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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.  
 

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:  Vilu, R. & Gavrilova, O. 
(2021) Teekond kliimaneutraalse biomajanduseni: täiendavad arvepidamise ja poliitika alused, 
Uuringu ADDVAL-BIOEC tööpakettide 2.3 ja 2.4 vahearuande lisamaterjal, Tallinn. 
 
Täiendav info: Jaan Kers, projekti ADDVAL–BIOEC juht, jaan.kers@taltech.ee. 
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1. Inimtekkeliste kliimamuutuste olukord ja ajalugu 

Alates 1850ndatel alanud tööstusrevolutsioonist on 
inimtegevusel olnud suurim ja kõige olulisem mõju 
kasvuhoonegaaside (KHG) kontsentratsiooni 
suurenemisele atmosfääris. CO2 kontsentratsioon 
suurenes 315 ppm-lt 1960. aastal 410 ppm-ni 2019. 
aastal (joonis 1)1. CO2 kontsentratsiooni tõusu on 
põhjustanud fossiilkütuste põletamise (440 GtC) ja 
maakasutuse muutumise (205 GtC) tõttu lisandunud 
heitkogused atmosfääri. Joonistelt 2 ja 3 on näha, 
kuidas on globaalse süsinikuringe süsinikuvoogude 
mustris kadunud tasakaal emissioonide ja 
fikseerimisvoogude vahel. Alates 1850. aastast kuni 
tänapäevani on atmosfääri kogunenud inimtekkelisi 
KHG heitkoguseid 645 Gt ulatuses2,3 (joonis 2). 
Viimase kümne aasta jooksul (2008–2019) on aastased 
globaalsed emissioonid fossiilkütuste kasutamisest 
olnud 9,5 GtC ning maakasustuse muutustest tulenenud 
süsinikuheited on lisanud ca 1,5 GtC aastas (joonis 2). 
Maakasutuspraktika parandamise ja muutmise tõttu on 
süsiniku pikaajalise fikseerimise võime atmosfäärist 
olnud keskmiselt 3,2 GtC aastas, ookeani ökosüsteem 
on sidunud umbes 2,5 GtC aastas – see on 
moodustanud umbes 50% kogu inimtekkelisest CO2 
emissioonist. Seega, perioodil 2009–2018 on atmosfääri 
igal aastal lisandunud keskmiselt umbes 4,9 GtC (joonis 
2, joonis 3). Igal aastal atmosfääri lisanduvad KHGd 
põhjustavad kliima soojenemist, mis on jõudnud ohtliku 
piirini. 
Kliimamuutustega kaasnevad ebameeldivad muutused 
inimeste elukeskkonnas. Arvutused näitavad, et 
merepind tõuseb 2100. aastaks keskmiselt 9–88 cm 
võrra, põhjustades madalate alade vee alla jäämist. 
Muud mõjud hõlmavad sademete suurenemist ning 
ekstreemsündmuste intensiivsuse ja sageduse muutust 
ning suurenemist. Kliimavööndid nihkuvad pooluste 
suunas, mis toob kaasa muutusi metsade, rohumaade ja 
muudes ökosüsteemides; see omakorda põhjustab 
looma- ja taimeliikide arvukuse muutusi, ka vähenemist ja kadu4. Mõnes Maa piirkonnas tekib 
toidupuudus ja nälg. Sademete ja aurustumismustrite muutumine mõjutab veevarusid kogu maailmas. 
Merepinna tõus ja ekstreemsete ilmastikunähtuste sagenemine kahjustab infrastruktuuri. 

Joonis 1. Pinna keskmine atmosfääri CO2 
kontsentratsioon, ppm 

Joonis 2. Kumulatiivsed CO2 emissioonide 
muutused aastatel 1850–2018 ja aasta 

keskmised CO2 emissiooni vood aastatel 2009–
2018, GtC 
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Kliimamuutustel on ka otsene 
ja kaudne mõju inimeste 
majandustegevusele ning 
tervisele. Kõige vaesemad ja 
kõige ebasoodsamas 
olukorras olevad 
ühiskonnagrupid on 
kliimamuutuste negatiivsete 
mõjude suhtes kõige 
haavatavamad5. 
Selleks et vältida 
kliimasüsteemile edasist 
survet, oleks vaja 
inimtegevusest tulenevaid 
KHG heitkoguseid vähendada 
nii palju kui võimalik – 
vähemalt kuni tasakaalu 
saavutamiseni heitmete ja 
sidumisvoogude vahel süsinikuringes (joonis 2, joonis 3) – ehk kõigepealt tuleb töötada välja meetmed ja 
eeskirjad, mille eesmärk on vähendada KHG emissioone (9,5 GtC + 1,5 GtC aastas), suurendades samal 
ajal sekvestreerimisvooge (3,2 GtC), mis võimaldaks vähendada liigset süsinikku (KHGsid) atmosfääris 
(liigne voog 4,9 GtC aastas joonisel 2, 3). Globaalse süsinikuringe nii märkimisväärne muutmine eeldab 
terviklikku ülevaadet globaalsest süsinikuringest ning kõiki inimesi ning planeedi piirkondi haaravat 
tegevuskava, mida ühiselt ka ellu viiakse. Nagu me väga hästi teame, pole see kerge ülesanne – eriti kui 
arvestada ka prognoose, mille kohaselt aastaks 2050 peaks praeguse 7,9 miljardi asemel planeedil elama 
10 miljardit inimest. Samas on selge, et nii majanduslikud, sotsiaalsed kui ka muud arvutused ja plaanid 
peavad põhinema süsinikuringe seisundit arvestavatel kaalutlustel ja arvestustel. Vaatamata sellele, et 
kasvuhoonegaaside arvepidamisega on tegeldud üle kolmekümne aasta, pole me tänaseks veel suutnud 
kokku leppida ühtse arvepidamissüsteemi raamistikus, rääkimata ühtsest poliitikast. Arvestades, et 
globaalsesse ja rahvusvahelisse riikide kogukonda kuulub üle 200 riigi, pole aga midagi imestada. 
Süsinikuringe tasakaalustamise, majandusliku ja sotsiaalse arengu ning ökoloogilise jätkusuutlikkuse 
väljakutsed ja probleemid pole olnud eriti populaarsed ei poliitikute ega ka hariduse korraldajate seas. 
Eesti on järginud neis diskussioonides ja arengutes pigem pragmaatiliselt konservatiivset liini, õigustades 
seda oma väiksuse ja tähtsusetusega suurte kliimaalaste, majanduslike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste 
väljakutsete lahendamisel. Samas oleme eriti viimasel ajal õppinud uhkust tundma oma innovaatilisuse 
üle, olgu see siis IT areng või ükssarvikute hulk inimese kohta. Eesti peaks kindlasti oma innovaatilisust 
näitama ka planetaarse elamise uusi mustreid arendades. 
 

