 308,8 
kodulinnud 7,8 10,8 13,2 15,6 18,0 
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Loomade arv loomaliikide lõikes 2030 2035 2040 2045 2050 
Ekspordiks 
tootvad 
loomad, arv 
tuhat tk 

piimalehmad 43,1 44,2 45,0 45,5 46,1 
ammlehmad  1,1 0,9 0,6 0,6 0,6 
veised kokku 68,4 78,5 91,7 104,3 116,6 
lambad  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
emised  0,4 0,6 0,8 1,1 0,0 
nuumsead 7,0 10,0 15,0 21,0 0,0 
kanad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
kodulinnud 1503,7 1507,6 1513,0 1518,5 1524,0 

 
1.1.3. P3  - Biorevolutsioonist raputatud globaalne biomajandus 

Stsenaariumit  „Biorevolutsioonist raputatud globaalne biomajandus“ ja sellel põhinevat biomassi 
prognoosi iseloomustavad järgmised olulised tunnused: 

• Aastaks 2050 on Eesti primaarsektor, aga ka töötlev tööstus kaasa läinud olulise 
tehnoloogilise progressiga, mille kaasabil on võimalik asendada oluline osa mullapõhisest 
biomassi tootmisest vertikaalse taimekasvatusega ning traditsiooniline lihatootmine laboris 
toodetud loomse valguga, aga ka taimset päritolu liha alternatiiviga. Selle tõttu on 
traditsiooniline looduskeskkond ja biomass (nt mullapõhiselt toodetud köögivili, kartul, aga ka 
rohusöödal toodetud liha) muutumas ökosüsteemi teenuseks ning tarbimisel nišitooteks.  

• Kuna globaalsed tarneahelad arenevad tehnoloogilise progressi käigus, siis on võimalik Eestil 
kaasa minna turupõhise kasvustrateegiaga, mida toetab maailma rahvastiku arvust tulenev 
tarbimine.  

• Prognoosi iseloomustab Eestis kõrgtehnoloogiat kasutavate ettevõtete olemasolu, kes 
tagavad ressursi väärindamise, aga ka piisava Eesti tarbimisele vastava isevarustatuse 
taseme (aasta 2020 tasemel). Avatud majanduse ja globaalse kaubavahetuse tõttu jääb 
impordi osa endiselt küllatki suureks toidugruppides, kus 2020. aasta tase oli oluliselt madalam 
tarbitud toodangust (köögivili, puuviljad ja marjad).  

• Prognoosi parameetreid iseloomustab tingimus, kus mahetoodete osatähtsus on kuni 10% 
kogutoodangu mahust, kuid samal ajal nn laboris toodetud liha ja vertikaalse taimekasvatuse 
osakaal kogutoodangust on hinnatud 40%-le 2050. aastaks5.  

• Kuna stsenaariumi puhul on oluline tarbimise tavade muutumine, siis nii piirkondliku kui ka 
globaalse toidutarbimise puhul on võetud aluseks EAT-Lancet dieet; 

Prognoosi tulemused põllumajandusmaa kasutusele (tabel 7) on järgmised: 
• Eestis suureneb aastaks 2050 oluliselt vertikaalse taimekasvatuse ja nn laboriliha toodang, mis 

vähendab oluliselt traditsioonilise katmikalal köögivilja tootmise, aga ka rohusööda tootmise 
pindala. Vertikaalselt toodetava köögivilja pindala vastaks katmikala saagikuse ekvivalendis 
281 ha, mis vähendaks vajaliku katmikala pindala 75 hektarile (võrdluseks perioodil 2017–2019 
oli katmikala keskmine pindala 235 ha).  

• Kuna stsenaariumi kohaselt suureneb globaalne nõudlus toidu järele ja toimib avatud 
majandus, siis on Eesti nii toodangut importiv kui ka eksportiv riik ja senine põllumajandusmaa 
kasutamine jätkub tuginedes globaalsetele trendidele ja toidutoorme nõudlusele. Eeldame, et 
ärimudelite arendamise toel leitakse täiendavad ja uued võimalused kõrgema 

 
5 Arvestuse alus tuleneb seni kasutusel oleva mahetootmise regulatsiooni jätkumise eeldusest (analoogne 
20.02.2009 põllumajandusministri määrusele nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“), vt metoodika. 
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lisandväärtusega toodete tootmiseks.   Põllumajandusmaa kasutus selle tõttu ei väheneks ja 
sarnaneb trendidel põhinevale baasprognoosile, kus peamiste kultuuride ja rohumaade 
pindala kokku on 962 tuhat ha.  

• Siseriiklikuks tarbimiseks vajame oluliselt vähem põllumaad, mis tuleneb saagikuse 
suurenemisest (aluseks baasprognoos), aga eelkõige EAT-Lancet dieedist. Siseriikliku toidu- ja 
söödatarbe tagamiseks vajatakse 2050. aastal 150 tuhat ha põllumajandusmaad, mis 
moodustab 16% kogu peamiste kultuuride/liikide põllumajandusmaa pindalast.  

• Loomade arvule vastavalt vajatakse 2050. aastal indikatiivselt 52,6 tuhat ha rohumaad 
söödakultuuride ja rohtse biomassi tootmiseks (oluliselt vähem kui 2020. aastal), mistõttu 387 
tuhat ha oleks võimalik kasutada  ekspordiks või muu tööstustoodangu tooraine tootmiseks.  

• Kuna isevarustatust ei täideta, siis ekspordiks või muuks otstarbeks ei planeerita antud 
stsenaariumi alusel toota katmikalaköögivilja, puuvilju ja marju ning ühtlasi ei kata maakasutus 
ka nimetatud toidugruppide puhul isevarustatuse taset.  
 