2. Kliimamuutuste poliitika ajalugu, arvepidamise aluste areng ning tuleviku 
väljakutsed 

Kliimamuutustega võitlemise esimesed poliitilised sammud tehti 1988. aastal, mil Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) keskkonnaprogramm 
(UNEP) lõid valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 
selleks, et uurida ja koostada ülevaade kliimamuutustest ja arendada soovitusi, kuidas vähendada 
inimmõju kliimale ehk CO2 heitmeid atmosfääri. 1992. aastal võeti ÜRO egiidi all vastu konventsioon6, mille 
eesmärk oli kaitsta kliimasüsteemi praeguste ja tulevaste põlvede jaoks KHG kontsentratsiooni 
stabiliseerimise kaudu ning hoida KHG kontsentratsioonid tasemel, mis hoiab ära ohtliku inimtekkelise 
mõju kliimasüsteemi seisundile. Kvantitatiivsed eesmärgid võeti vastu järgmiste ajaloolise tähtsusega 
dokumentide raames: Kyoto protokoll7,8 (vastu võetud 1997. aastal), Doha kokkulepe9,10 (vastu võetud 
2012. aastal) ja Pariisi kokkulepe11 (vastu võetud 2015. aastal). 

Joonis 3. Globaalne süsinikuringlus aastatel 2009–2018, GtC (Friedlingstein et 
al., 2020) 
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Euroopa Liit (EL) on alati olnud proaktiivne osaleja ja panustaja kliimapoliitika ja -eesmärkide 
väljatöötamisel, vastuvõtmisel ja saavutamisel. Kui Kyoto protokolli eesmärk oli vähendada KHG 
heitkoguseid aastaks 2012 8% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega, siis 2019. aastal otsustas Euroopa 
Komisjon vähendada KHG heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 55% 
võrra. Peale selle kuulutas Euroopa Komisjon oma eesmärgiks muuta majandus 2050. aastaks 
kliimaneutraalseks (joonis 4) ehk saavutada heitmete ja neelamise tasakaal piirkonnasiseses 
süsinikuringes. 
 

 
Joonis 4. Euroopa Liidu KHG heitkoguste suundumus 1,5 °C stsenaariumi korral12,13 

 
Rahvusvahelise kliimapoliitika areng (Kyoto protokollist Pariisi kokkuleppeni) on toimunud nii riikide 
geograafia laienemisega kui ka uute KHG allikate arvessevõtmisega. Kui kliimatee alguses oli põhirõhk 
fossiilkütuste põletamisel tekkivate KHG heitkoguste arvestamisel ja vähendamisel14 ning muid 
majandustegevusest tulenevaid heitmeid, eriti neid, mis seotud maakasutussektoriga (maakasutus, 
maakasutuse muutus ja metsandus – LULUCF, land use, land use change and forestry) ei arvestatud, siis 
nüüd on LULUCF-sektor täieõiguslik osaleja nii rahvusvahelises kui ka ELi-siseses poliitikas ning sektorit 
käsitletakse teistes majandussektorites tekkivate KHG emissioonide olulise kompenseerijana. Samas tuleb 
aga tunnistada, et IPCC arendustööd LULUCF-sektori arvepidamissüsteemide arendamisel pole jõudnud 
süsiniku täieliku arvepidamissüsteemi (ka SEEA) juurutamiseni. 
IPCC egiidi all toimunud süsiniku, täpsem oleks ilmselt öelda kasvuhoonegaaside arvestuse raamistiku 
areng on aset leidnud paralleelselt kliimapoliitikas toimunud muutustega. Esimesed KHG heitkoguste 
arvutamise metoodikad töötati välja 1996. aastal – 1996 IPCC juhenditena (1996 IPCC Guidelines). Need 
esimesed juhendid vastasid tolle aja nõutele ja sisaldasid detailseid meetodikaid energiasektorist 
pärinevate heitkoguste arvutamiseks. LULUCF-sektori esimesed metoodikad hõlmasid ainult maapealse 
(above-ground) biomassi ja mulla süsinikuvaru arvutamise printsiipe. Järgmisena avaldati 2000 GPG (Good 
Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories), 2003 LULUCF 
GPG (Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry) ja praegu kehtivad 2006 IPCC 
juhendid (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Viimased sisaldavad 
metoodikaid viiest sektorist tulenevate CO2, N2O, CH4, HFC, SF6 ja NF3 emissioonide ja sidumisvoogude 
arvutamiseks: (1) energeetika, (2) tööstusprotsesside ja toodete kasutamine, (3) põllumajandus, (4) 
maakasutus ja maakasutuse muutus (LULUCF), (5) jäätmekäitlus. 2006. aasta IPCC juhendite raames on 
tehtud olulisi metoodilisi parendusi LULUCF-sektoris tekkivate KHG voogude arvestamiseks. Juhendites on 
metoodikad süsinikuvoogude hindamiseks, mis tekivad kuues maakasutuskategoorias – (1) metsamaa, 2) 
põllumajandusmaa, 3) rohumaa, 4) märgalad, 5) asustusala, 6) mittemajandatavad märgalad) ning mis on 
seotud viie pikaajalise süsinikureservuaari muutumisega: (1) maapealne biomass, 2) maa-alune biomass, 
3) surnud puit, 4) varis, 5) mullad – long-term carbon storage joonisel 4) ning tulekahjude või muude 
loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud süsiniku kadude (heitkoguste) arvestamine (disturbances, vt ka joonis 
5). 
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Joonis 5. Ülemaailmne maismaa süsiniku neeldumise ahel (mugandatud allikate 15, 16, 17 põhjal) 