Tabel 7. P3 stsenaariumile tuginev taimekasvatuskultuuride pindala (ha) prognoos 

Maakasutus  2030 2035 2040 2045 2050 

Vertikaalne 
tootmine, ha 

köögivilja pindala 
katmikala saagikuse 
ekvivalendis 

0 18 108 196 281 

Maakasutus 
kokku, tuhat 

ha 

teravili 357,1 358,0 358,9 359,8 360,8 
kaunvili 58,1 61,6 65,2 69,1 73,3 
raps ja rüps 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 
avamaaköögivili 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 
katmikalaköögivili 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 
kartul 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 
puuviljad ja marjad 7,1 7,4 7,8 8,1 8,6 
söödakultuurid 11,7 11,9 12,1 12,4 12,6 
lühiajaline rohumaa 146,8 143,2 139,7 136,2 132,8 
püsirohumaa hein 294,1 294,1 294,1 294,1 294,1 
Kokku 955,5 956,8 958,2 960,2 962,6 

Sh siseriiklik 
toidutarve ja 
loomasööda 
tootmine, ha 

teravili 89,4 77,4 66,6 56,7 47,8 
kaunvili 30,4 26,5 23,0 19,9 17,0 
raps ja rüps 13,9 14,1 14,3 14,4 14,4 
avamaaköögivili 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 
katmikala/vertikaalselt 
toodetud köögivili 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 
kartul 4,2 3,2 2,3 1,5 0,9 
puuviljad ja marjad 17,5 17,1 16,7 16,3 15,9 
söödakultuurid 5,3 4,5 3,6 2,7 1,8 
lühiajaline rohumaa 81,0 63,8 47,6 32,4 17,9 
püsirohumaa hein 134,3 108,4 83,0 57,9 32,9 
Kokku 378,5 317,4 259,3 203,7 150,3 

Ekspordiks või 
tooraineks 

ülejääv 
pindala, ha 

teravili 267,7 280,6 292,3 303,1 313,0 
kaunvili 27,7 35,1 42,2 49,2 56,3 
raps ja rüps 57,7 57,5 57,3 57,2 57,2 
avamaaköögivili 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 
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Maakasutus  2030 2035 2040 2045 2050 

katmikalaköögivili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
kartul 1,0 1,9 2,8 3,5 4,1 
puuviljad ja marjad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
söödakultuurid 6,4 7,4 8,5 9,7 10,8 
lühiajaline rohumaa 65,8 79,4 92,1 103,8 114,9 
püsirohumaa hein 159,8 185,7 211,1 236,2 261,2 
kokku 577,0 639,4 698,9 756,5 812,3 

 

Tarbimisvajadusest lähtuvad prognoositulemused loomade arvule (tabel 8) on järgmised:  
• Piimatoodete ja lihatarbe siseriiklikust muutusest ja eelkõige piimalehmade produktiivsusest 

tulenevalt väheneks piimalehmade arv 2050. aastaks sarnaselt P2 prognoosis esitatule ehk 
piimalehmade arvuks kujuneks 73,6 tuhat looma (perioodil 2017–2019 keskmiselt 85,5 tuhat 
looma). Siseriikliku toorpiima koguse, mille tarve väheneks EAT-Lancet dieedist tulenevalt 
oluliselt, tagaks üksnes 8,2 tuhat piimalehma. Produktiivsus piimalehma kohta leiti 
baasprognoosis ja see oleks 2050. aastal ligikaudu 15 tuhat kg/a lehma kohta. 

• Lihatootmise prognoos on oluliselt mõjutatud nn laboriliha tootmisest, mille kogutoodangu 
maht võrduks 2050. aastal 38,9 tuhande veisega.  Kuna siseriikliku lihatarbe tagaks 11,7 tuhat 
piimalehma ja ammlehma kokku (aasta lõpu seisuga 25,4 tuhat veist), siis laboris toodetud 
lihatoodang arvutatuna veiste arvuks ületab oluliselt vajadust. Stsenaarium võimaldab toota 
maksimaalselt ekspordiks ja aidata täita globaalset toidutarvet (nt eksport läbi ÜRO 
toiduabiprogrammide vms).  

Tabel 8. P3 stsenaariumile tuginev loomade arvu prognoos, tuhat tk 
Loomade arv loomaliikide lõikes 2030 2035 2040 2045 2050 

Laboris 
tootmine 

loomade arv veise 
rümbakaalu 
ekvivalendi alusel 0,0 6,4 30,1 40,8 38,9 

Loomad kokku, 
tuhat tk 

piimalehmad 81,4 79,4 77,4 75,5 73,6 
ammlehmad  30,5 30,7 30,8 31,0 31,1 
veised kokku 244,0 240,1 235,9 232,2 228,3 
lambad  75,7 76,1 76,5 76,8 77,2 
emised  25,7 25,8 26,0 26,1 26,2 
nuumsead 519,0 521,0 525,0 527,0 529,0 
kanad 671,0 674,0 677,0 681,0 684,0 
kodulinnud 1529,0 1536,0 1544,0 1552,0 1560,0 

Sh loomad 
siseriikliku 
toidutarbe 

tagamiseks, 
tuhat tk 

piimalehmad 29,3 22,9 17,4 12,5 8,2 
ammlehmad  20,6 16,7 12,5 8,1 3,5 
veised kokku 108,5 86,2 65,0 44,8 25,4 
lambad  55,3 44,6 33,7 22,5 11,0 
emised  18,3 14,8 11,2 7,5 3,7 
nuumsead 370,0 299,0 226,0 152,0 75,0 
kanad 739,8 693,5 613,1 499,2 351,9 
kodulinnud 14,5 13,1 11,7 10,3 8,8 
piimalehmad 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 
ammlehmad  0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 
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Loomade arv loomaliikide lõikes 2030 2035 2040 2045 2050 
Sh loomad 

mahetootmises, 
tuhat tk 

veised kokku 34,0 27,0 20,0 13,0 2,2 
lambad  27,0 21,0 15,0 9,0 1,1 
emised  0,5 0,8 1,0 1,1 0,4 
nuumsead 11,0 16,0 21,0 23,0 9,0 
kanad 65,8 69,1 66,4 57,7 43,0 
kodulinnud 4,2 4,8 5,4 5,4 4,8 

Ekspordiks 
tootvad 

loomad, arv 
tuhat tk 

piimalehmad 50,4 55,0 58,7 61,9 64,5 
ammlehmad  9,4 13,5 17,8 22,5 27,4 
veised kokku 101,5 126,9 150,9 174,4 200,7 
lambad  0,0 10,5 27,8 45,3 65,1 
emised  6,9 10,3 13,8 17,5 22,1 
nuumsead 138,0 206,0 278,0 352,0 445,0 
kanad 0,0 0,0 0,0 124,1 289,1 
kodulinnud 1510,3 1518,1 1526,9 1536,3 1546,4 

 
1.1.4. P4  - Biorevolutsiooniga kohanemine mahekogukondades 

Stsenaariumit  „Biorevolutsiooniga kohanemine mahekogukondades“ ja sellel põhinevat biomassi 
prognoosi iseloomustavad järgmised olulised tunnused: 

• Aastaks 2050 on Eesti primaarsektor, aga ka töötlev tööstus täitnud eesmärgi toota 
keskkonnasäästlikult toitu ning kasutada materjale (sh korduskasutada). Tarbijad peavad 
oluliseks nii ökosüsteemi teenuseid, aga ka bioloogilist kodumaist toitu. Biomassi ja 
tööstustoodete tootmist ei rakendata üksnes riikliku tarbe katmiseks ning kasutatakse 
ekspordi võimalusi avatud turgudel.  

• Prognoosi parameetreid iseloomustab tingimus, kus mahetoodete osatähtsus on üle 50% 
(koostatud arvutustes 60%) kogutoodangu mahust, kuid samal ajal nn laboris toodetud liha 
ja vertikaalse taimekasvatuse osatähtsus kogutoodangust on hinnatud 20%-le 2050. aastaks.  

• Prognoosis arvestati, et tagatakse vähemalt 80% isevarustatuse tase toidugruppides, kus 
2020. aasta isevarustatus oli oluliselt madalam (nt köögivili, puuviljad ja marjad).  

• Kuna stsenaariumis on oluline piirkondlik ja keskkonnasäästlik majandamine, mida toetaks 
võimalikult säästlik tarbimine, siis jälgitakse Eesti TAI toitumissoovitust inimtarbimise 
kogustele. Antud toitumissoovitus on eelistatud ka sellepärast, et võetakse arvesse Eesti 
kliimas ja piirkonnas sobilikke toiduainegruppe.  

Prognoosi tulemused põllumajandusmaa kasutusele (tabel 9) on järgmised: 
• Eestis suureneb aastaks 2050 oluliselt mahetoodangu osatähtsus, aga ka vertikaalse 

taimekasvatuse ja nn laboriliha toodang, mis võimaldab vähendada oluliselt traditsioonilise 
katmikalal köögivilja tootmise, aga ka rohusööda tootmise pindala. Samas mahetoodangu 
osatähtsus üle 50% (tabelis 9 esitatud arvutustes 60%) ja mahetoodangu madalam saagikuse 
tase loob olukorra, kus vajalik on suurem tootmispindala võrreldes üksnes tava- või intensiivse 
põllumajandusliku tootmisega. Vertikaalselt toodetava köögivilja pindala vastaks katmikala 
saagikuse ekvivalendis 115 ha, mis vähendaks vajalikku katmikala pindala, kuid ei taga 
asendust mahetoodangu vajadusele. Kuna prognoosi üks eeldus on suhteliselt kõrge 
isevarustatuse tase (2050. aastal 80%), siis katmikköögivilja vajalik pindala on 4,4 tuhat ha.  

• Kuigi üldine maakasutus Eestis ei muutuks oluliselt  (stsenaariumi kohaselt suureneb globaalne 
nõudlus toidu järele ja toimib avatud majandus), siis Eesti siseriikliku toidu ja loomasööda 
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vajaduse tagamiseks oleks vajalik põllumajandusmaa pindala 397 tuhat ha (41% kogu 
põllumajandusmaa pindalast).   

• Antud stsenaariumi prognoosis on isevarustatuse katmiseks vajaminev põllumajandusmaa 
pindala suurim, mistõttu muuks otstarbeks tooret või eksporti võimaldav pindala on suhteliselt 
väiksem (619 tuhat ha).   

• Loomade arvust tulenevalt vajatakse 2050. aastal indikatiivselt 142 tuhat ha rohumaad 
söödakultuuride ja rohtse biomassi tootmiseks, mistõttu 297 tuhat ha oleks võimalik kasutada 
ekspordiks või muu tööstustoodangu tooraine tootmiseks.  