 

Kuid vaatamata olulistele sammudele, mis on tehtud KHG arvestamise metoodikate väljatöötamisel, 
arendamisel ja rakendamisel, ei vasta tänane LULUCF-sektori aruandlus kõikidele kliimapoliitikate 
arendamise vajadustest lähtuvatele väljakutsetele. Aruandluse peamiseks puuduseks tuleb pidada 
asjaolu, et IPCC-põhine aruandlus ei võta 
arvesse ühe kalendriaasta 
süsinikuvoogusid, sisuliselt siis CO2 
fikseerimise voogu – NPP (Net Primary 
Production, primaarne netotoodang), vt 
joonist 5) ning selle detailset jaotumist 
biosfääris, tegelikult noosfääris. Kiirete 
sisuliselt tasakaaluliste voogude 
mittearvestamine on loogiline, kui 
põhiprobleemiks on (vähemalt on olnud) 
pikaajaliste KHG sisalduse muutuste 
jälgimine atmosfääris ja nende 
vältimiseks mehhanismide loomine, ning 
muud süsinikuringe probleemid on 
seetõttu eelkõige nähtavasti poliitilistel 
põhjustel vaatluse alt välja jäetud. See asjaolu takistab oluliste kliimapoliitika, majanduse ja ökoloogiliste 
probleemide analüüsimist ning optimeerimist. Nagu näha joonistelt 1, 3 ja 5, moodustavad pikaajalised 
süsinikureservuaarid, mis tegelikult kompenseerivad KHG sisalduse suurenemist atmosfääris, ainult paar 
protsenti ühe aasta süsinikuvoogudest. Samas pole kiirete süsinikuvoogude arvestamist – fotosünteesi 
käigus fikseeritava süsiniku (NPP) ning selle edaspidiste kasutusvoogude mustrite (HANPP, vt edasi 
tekstis) –, mille käigus tekib tegelikult kogu biomass ja orgaaniline süsinik, mida ühiskond kasutab 
igapäevaselt toiduna, samuti erinevate toodete tootmiseks ning pikaajaliseks ladustamiseks puidu ning 
mullana, tegelikult võimalik ega otstarbekas. NPP on nii ökosüsteemi toimimise ja süsiniku (uue biomassi) 
tekkimise võime indikaator kui ka tooraine (biomassi, süsiniku) kasutamise efektiivsuse näitaja. NPP näitab 
biomassi kogust, mis on metsas, põllumaal või rohumaal aasta jooksul juurde kasvanud. NPP suurust 
mõõdetakse ja esitatakse maaühiku kohta (g biomassi või g C m−2 aastas või tC/ha aastas). Süsinikupõhised 
ühikuid tuleb pidada kõige ratsionaalsemateks. Muidugi võib erinevate muundumiste kirjeldamiseks 
kasutada erinevaid ühikuid (ja peabki kasutama) ning erinevate ühikute teisendamine on üks analüüsi 
põhivahendeid, et analüüsi tulemusi kõige paremini esitada, aga süsinikupõhiste ühikute keskne roll 
seisneb selles, et süsiniku bilansid ja nende arvutamine on kesksel kohal, kui eesmärk on muutuste 
kvantitatiivne analüüs. HANPP (inimese kasutatud primaarne netotoodang, Human appropriation of net 
primary productivity18) on täieliku süsiniku arvepidamissüsteemi lahutamatu osa. HANPP näitab, kuidas 
kasutatakse NPPd primaarse fotosünteetilise fikseerimise käigus tekkiva biomassi edasiste muunduste 
efektiivsuse analüüsimisel. Kasutamisvõimalused (vood) on esitatud üldistatult joonisel 6 (mittetäielik 

GPP 
100-150 GtC yr-1 

NPP 
50-75 GtC yr-1 

NEP 
(+)4-9 GtC yr-1 

NBP 
~+2 GtC yr-1 

Plant 
respiration 

50-75 GtC yr-1 

Heterotrophic 
respiration 

41-71 GtC yr-1 

Disturbances 
2-7 GtC yr-1 

Short-Term 
Carbon 
Uptake 

Medium-
Term Carbon 

Storage 

Long-Term 
Carbon 
Storage 

Joonis 6. Primaarse netotoodangu kasutamise valdkonnad 
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nimekiri, mugandatud allikast 19) ja nende voogude suurused võetakse aluseks ökosüsteemides toimuvate 
muunduste efektiivsuse, majandusliku efektiivsuse ning ökoloogilise jätkusuutlikkuse hindamisel. Ainete 
ja ressursside muunduste efektiivsuse hindamiseks kasutatakse saagisekonstante, mis näitavad, kui palju 
lõppainet tekib protsessi/muunduse alguses sisestatud ainest. Süsinikupõhised saagisekonstandid on 
tavaliselt kõige informatiivsemad ning näitlikumad. Samas ei tähenda see, et süsinikupõhiste 
saagisekonstantide kasutamine oleks sunduslik. Saagisekonstante tuleb kasutada otstarbekalt, kõige 
efektiivsemalt. Viimasel ajal on üha suuremat populaarsust omandamas Sankey diagrammid, mis oma 
informatiivsuse ja piltlikkusega on väga efektiivsed vahendid keeruliste muunduste võrgustike 
visualiseerimisel. Ka siinses tekstis on Sankey diagrammid üks põhilisi andmete visualiseerimise 
vahendeid. 