• Kuna mahetoodangu kõrge osakaalu tõttu on keerukas tagada isevarustatust (eeldatavalt 
kaasneb madalam saagikus, suur investeeringu- ja energiakulu tootmisel või säilitamisel), siis 
ekspordiks või muuks otstarbeks ei saa planeerida köögivilja ning puuviljade ja marjade 
tootmist.  Ühtlasi ei kata maakasutus ka nimetatud toidugruppide puhul isevarustatuse taset 
mitte üle 80%.  

Tabel 9. P4 stsenaariumile tuginev taimekasvatuskultuuride pindala (ha) prognoos 
 Maakasutus  2030 2035 2040 2045 2050 

Vertikaalne 
tootmine, ha 

köögivilja pindala 
katmikala saagikuse 
ekvivalendis 

0 10 54 91 115 

Maakasutus 
kokku, tuhat 

ha 

teravili 357,1 358,0 358,9 359,8 360,8 
kaunvili 58,1 61,6 65,2 69,1 73,3 
raps ja rüps 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 
avamaaköögivili 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 
katmikalaköögivili 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 
kartul 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 
puuviljad ja marjad 7,1 7,4 7,8 8,1 8,6 
söödakultuurid 11,7 11,9 12,1 12,4 12,6 
lühiajaline rohumaa 146,8 143,2 139,7 136,2 132,8 
püsirohumaa hein 294,1 294,1 294,1 294,1 294,1 
kokku 955,7 957,1 958,7 960,9 963,5 

Sh siseriiklik 
toidutarve ja 
loomasööda 

tootmine, 
tuhat ha 

teravili 113,9 117,1 116,8 113,5 107,2 
kaunvili 42,1 47,9 53,2 57,9 62,0 
raps ja rüps 12,4 13,5 14,6 15,6 16,6 
avamaaköögivili 3,6 4,7 5,6 6,5 7,2 
katmikalaköögivili 1,7 2,3 3,0 3,7 4,4 
kartul 4,8 4,5 4,1 3,7 3,3 
puuviljad ja marjad 28,2 34,8 41,5 48,0 54,2 
söödakultuurid 6,5 6,7 6,9 7,0 7,1 
lühiajaline rohumaa 89,7 81,6 72,9 63,5 53,6 
püsirohumaa hein 124,0 115,7 106,0 94,7 81,4 
kokku 426,9 428,8 424,6 414,1 397,0 

Ekspordiks või 
tooraineks 

ülejääv 
pindala, tuhat 

ha 

teravili 243,2 240,9 242,1 246,3 253,6 
kaunvili 16,0 13,7 12,0 11,2 11,3 
raps ja rüps 59,2 58,1 57,0 56,0 55,0 
avamaaköögivili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
katmikalaköögivili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
kartul 0,4 0,6 1,0 1,3 1,7 
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 Maakasutus  2030 2035 2040 2045 2050 

puuviljad ja marjad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
söödakultuurid 3,8 3,0 2,1 1,4 0,5 
lühiajaline rohumaa 46,5 45,9 46,1 47,1 48,7 
püsirohumaa hein 155,5 156,2 158,1 161,3 166,4 
kokku 551,2 558,6 572,2 592,4 619,0 

 

Tarbimisvajadusest lähtuvad prognoositulemused loomade arvule (tabel 10) on järgmised:  
• Piimatoodete siseriiklikust muutusest sõltuvalt väheneks piimalehmade arv 2050. aastaks 

sarnaselt P2 prognoosis esitatule ehk piimalehmade arvuks kujuneks 73,6 tuhat looma 
(perioodil 2017–2019 keskmiselt 85,5 tuhat looma). Siseriikliku toorpiima vajaliku koguse, 
mille tarve väheneks Eesti TAI dieedi alusel elaniku kohta 118 kg/a, tagaks 26,5 tuhat 
piimalehma. Produktiivsus piimalehma kohta jäeti 2020. aasta tasemele (ümardatult 10 tuhat 
kg/a lehma kohta).  

• Lihatootmise prognoos on mõjutatud nn laboriliha tootmisest, mille kogutoodangu maht 
võrduks 2050. aastal 11,5 tuhande veisega.  Kuna siseriikliku veiseliha tarbe tagaks 30,0 tuhat 
piimalehma ja ammlehma kokku (aasta lõpu seisuga 65,3 tuhat veist), siis laboris toodetud 
lihatoodang arvutatuna veiste arvuks tagaks olulise osa lihavajadusest. Stsenaarium võimaldab 
toota olulises mahus toodangut ekspordiks ja aidata täita globaalset toiduvajadust.  

Tabel 10. P4 stsenaariumile tuginev loomade arvu prognoos, tuhat tk 
Loomade arv loomaliikide lõikes 2030 2035 2040 2045 2050 

Laboris 
tootmine 

loomade arv 
veise 
rümbakaalu 
ekvivalendi 
alusel 0,0 2,5 10,8 13,2 11,5 

Loomad kokku, 
tuhat tk 

piimalehmad 81,4 79,4 77,4 75,5 73,6 
ammlehmad  30,5 30,7 30,8 31,0 31,1 
veised kokku 244,0 240,1 235,9 232,2 228,3 
lambad  75,7 76,1 76,5 76,8 77,2 
emised  25,7 25,8 26,0 26,1 26,2 
nuumsead 519,0 521,0 525,0 527,0 529,0 
kanad 671,0 674,0 677,0 681,0 684,0 
kodulinnud 1529,0 1536,0 1544,0 1552,0 1560,0 

Sh loomad 
siseriikliku 
toidutarbe 

tagamiseks, 
tuhat tk 

piimalehmad 37,0 34,3 31,7 29,1 26,5 
ammlehmad  21,9 18,1 13,8 9,0 3,5 
veised kokku 128,1 114,2 99,1 82,9 65,3 
lambad  64,7 56,5 46,4 34,1 19,7 
emised  21,3 18,6 15,2 11,2 6,5 
nuumsead 430,0 376,0 307,0 226,0 132,0 
kanad 943,5 982,1 976,0 930,7 850,4 
kodulinnud 17,9 18,1 18,1 17,9 17,5 

Sh loomad 
mahetootmises, 

tuhat tk 

piimalehmad 4,8 7,7 10,6 13,5 15,9 
ammlehmad  1,8 2,0 1,8 1,1 0,5 
veised kokku 40,0 39,0 38,0 37,0 35,0 
lambad  29,0 24,0 19,0 14,0 7,6 
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Loomade arv loomaliikide lõikes 2030 2035 2040 2045 2050 
emised  0,5 0,8 1,0 1,1 2,5 
nuumsead 11,0 16,0 21,0 23,0 51,0 
kanad 310,8 416,2 492,2 538,8 554,6 
kodulinnud 18,6 25,2 31,2 36,0 39,6 

Ekspordiks 
tootvad 

loomad, arv 
tuhat tk 

piimalehmad 39,6 37,4 35,1 32,9 31,2 
ammlehmad  6,8 10,6 15,2 20,9 27,7 
veised kokku 75,9 86,9 98,8 112,3 128,5 
lambad  0,0 0,0 11,1 28,7 49,9 
emised  3,9 6,5 9,8 13,8 17,2 
nuumsead 78,0 129,0 197,0 278,0 346,0 
kanad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
kodulinnud 1492,5 1492,7 1494,7 1498,1 1502,9 

 

 

 

1.2. Prognoositud maakasutuse ja loomade arvu suhtelised erinevused stsenaariumite 
võrdluses 

Ilmestades 2050. aastaks prognoositud põllumajanduskultuuride kasvupinna suhtelist erinevust  
(joonis 3), siis nähtub oluline erinevus P2 prognoosis, kus rohumaade osakaal on suur (63%) võrreldes 
kultuuride aluse põllumaa pindalaga. Kuna P2 prognoosis loomakasvatustoodete siseriiklik tarbimine 
jätkub üksnes 20% vähenemisega, siis vajatakse sööda tootmiseks ka suhteliselt suurt rohumaade 
osakaalu. Stsenaariumites, kus rakendati EAT-Lancet dieeti (P3) ja Eesti TAI toitumissoovitusel 
põhinevat dieeti (P1 ja P4), väheneb tarbimisest tulenevalt siseriiklikuks tarbeks loomakasvatus ning 
seeläbi ka vajalik rohumaade osatähtsus.  

Joonisel 3 esitatud kultuuride suhteline osatähtsus peegeldab dieedist (toitumissoovitusest) tulenevat 
vajadust, kus on suhteliselt suur teravilja ja puuviljade ning marjaistanduste osakaal. Kuigi avamaa ja 
katmikalaköögivilja pindala isevarustatuse tagamiseks on absoluutarvuna suhteliselt suur (nt P1 
prognoosis kokku 12 tuhat ha), siis kogu Eesti maakasutuse pindala osatähtsuses on see võrdlemisi 
väike.  

 
Joonis 3. P1–P4 prognoosis suhteline taimekasvatuskultuuride pindala jaotus siseriikliku toidutarbe 
tagamiseks 
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Kuna kõikides prognoosides ei ole isevarustatuse tagamine piirav tingimus (nt P2–P3), siis jääb oluline 
osa põllumajandusmaa pindalast võimaliku bioressurssi täiendavaks tootmiseks. Joonisel 4 esitatud 
andmetel oleks võimalik viljeleda sõltuvalt stsenaariumist vähemalt 250 tuhandel ha teravilja, kuni 50 
tuhandel ha kaunvilja ja kuni 61 tuhandel ha rapsi ja rüpsi. Söödakultuuride ja rohumaade pindala 
kasutamine oleks võimalik rohtse biomassi väärindamiseks uutes ärimudelites, sest sööda eksport võib 
seoses kliimamuutusega aktiviseeruda, kuid hetkel on seda keerukas ette prognoosida.  

  
Joonis 4. P1–P4 stsenaariumites siseriiklikult toidu- ja söödatootmiseks mittevajalik 
taimekasvatuskultuuride pindala (pindala ekspordi võimaldamiseks või toorme tagamiseks teistes 
valdkondades) 

Majanduslikus vaates tuleks ennekõike kaaluda põllumajandusmaa kasutamise jätkamist ja mitte 
põllumajandusmaad metsastada, sest metsa kasvukiirusest sõltuvalt ei oleks võimalik saada järgmise 
30–40 aasta jooksul olulist biomassi ega ka tulu.  

Loomakasvatuse vaates eristub P2 prognoos, kus lihatarbimine väheneb, kuid mitte võrreldaval määral 
EAT-Lancet ja TAI toitumissoovituses esitatud dieediga (joonis 5).   