Oma loogika järgi täiendab siin kirjeldatud NPP-põhine analüüs IPCC egiidi all korraldatavaid KHG 
inventuure, kus majandusarvestused on süsinikuvoogude ja reservuaaride tasakaalu arvutustega ning 
ökosüsteemide teenuste hindamisega integreeritud. Tuleb rõhutada, et sellise süsteemi ühe variandi 
alused on juba (koos IPCCga) välja töötatud – jutt on integreeritud keskkonnamajanduslikust arvepidamise 
süsteemist (SEEA – System of Environmental and Economic Accounting). SEEA loomisega on ÜRO egiidi all 
tegeldud juba enam kui 20 aastat. SEEA põhineb väga oluliselt süsiniku täielikul arvepidamisel ning koos 
rahavoogude ja reservuaaride integreeritud arvestamisega võib see tagada vajalikud sisendid globaalse 
majanduse jätkusuutlikkuse suurendamiseks. SEEA juurutamine tähendab lisaks uudse raamatupidamise 
süsteemi aktsepteerimisele ka süsiniku arvepidamise alustest arusaamist ja juurutamist. Praeguseks on 
mitmed riigid võtnud endale eesmärgiks integreeritud süsinikuarvestuse ja majanduse süsteemi 
juurutamise, nt Austraalia20, Uus-Meremaa21 ja Holland22. Eestil on kõrgel tasemel arendatud süsteem 
igasuguste andmete kohta ning pikaajalised kogemused iga-aastase KHG heitkoguste inventuuri 
koostamisel, mis saaks luua üsna usaldusväärsed eeldused ühtse aruandluse edasiarendamiseks. Selles 
aruandes on SEEA arvepidamismetoodika põhimõtteid arvestatud selleks, et analüüsida Eesti 
biomajanduse tänast olukorda. SEEA arvepidamissüsteemi edasine täielik rakendamine võimaldaks saada 
usaldusväärseid ja detailseid andmeid, mis on vajalikud läbimõeldud otsuste tegemiseks tulevikus. 
 

3. Eesti KHG-voogude detailne analüüs IPCC metoodikate alusel 

Eesti KHG voogude analüüs selles peatükis põhineb IPCC KHG inventuuril, mida riigid koostavad igal aastal 
IPCC poolt koostatud juhendite kohaselt. KHG inventuuri arengu lühike kirjeldus on toodud selle aruande 
eelmises peatükis. 

 

Joonis 7. Eesti KHG heitkogused perioodil 1990–2018 (NIR, 2020) 

 

Jooniselt 7, kus on toodud Eesti KHG emissioonivood aastatel 1990–2018, on näha, et pärast 
märkimisväärset langust aastatel 1990–1993 (peamiselt Nõukogude Liidu lagunemise tagajärjel ja 
elektritootmise ekspordiks peatamise tõttu23) jäid vahemikus 1993–2018 energiasektori KHG heitkogused 
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praktiliselt muutumatult 15 000–20 000 kt CO2ekv vahemikku; ka teistes majandussektorites 
(põllumajandus, tööstuslik tootmine jne) tekkinud KHG heitkogused ei muutunud vaadeldud perioodil 
oluliselt. KHG heitkogused on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, sest Eesti põlevkivielekter pole enam 
konkurentsivõimeline. 

Eesti osa globaalsetes KHG heitmetes on pärast 1993. aastat olnud kuni päris viimaste aastateni umbes 
0,06%. Eesti osa ELi riikide KHG koguheitmetes on 0,4%, kui võtta arvesse ainult energeetikasektorist 
pärinevaid heitkoguseid24. Vaatamata absoluutsete KHG heitmete väiksusele ja nende sisuliselt 
määramisvea piiridesse jäävale osale globaalsetes heitkogustes on Eesti globaalsel tasemel siiski väga 
silmapaistev KHG emiteerija, kui arvestada emissioone per capita ning emissioone SKP kohta. 2018. aastal 
oli Eesti majandus ühe inimese kohta ja SKP CO2 kontekstis üks intensiivsemaid maailmas – 200 riigi 
hulgast oli Eesti maailmas CO2 heidete suuruse poolest inimese kohta 8. kohal ja CO2 emissioonide suuruse 
poolest SKP ühiku (1 000 $) kohta 12. kohal (Tabel 1). Eesti koht per capita saastajate eesotsas ning SKP 
tootmise ebaefektiivsuse vallas on tingitud põlevkivipõhise energeetikasektori kõrgest CO2 
intensiivsusest. 

Tabel 1. Eesti ja EL28 CO2 (fossiilsete) heitkoguste intensiivsus 2018. aastal25  
 Kõrgeim väärtus 

(riik) 
Eesti EL28 

t CO2 per capita 57,95 
(Palau) 

18,62 
(8. kohal) 

6,78 
(46. kohal) 

t CO2 SKP kohta, 
t CO2/1000 $ 

4,13 
(Palau) 

0,59 
(12. kohal) 

0,18 
(112. kohal) 

 

Nagu eelpool öeldud, on Euroopa Komisjon seadnud eesmärgi saavutada KHG nullheitmed aastaks 2050. 
Kui Eesti peaks seda eesmärki püüdma üksinda, oleks vaja vähendada KHG heitmeid praeguselt 18 
miljonilt tonnilt 3,75 miljoni tonnini CO2ekv, kui arvestada Eesti ökosüsteemide praegust 
kompenseerimisvõimet – ehk mitte päris nullini (vt joonis 8). Aga kui kasutada arvepidamise alusena 
keskkonnaruumi (Environmental Space26) kontseptsiooni, siis arvestades planeedi KHG 
sekvestreerimisvõimet (4,2 GtC, 15,4 Gt CO2ekv aastas; vt joonis 2, joonis 4) saaks iga Eesti kodanik 
globaalse kogukonna liikmena emiteerida „tasuta“ 0,42 tonni süsinikku (1,54 t CO2ekv per capita), 
summaarselt seega ca 2 miljonit t CO2ekv aastas. Kirjeldatud KHG vähendamised pole samas utoopilised. 
Eesti tuuleressurss ületab praeguse energiatarbe ja kuna prognoosid näitavad ka edasist energiatarbe 
vähenemist, siis on Eestil realistlik võimalus olla 2050. aastaks ELi kliimaneutraalsete riikide grupis. 
Loomulikult pole siiski tegemist kerge ülesandega ja eesmärgi saavutamine nõuab hoolikat planeerimist 
ning innovaatilisi arendusi, aga kuna selle aruande eesmärk on panustada biomajanduse arendamisse 
Eestis, siis siinkohal keskendume maakasutusega seotud väljakutsete ja probleemide analüüsile ning 
võimalustele. 