 
Joonis 5. P1–P4 prognoosis suhteline loomade arvu jaotus siseriikliku toidutarbe tagamiseks 

Kõige väiksem loomade arv siseriikliku piima- ja lihatoodangu tagamiseks on vajalik P3 prognoosis, kus 
rakendati EAT-Lancet dieeti. Lisaks on nimetatud prognoosis oluline nn laboriliha osatähtsus, mis katab 
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veiseliha vajaduse. Samas kui soovitakse piimatooteid, siis veiseliha toodetakse piimatootmise 
kaassaadusena. Üldistavalt võib järeldada, et prognoosi P3 rakendumisel ei ole Eestis vajalik 
lihaveisekasvatus. Sarnane olukord tekib ka prognoosi P1 juures, kus piimatootmise käigus sündivad 
pull- ja lehmvasikad ning piimalehmade praakimine katab siseriikliku veiseliha vajaduse. P1 prognoosis 
kasutatud Eesti TAI toitumissoovitus on EAT-Lancet dieediga võrreldes mõnevõrra suurema 
piimatoodete osatähtsusega.  
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2. Võimalikele biomajanduse stsenaariumitele tuginevad biomassi prognoosid 
2.1. Taime- ja loomakasvatustoodangu prognoos 

Järgnevalt on esitatud taime- ja loomakasvatustoodangu mahtude kokkuvõtted prognooside P1–P4 
võrdluses (tabel 11 ja 12). Võrreldes baasprognoosiga, mille alusel võib jätkuda teraviljade tootmine 
2050. aastaks ligikaudselt mahus 2,0 miljonit tonni aastas, piisab siseriikliku toidu- ja söödatarbe 
tagamiseks sõltuvalt stsenaariumist 107–139 tuhandest tonnist. Juhul kui teravilja pindala ei 
vähendata, siis on võimalik tööstustoormena või ekspordiks toota nii P2–P4 prognoosi kohaselt 
ligikaudu 1,8 miljonit tonni teravilja.   

Kuna baasprognoosis eeldati kaunviljade toodangu kahekordistumist 2050. aastaks, mis tähendab 
kogutoodangu mahuks ligikaudu 200 tuhat tonni aastas, siis siseriiklik vajadus on 41–54 tuhat tonni. 
Õlikultuuride (eelkõige raps ja rüps) toodanguks prognoositi baasprognoosis 231,6 tuhat tonni aastas, 
mis ei olnud oluliselt suurem kaunviljade toodangust. Stsenaariumitel koostatud prognooside 
võrdluses (tabel 11) on siseriiklik vajadus 30–45 tuhat tonni. Mõlema kultuuri puhul jääb olulises 
mahus toorainet tööstuslikuks kasutamiseks või ekspordiks.  

Alusnäitajatega eeldatati baasprognoosis avamaaköögiviljade toodangu kasvu 2050. aastaks kuni 
140,0 tuhandele tonnile aastas. Tulenevalt P1 stsenaariumist, kus eeldati täielikku isevarustatust, siis 
vastavalt Eesti TAI toitumissoovitustele oleks isevarustatuse tagamiseks vajalik toota 162,2 tuhat tonni 
avamaaköögivilja ja 218,5 tuhat tonni katmikalaköögivilja. Juhul kui tarbimisvajadus  ja isevarustatuse 
tase on oluliselt väiksem (P2 ja P3 stsenaariumid), siis piisab siseriikliku tarbe tagamiseks kuni 50,0 
tuhandest tonnist avamaaköögiviljast ja ligikaudu sama suurest kogusest katmikköögiviljast. P3 
prognoosis lisandub olulises mahus nn vertikaalselt toodetud köögivilja, mis vähendab oluliselt 
traditsioonilisel katmikalal toodetava toodangu mahtu.  

Baasprognoosis suurenes oluliselt kartuli ja ka rohusöötade toodangu kogus. Stsenaariumitele 
vastavad tootmismahud on väiksemad, kuna kartuli tarbimine väheneks vastavalt toitumissoovitustele 
ja samuti ei ole vajalik olulises mahus rohusööta, kuna lihatarbimine väheneks väga oluliselt.  

Tabel 11. Taimekasvatustoodang 2050. aastal stsenaariumite P1–P4 võrdluses  
Kultuur Taimne bioressurss, tuhat t/aasta 

siseriikliku toidutarbe tagamine eksport-import* 
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Teravili   
Nisu 66,4 54,5 70,8 66,4 0 933,7 917,5 921,9 
Oder 1,7 1,4 1,8 1,7 0 694,8 694,5 694,6 
Kaer 4,4 3,7 4,7 4,4 0 143,8 142,9 143,2 
Rukis 45 37 48 45 0 47,4 36,5 39,5 
Muu* 12,8 10,5 13,7 12,8 -31,0 -31,0 -20,0 -31,0 
Kokku 130,3 107,1 139,0 130,3 -31,0 1819,7 1791,4 1799,2 
Kaunvili    
Hernes 35,5 26,1 24,6 65,4 0 108,2 109,7 68,9 
Uba 18,7 16,9 16,1 47,6 0 41 41,8 10,3 
Kokku 54,2 43 40,7 113 0 149,2 151,5 79,2 
Õlikultuurid   
Raps ja rüps 39,5 30,6 46,1 45,3 0 201,1 185,6 186,4 
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Kultuur Taimne bioressurss, tuhat t/aasta 
siseriikliku toidutarbe tagamine eksport-import* 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
Köögivili    
Avamaa-
köögivili 162,2 48,2 44,7 149,3 0 77,1 80,6 -24,1 
Katmikala-
köögivili 218,5 49,8 18,9 295,8 0 -38,9 -16,4 -59,2 
Nn vertikaal-
tootmine 0 5,8 53,6 21,9 

0 - - - 

Rühvelkultuurid     
Kartul 75,8 123,7 25,3 75,8 0 15,8 114,2 63,7 
Puuviljad ja marjad     
Puuviljad ja 
marjad 694,6 251,1 256 607,7 0 -109,4 -51,2 -121,6 
Söödakultuurid      
Mais 50,7 79,8 21 64,8 0 390,5 449,3 405,5 
Rohumaa                 
Lühiajaline 
rohumaa 324,5 654 139,6 391,5 0 823,6 1338 1086,1 
Püsi-
rohumaa 335,9 1199,6 256 594,3 0 533,5 1477,1 1138,8 
Kokku 660,4 1853,6 395,6 985,8 0 1357,1 2815,1 2224,9 

 

Loomakasvatustoodangu prognooside 2050. aasta (tabel 12) tulemuse  võrdluses  on eeldatav 
toorpiima kogumaht siseriikliku toidutarbe tagamiseks vahemikus 120–336 tuhat tonni.  