Kui rääkida siiski energeetikasektori emissioonivoogude „kompenseerimisest“ bioenergia ning 
maakasutusega seotud voogudega, siis parema visualiseerimise jaoks on joonisel 8 esitatud KHG vood 
kaskaaddiagrammi kujul. Jooniselt on näha, et peamised valdkonnad (alamkategooriad), kus toimus 
süsiniku sekvestreerimine ja emissioonide neutraliseerimine, oli (on) metsa biomass (MM-biomass) ja 
mineraalmullad (MM-mullad), ehk nende huumuse suurendamine samuti süsiniku akumuleerimine 
puittoodetes pikemaks ajaks. Need sekvestreerimisvood tasakaalustasid peamiselt LULUCF-sektoris endas 
tekkinud KHG heitkogused, kuna kõik ülejäänud LULUCF-sektori valdkonnad (alamkategooriad) olid 2018. 
aastal heiteallikad. 
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Joonis 8. CO2ekv emissioonid (increase) ja sidumisvood (decrease) sektori ja maakasutuskategooria lõikes 2018. 
aastal, kt (autorite poolt koostatud NIRis (2020) esitatud andmete alusel) 

E+S tootmine – elektri ja soojusenergia tootmine; Muud EaS – muud energeetika alamsektorid; TP – tööstusprotsessid; MM 
biomass – metsamaa elus ja surnud biomass; MM mullad – metsamaa mullad (mineraalsed ja orgaanilised); HWP – Puittooted; 
PM biomass – põllumajandusmaa elus ja surnud biomass; PM mullad – põllumajandusmaa mullad (mineraalsed ja orgaanilised); 
RM biomass – rohumaa elus ja surnud biomass; RM mullad – rohumaa mullad (mineraalsed ja orgaanilised); MdM – muud maad 
(asustusalad, turba kaevandamisalad, märgalad). 
 

Seega kompenseeritakse 3735 kt CO2ekv (joonisel tähistatud oranži värvi tulpadena) teistest 
majandussektoritest, aga ka LULUCF-sektorist endast pärinevaid KHG heitkoguseid. Seega on LULUCF-
sektori neto neutraliseerimise netovõime umbes 17% muudes sektorites tekkivate heitkoguste 
koguhulgast. Nagu jooniselt näha, on kõik sekvestreerimisvood seotud metsamaadega – igal aastal metsa 
kogunev puidu biomass moodustab suurima osa neist voogudest (2113 kt CO2ekv), sellele lisanduvad 
metsast raiutud puittooted (1097 kt CO2ekv) ning metsamaa muldadesse talletunud süsinik 
(525 kt CO2ekv). Nagu jooniselt näha, on põllu- ja rohumaad (nende kasutamine) kokkuvõttes ametlikult 
KHG emiteerijad. Põllumaadelt emiteeritakse 1291 kt CO2ekv, turba kaevandamisaladelt 1405 kt CO2ekv 
– maakasutusega seotud summaarsed KHG heitmed on 2018. aastal 3093 kt CO2ekv. Seega näitab võrdlus, 
et metsamaad Eestis on praegu võimelised kompenseerima põllu- ja rohumaade kasutamisel tekkivaid 
KHG vooge ning LULUCF-sektor jäi 2018. aastal 642 kt CO2ekv võrra n-ö plussi – süsiniku sekvestreerimine 
ületas maakasutusega seotud KHG vooge. Selleks, et erinevate maakasutusviiside KHG heitmevoogude 
pilt oleks selgem, tuleb arvutused teha hektaripõhiseks. Põllumajandus- ja rohumaade pindala on 
vastavalt 1003 kha ja 275 kha, kokku seega 1278 kha; kui siia lisada turba kaevandamise alad (19 kha) ning 
mittemajandatavad märgalad (424 kha), on kogusumma 1702 kha, mis tähendab, et nende maade ühelt 
keskmistatud hektarilt tulenevad KHG emissioonid on 1,8 t CO2ekv/ha. Sama tüüpi arvutus näitab, et 
metsamaade keskmistatud hektar on võimeline sekvestreerima 1,53 t CO2ekv. Viimase kahe numbri 
võrdlus näitab, missuguses vahekorras (suhtes) peaksid Eestis olema metsamaad ning põllumajandus- ja 
rohumaad, turba kaevandamisalad ja mittemajandatavad märgalad – metsamaad peaks olema 1,18 korda 
rohkem kui „muid maid“, kui sooviksime, et Eesti maakasutusega seotud heitmed oleksid 
sekvestreerimisvoogudega tasakaalus. Kui me aga laseksime kogu Eesti territooriumil kasvada metsal, siis 
Eestit katva metsamaa KHG sekvestreerimisvõime oleks 6375,5 kt CO2ekv (6,37 miljonit tonni CO2ekv, mis 
on umbkaudu 3 korda väiksem, kui energia- ja transpordisektorite KHG heitvoogude kompenseerimistarve 
aastal 2018. Siiski, arvestades prognoositud energiatarbe vähenemist tulevikus, võiks täpsema analüüsi 
objektiks olla stsenaarium „Kliimaneutraalne mets – Eesti 2050“. 

Joonisel 9 on toodud KHG NIRi andmete joonisest 8 erinev vaade. Joonisel 9 on esitatud erinevate 
maakasutusviiside, aga ka energia-, transpordi- ja jäätmesektori andmed. Lisaks on joonise alumises osas 
toodud IPCC maakasutuse (MK, ökosüsteemide) kategooriad ning näidatud andmed nende kogupindala 
kohta aastal 2018 ja nende osakaal kogu Eesti pindalast. Peale selle on joonisel esitatud süsinikuvoogude 
(heitkogused ja sidumisvood) summaarsed väärtused iga maakasutuse kategooria kaupa IPCC juhendite 
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kohaselt (igale maakategooriale vastavas LULUCFi kastis). Andmete näitlikustamise huvides korraldati 
maakasutusega seotud süsiniku ja muude KHGde vood ümber selles maakasutuskategoorias toimuva 
majandustegevuse alusel ning esitati vastavas kastis „Tegevuspõhine“. Niisiis süsiniku ja KHG vood, mis 
tulenevad põllumajandusest, esitati kastis „Põllumajandusmaa“ ning metsamajandussektori tegevuse 
käigus tekkivad vood kastis „Metsamaa“. KHG emissioonid on tähistatud mustade nooltega ja 
sekvestreerimisvood sinisega. Lisaks esitati kahe biomajanduse sektori tegevuse toodangu väärtused 
(kastis „Toodang“) ning põllumajanduse ja metsaökosüsteemide teenuste rahalised väärtused (kastis 
„Ökosüsteemi teenused“). 

Jooniselt on näha, et kui võrrelda omavahel kaht biomajandussektorit (ökosüsteemi) – metsamaad ja 
põllumajandusmaad –, siis põllumajandusmaa (sektor, ökosüsteem) on KHG heitmete allikas ning 
metsamaa (metsasektor, metsa ökosüsteemid) on KHG sekvestreerija. Põllumajandussektori põhilised 
KHG allikad olid loomakasvatus (sektorist pärinevad emissioonid, aastal 2018 764 kt CO2ekv), väetiste 
kasutamine põldudel ja põllukultuuride jäägid, mis jäävad põldudele, ning nende lagunemisest tulenev 
N2O (CO2ekv) emissioon (kokku 528 kt CO2ekv), lisaks ka muldade harimine (peamiselt orgaaniliste 
muldade kündmine, 367 kt CO2ekv). Samas on metsaökosüsteem on süsiniku netofikseerija ning 
absoluutne liider pikaajalise süsiniku fikseerimise vallas kõikides alamsüsteemides ehk muldades (–443 kt 
CO2ekv), biomassis (–2065 kt CO2ekv), ja puidutoodetes (–1097 kt CO2ekv). Sekvestreerimisvood on 
negatiivsed, sest heitmevood on positiivsed. 

Kui võrrelda SKP väärtuseid, siis keskmine metsamaa SKP on väiksem kui põllumajandusmaa SKP hektari 
kohta. Põllumajandusmaa on Eesti toidu omavarustuse (toidu julgeoleku) alus ning kui süsiniku pikaajalise 
sidumise eesmärgist lähtuvalt muuta põllumajandusmaad metsamaadeks, võib Eesti minetada toidu 
omavarustusvõime. Keskmistatud põllumajanduslike (põllu- ja püsirohumaa) ning metsamaade hektari 
süsiniku sidumist ja emissioone iseloomustavad näitajad on esitatud tabelis 2. 

Süsinikuvooge, mis on seotud rohumaa ökosüsteemidega, ei ole selles aruandes detailselt analüüsitud, 
sest Eesti KHG heitkoguste inventuuris ei ole usaldusväärseid andmeid avaldatud, kuna eeldatakse, et 
rohumaa mineraalsed mullad ei ole süsiniku emissioonide allikad ega fikseerijad, ning IPCC metoodika 
raames ei vaadelda süsiniku sidumist üheaastase taime biomassiga. Esitatud tulemuste kohaselt (Ciais et 
al., 20101) oleks aga umbes 10% rohumaa NPPst pikaajalistele reservuaaridele sisendiks. Niisiis on 
looduslike rohumaa ökosüsteemide poolt pikaajaliselt fikseeritav süsinik umbes 89 ktC (või 327 CO2ekv) 
aastas, ülejäänud rohumaa taimse biomassiga seotud süsinik (ca 804 kt C) emiteeritakse samal aastal 
atmosfääri tagasi. Kuid see valdkond vajab täiendavaid uuringuid, et mõista, kuidas süsinik Eesti rohumaa 
ökosüsteemides liigub. 

 

Tabel 2. Metsa- ja põllumajanduslike ökosüsteemide keskmistatud põhiparameetrid hektari kohta 
 Metsamaa Põllumajandusmaa 
NPP, t C/ha 4,9  3,1 
Emissioonid (–) / Sekvesteerimisvood (+), t CO2ekv ha-1  +1,4  –2,0  
SKP hektari kohta, €/ha 87 187 
Peamised ökosüsteemide teenused  Süsiniku ringlus Toidu ja sööda tootmine 

Allikas: autorite koostatud 
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15 178 2405 314 78 321 274 85 241 528 0 378 + 745 764 0 0 + 49 11 2065 1130 + 687 1097 129 1068 

T: 350, L: 402 (188)(3) (213)(3) 

2024 (980 + 39 + 764 + 241)(4) 

Toodang (LV)(3), mln € 

3734(4) 
 

Tegevuspõhine, kt: 

Pmuld Rmuld 

IPCC LULUCF (NPP:C_CO2)(5), kt: 322 307 (3096_11 353) 39 (893_3273) 1068 2.634 (11 424_41 889) 

Mmuld 
TURBA 

KAEVANDAMIS-
ALAD 

19 kha 
424 kha(6) 

 

 
ROHUMAA 

275 kha 
6,1% 

 
PÕLLUMAJANDUSMAA 

1003 kha 
22,1% 

 
ASUTUSALAD 

385 kha 
8,5% 

 
METSAMAA 

2446 kha 
54,0% 

Joonis 9. KHG emissioonid alamallikatest 2018. aastal, kt CO2ekv. Allikas: autorite koostatud NIRis (2020) esitatud andmete alusel (vt Lisa 1) 