Tabel 12. Loomakasvatustoodang 2050. aastal stsenaariumite P1–P4 võrdluses  
Liik 
  
  

Loomakasvatustoodang, tuhat t/aasta 
siseriikliku toidutarbe tagamine eksport-import* 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 
Piimatoodang     
Toorpiim 264,6 336 120,3 264,6 0 745,8 961,5 471,4 
Lihatoodang    
Veiseliha 7,5 13,9 3,2 8,2 0 -1,6 9,2 4,2 
Lambaliha 0,14 0,6 0,1 0,17 0 0,07 0,57 0,5 
Sealiha 8,5 38,4 6 10,5 0 4,3 36,7 32,2 
Linnuliha 31,3 39,6 19,2 38,5 0 -19 1,5 -17,9 
Nn laboriliha 0 3,7 9,8 2,9 0 - - - 
Kokku 47,5 96,2 38,3 60,3 0 4,4 48,0 36,9 
Munatoodang    
Kanamunad, 
tuhat tk 254,1 237,7 59,6 233,8 0 -49,8 135,2 194,8 

* import tulenevalt isevarustatuse eeldusest on esitatud negatiivse märgiga (ei arvestata 
summeerimisel) 

Erinevus sõltub eelkõige stsenaariumis valitud  dieedist, kus prognoosis P3 eeldatakse kõige väiksemat 
piimatoodete tarbimist, aga prognoosis P2 jätkatakse tarbimisega, mis on üksnes 20% väiksem 2017–
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2019 keskmisest tasemest. Kuna baasprognoosi järgi on võimalik toota 2050. aastaks  kuni 200,0 tuhat 
tonni toorpiima aastas enam võrreldes perioodi 2017–2019 keskmise tasemega, siis P2 ja P3 prognoosi 
alusel on võimalik toota toorpiima või sellest valmistatud tooteid suures koguses ekspordiks.  

Sarnaselt toorpiima prognoosile väheneb oluliselt lihatoodang P1, P3 ja P4 prognoosis. Munatoodangu 
puhul on vajalik toodangu kasv isevarustatuse suurendamiseks, mis ilmneb P1 ja P2 prognoosi alusel.  
Sealiha ja lambaliha tarbimise vähenemise korral (P3 ja P4 prognoos) ja loomade arvu mitte 
vähendamisel on võimalik liha või sellest valmistatud tooteid eksportida.  

Kokkuvõtvalt on prognoositav jätkuv ja vajalik lihatootmine kogumahus 38–60 tuhat tonni aastas. 
Samuti võib eeldada kanamunatoodangu taseme püsimist keskmiselt 186–250 miljonit muna aastas.  
(Tabel 12) 
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3. Diskussioon ja järeldused 
Stsenaariumitest tuletatud kvantifitseeritud prognoosid on mõjutatud paljudest muutujatest, mis 
võivad pikas perspektiivis oluliselt muutuda ja mõjutada kirjeldatud tulemust. Lisaks hinnatud 
mõjuritele esineb statistikas andmelünki (nt kaunviljade ja õlikultuuride tarbimine), aga on ka olukordi, 
mis võivad kiiresti pöörduda teises suunas (nt veiste eksport elusloomadena pöördub vajaduseks 
töödelda veised lihana). Oluline on tähele panna, et Eesti isevarustatus sõltub tarbimise valikutest, 
kuid maaressursi või tehnoloogia abil toidutootmisel ei ole võimalik näha probleemi stabiilse rahvaarvu 
(prognoosides kasutati  Statistikaameti rahvastiku stsenaariumit 4 - sündimus taastetasemel) taseme 
juures katta isevarustatust. Samal ajal tuleb märkida, et Eesti rahvaarv on liiga väike arvestades senist 
põllumajanduse struktuuri ja tootlikkust, mistõttu sektori ja maakasutuse tagamiseks saab  kasutada 
võimalust toorainet või lisandväärtusega tooteid eksportida.  Prognooside võrdluses peame oluliseks 
välja tuua järgmised peamised tähelepanekud: 

• P1 prognoos, mis vaatles eelkõige võimalust toota ilma globaalse biomassi ekspordituruta 
siseturule, tõi esile kõige enam väikeriigi siseturu nõudluse väiksuse ning vajaduse leida 
ülejäävale maakasutusele võimalusi.  Äärmiselt oluliseks kujuneks sealjuures maapiirkondade 
ja põllumajandussektori sotsiaalse mõõtme hindamine ning tööhõivele alternatiivide leidmine. 
Olukord võimendaks rohepöördega seotud tööhõive küsimusi, mis on seotud Ida-Virumaaga, 
kus mäetööstus on pakkunud tööhõivet ligikaudu 0,5% kogu Eesti tegevusaladel hõivatutest. 
Samal ajal taime- ja loomakasvatuse tegevusaladel on hõivatute osatähtsus ligikaudu 2,0% 
kogu Eesti tegevusalade tööhõivest (andmed Statistikaamet tabel TT0200: Hõivatud ja 
palgatöötajad 2020), mille muutus 1/3 võrra tähendaks samuti 0,6 protsendipunktilist 
tööhõive muutust, millega tuleks tegeleda üle Eesti.  