 
 

Ökosüsteemi teenused(1), 
mln € (€/ha): 

3,1 (9) 188,1 (188) 62,4 (227) 1076,6 (440) 108,8(2) 

(268) 
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Ikoonide loetelu: 
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Metsamaa 
biomass (elus, 
surnud) 

 

Puittooted 
 

  

 

(1) Ökosüsteemi teenused – Andmed arvutatud27 esitatud andmete alusel; 
(2) Mittemajandatavate märgalade ökosüsteemi rahaline väärtus. 
(3) Toodang (LV), mln €: T – Taimekasvatustoodang; L – Loomakasvatustoodang, miljonit eurot; LV: lisandväärtus, miljonit eurot (Allikas: Statistikaamet, PM54) 
(4) Tegevuspõhine, kt: väärtus esitatud põllumajandusmaa kasti kohal, näitab põllumajandusliku tegevusega seotud KHG vooge (loomakasvatussektorist ja põllumuldade kasutamisest põllukultuuride 
tootmisel ja väetiste kasutamisel ning fossiilsete kütuste tarbimisest). 
2018. aastal – 980 + 39 + 764 + 241: 

980 kt CO2ekv – Taimekasvatus, 39 kt CO2ekv – CO2ekv emissioonid rohumaadelt, 764 kt CO2ekv – Loomakasvatus, 241 kt CO2ekv – Kütuste tarbimine põllumajanduses, kokku 
2024 kt CO2ekv. 
(5) LULUCF, kt: KHG voogude esitamine toimub UNFCCC kehtestatud aruandlusreeglite kohaselt. 
(6) 424 kha – mittemajandatavate märgalade pindala. 

 
KHG vood, mis tekkivad MKde kasutamispraktika tagajärjena, on ära toodud vastava maakasutuskategooria kastis (kastis „LULUCF (NPP), kt“), kusjuures sulgudes esitatud väärtused 
näitavad igal maakasutusviisil kasvava biomassi NPP väärtust. 

Igas kastis „Tegevuspõhine“ esitati koondvood, mis hõlmavad sellel MKl tekkivad KHG vood – nt metsamaa kasti „Tegevuspõhine“ kasti kohal ära toodud summaarne väärtus hõlmab 
metsa biomassi ja mulla reservuaari muutuste tõttu tulenevad süsiniku (KHG) voogusid, aga ka töödeldud puittoodetega (HWP) seotud süsinikuvoogusid. Põllumajandustegevusega 
seotud koondvood on ära toodud põllumajanduse kastis „Tegevuspõhine“, kusjuures summaarne väärtus hõlmab KHG heitkoguste vood, mis on seotud taimekasvatus- ja 
loomakasvatussektori tegevustega, nii põllumajandusmaadelt harimise tagajärjel tulenevad KHG heitkogused, kui ka KHG heitkogused, mis pärinevad fossiilsete kütuste tarbimisest 
põllumajanduses. 

KHG vood, mis tulenevad kütuste kasutamisest (energeetika sektor, Energy), tööstuslikutest protsessidest ja mitmesuguste tööstuskaupade (IPPU) tootmisest, olmejäätmete 
ladustamisest ja töötlemisest (Waste), esitati asustusalade kastis. 

Peale selle esitati toodangu ja lisandväärtuse andmed iga sektori kohta – vastavas kastis „Toodang (LV)“. Lisaks toodi ära ökosüsteemi teenuste andmed rahalises ühikus (vastavas 
kastis „Ökosüsteemi teenused“). 

Pmuld 
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4. Eesti võimekus toota biomassi (NPP) ja biomassi tarbimise HANPP 

Nagu eelpool korduvalt rõhutatud, on erinevate maakasutusviiside CO2 fotosünteetilise fikseerimise 
võime NPP väga oluline parameeter. Samas pole see parameeter leidnud kasutamist IPCC metoodikate 
põhiparameetrina ning andmeid NPP väärtuste kohta võiks olla oluliselt rohkem, kui seda 
teaduskirjandusest praegu leida võib. Tõsi, viimastel aastatel on käivitatud globaalne satelliitkaugseirel 
põhinev NPP pidev monitoorimine ning NASA tegeleb sellega28. 

Joonisel 10 toodud kaugseire andmete põhjal29 on laialehine mets (DBF) Eestis võrreldes teiste 
ökosüsteemidega suurim fotosünteetiline CO2 fikseerija – NPP väärtus 0,54 kg C/m2/a = 5,4 t C/ha/a 
(perioodi keskmine väärtus). Põllumajanduse ökosüsteemi NPP ja igihaljaste metsaökosüsteemide NPP 
väärtused on sarnased – umbes 0,4 kg C/m2/a = 4,0 t C/ha/a (perioodi keskmine väärtus). 
 

 
Joonis 10. Eesti maakatteklasside keskmised NPP väärtused (kg C/m2/a) aastate kaupa (DBF – Heitleheline 

laialeheline mets; MF – Segamets; ENF – Igihaljas okasmets; CRO – põllumaa; GRA – rohumaa; OSH – avatud 

põõsastik) 

 

Eesti keskmine põllumajandusmaa NPP väärtus (joonis 11) on madalam kui põllumaa NPP, mis on esitatud 
joonisel 10. mis tuleneb erinevatest metoodikatest kasutatud NPP hindamisel (esiteks, andmed joonisel 
10 on saadud kaugseire alusel, ning teiseks, joonisel 10 esitati NPP väärtused ainult põllumaa kohta, kuid 
joonis 11 hõlmab ja esitab keskmistatud NPP väärtused põllumaa ja püsirohumaa kohta). Kui võrrelda 
Eesti põllumajandusmaa NPP muutuse trendi perioodil 2000–2012 teiste riikide NPP trendiga samal 
perioodil, siis Eesti põllumajandusmaa NPP on suhteliselt sama, mis naaberriikidel, välja arvatud Hollandil, 
kus oluline suuremate NPP väärtuste põhjus on põldudel kasvatatavate põllukultuuride valik ja nende 
kasvatamisel kasutatavad suured väetiste kogused, samuti soodsamad klimaatilised tingimused võrreldes 
Balti- ja Põhjamaadega. 