• P1 prognoosi andmed kinnitavad stsenaariumis välja toodud võimalusi panustada ennekõike 
alalhoidlikult läbi kohaliku bioressursi efektiivse kaskaadkasutamise biomajanduse 
traditsioonilistesse sektoritesse ja tagada kodumaiselt bioturvalisus. Tõenäoliselt on võimalik 
luua uusi arenguid ja töökohti kohaliku bioressursi väärindamisel (toit, materjalid, 
energeetika), mis annab tõuke lühikeste tarneahelate põhisele biomajanduse arengule.  

• Olulist tähelepanu tuleb pöörata võimalikule ülejäävale maakasutusele, millest suur osa seni 
on olnud kasutusel rohumaana. Autorid juhivad tähelepanu asjaolule, et kuigi metsastamine 
võib tunduda lihtsa alternatiivina, siis Eestis metsa põhiosa moodustavad aeglase 
kasvukiirusega puuliigid võrreldes paljude rohtsete taimede kasvukiirusega, mistõttu ajaliselt 
tekib 30-40 aastaks madala efektiivsusega maakasutuse ja biomassi tootmise periood.  

• P1 prognoosile kui konservatiivsele prognoosile võrdluseks saab tuua prognoosi P4, kus 
vaadeldi võimalust toota võimalikult suures mahus mahetunnustatud toorainet ja toodangut. 
Ühtlasi oli isevarustatuse tase suhteliselt kõrge (80%) ja jälgiti sarnast toitumissoovitust 
võrreldes P1 prognoosiga (Eesti TAI toitumissoovitus). Prognoos andis kinnituse, et väikeriigina 
on võimalik liikuda nn mahe- ja tehnoloogariigi sümbioosi, kus saame tagada maheriigile 
omase väärtuspakkumise, millele on abiks kõrgtehnoloogiline viljelus ning nn 
laboritingimustes tootmine. Ennekõike tagab tehnoloogia nii vee kui mulla säästliku 
kasutamise, aga samas kõrgema saagikuse, mis vastasel korral võiks langeda oluliselt alla 2020. 
aasta keskmist taset.  

• P4 stsenaariumi eeldustele tuginedes, kus biotehnoloogiate levik loob ühelt poolt võimalusi 
Eesti oma biomassipõhise biomajanduse arenguks ja uute sektorite tekkeks, ei tekiks olulist 
probleemi võimaliku ülejääva maakasutuse osas. Vastavalt uutele ärimudelitele oleks vajalik 
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kasvatada edasi taimset ja rohtset biomassi, mis tagaks toorme uutele biotehnoloogia 
ettevõtetele.  

• P2 stsenaarium tõi esile suhteliselt sarnased maakasutuse ja biomassi tootmise võimalused, 
kus hinnati ümber mahetoodangu saagikus, kuid jäeti muutmata senine tarbimine ning 
isevarustatuse tase. Seega ärimudelid baseeruvad senisel maakasutusel ja vajalik oleks Eesti 
biomajanduse lisandväärtuse tõstmine. Prognoos ilmestab olukorda, kus siseriiklik tarbimine 
on ka jätkuva toidu- ja söödatarbimise korral suhteliselt madal ning seega on vajalik 
spetsialiseeruda teravilja ja rohtse biomassi väärindamisele. Vajalik on kasvav 
spetsialiseerumine suurema keerukusega (kõrgema lisandväärtusega) toodetele toiduainete 
ja jookide ning võimalike materjalide tootmisel.  

• P3 prognoos, mis tugines biorevolutsioonile ja konservatiivsele EAT-Lancet dieedile, näitab 
eelkõige vertikaalse taimekasvatuse ja nn laboriliha osatähtsust traditsioonilise tootmisega 
võrreldes. Uued tootmisviisid võivad katta olulise osa tarbimise mahust, mis tähendab, et 
traditsiooniline mullapõhine tootmine võiks jätkuda üksnes 16% senisest peamiste 
kultuuride/liikide põllumajandusmaa pindalast, et katta isevarustatus 2020. aasta tasemel.  

• P3 prognoos toetab stsenaariumis esitatud argumente, kus biorevolutsiooniga kaasa minnes 
tuleks Eestis toimida täiesti teistmoodi tarbimisega ja samuti Eesti jaoks harjumatute  
tootmisviiside ning tehnoloogiate kasutamisega. P3 prognoos eeldaks ühiskonna tarbimise 
arusaamade ühtset ja olulist muutumist.  

• Prognoosides P1, P3, P4 sisse toodud toitumissoovitus, kus tulevikus on suur osatähtsus 
köögiviljadel, puuviljadel ja marjadel, loob uusi väljakutseid seni tarbimises esineva toidukao 
vähendamiseks. Antud toidugruppides on olnud kadu suurim. Prognoosid toetavad ja vajavad 
nn uut nutikat toidu- ja tarneahelat ehk nutikat toidumajandust, kus toimib ühtlasi efektiivne 
ringmajandus jääkide korduvkasutusse võtmiseks.    

• Kliimamuutuste vähendamisele aitaksid kaasa eelkõige stsenaariumid P1, P3 ja P4, kus 
lähtutakse rangemast dieedist ja olulisest tehnoloogilisest arengust.  

 

 

 