 
Joonis 11. Eesti ja teiste naaberriikide põllumajandusmaa NPP perioodil 2000–2012, kg C m-2 a-1 (Neumann30) 

 

Meie Statistikaameti andmetel põhinevate arvutuste kohaselt (IPCC metoodika põhjal) on Eesti 
põllumajandusmaa NPP sarnane väärtusele, mis on esitatud joonisel 11. Kuid vaatamata sellele, et IPCC 
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juhendid annavad metoodika selle kohta, kuidas NPPd arvutada (juurdekasvanud biomassi kogus 
põldudel), kasutatakse seda (peamiselt) põllukultuuride jääkide koguste (residues) arvutamiseks. IPCC 
juhendites kehtestatud reeglite kohaselt arvestatakse sekvestreeritud süsiniku kogust ainult metsa 
biomassi pikaajalises reservuaaris, põllu või rohumaa biomassis fikseeritud süsinikku ei võeta inventuuri 
koostamisel aga arvesse. Sellepärast loetakse põllukultuuride ja rohumaa biomassi fikseeritud süsinik 
„kiireks vooks“, mis emiteerub samal aastal tagasi atmosfääri. Seetõttu on „kiirete voogude“ 
kasutamisviise jälgitud ja kaardistatud väga fragmentaarselt. 

 

4.1. Põllumajandusressurssi kasutamine 
 
Aastal 2017 alustas Joint Research Centre1 (JRC) Euroopa Komisjoni initsiatiivil ELi riikides tekkinud 
biomassi voogude kaardistamist ja visualiseerimist Sankey diagramme kasutades. Meie kogutud andmete 
alusel koostatud Sankey diagrammidel kasutati süsinikku (kilotonnides) ning illustreeriti KHG voogusid, 
mis tekivad nii esmase biomassi (põllumajanduskultuurid) kui ka sekundaarse biomassi 
(loomakasvatussektori tooted) tootmisel. Kaardistamise ja analüüsi tulemused on esitatud joonisel 12, 
kus on info esitatud suurema detailsusega kui JRC poolt koostatud diagrammidel. 

Nagu näha jooniselt 12, hariti 2018. aastal põllumajanduskultuuride tootmiseks rohkem kui 680 kha 
(põllumaa pindala), mille summaarne NPP väärtus oli 2141 kt C, kusjuures 40% NPP üldkogusest 
(852 / 2141) kasutati (HANPP) ja 60% NPP üldkogusest jäi põldudele. Üldiselt on Eesti põllumajandusmaa 
HANPP väärtus sarnane Euroopa HANPP väärtustele, kus see parameeter on ca 43% NPPst31. Kuid tänu 
sellele, et Eesti NNP saagikused on madalamad kui naaberriikide (nt Soome või Rootsi) saagikused või 
oluliselt madalamad kui Hollandis, siis absoluutarvudes saame (põllumehed, Eesti ühiskond) ühest 
maakasutuspindala ühikust (hektarist) märkimisväärselt vähem biomassi (süsinikku) (tabel 3). Võttes 
arvesse, et suuri alasid Eesti põllumajandusmaast on kasutatud teraviljatootmiseks (joonis 20), „teenivad“ 
Eesti põllumajandustegijad põllukultuuride biomassi tootmisel fikseeritud ühe tonni süsiniku (vt tulpa 
€/t C tabelis 3) eest oluliselt vähem kui nt Hollandi farmerid. 

 

Tabel 3. Mõnede põllukultuuride saagikused Eestis ja naaberriikides 2014–2018 keskmisena t/ha (FAOSTAT) 

Kultuur Saagikused, t/ha Saagikused, t C/ha HANPP, 
% 

€/tC 
 Eesti Läti Soome Rootsi Holland Eesti Läti Soome Rootsi Holland 
Oder 3,4 3,3 3,6 4,6 6,9 3,0 2,9 3,2 4,1 6,1 33 58 
Kaer 2,4 2,4 3,4 4,1 5,1 2,1 2,1 3,0 3,6 4,5 32 70 
Rukis 3,3 3,9 3,3 6,0 3,5 2,9 3,5 2,9 5,3 3,1 33 65 
Nisu 3,7 4,3 3,8 6,3 8,8 3,3 3,8 3,4 5,6 7,8 34 56 
Põlduba 2,1 3,3 – – 3,3 2,1 3,3 – – 3,3 32 404 
Roheline 
hernes 1,8 3,2 1,8 4,4 5,6 1,8 3,2 1,8 4,4 5,6 32 546 

Raps 2,0 2,6 1,5 3,1 3,5 1,6 2,0 1,2 2,4 2,7 31 263 
Kartul 17,8 19,8 27,1 34,0 42,6 3,9 4,4 6,0 7,5 9,4 61 62 
Suhkrupeet – – 37,7 60,9 84,3 – – 18,9 30,5 42,2 61 5 
Porgand ja 
kaalikas 37,2 26,8 35,3 58,3 58,3 8,2 5,9 7,8 12,8 12,8 85 45 

Sibul 5,8 16,7 21,9 46,9 45,0 0,6 1,8 2,4 5,2 5,0 70 238 
Kurgid 43,2 60,7 194,1 172,4 707,6 2,6 3,6 11,6 10,3 42,5 86 389 
Maasikad 2,4 2,7 3,3 8,0 35,9 0,1 0,2 0,2 0,5 2,2 68 24 788 
Tomatid 26,1 10,9 368,9 385,2 507,3 1,6 0,7 22,1 23,1 30,4 77 854 
Köögiviljad, 
värsked 12,5 16,7 34,1 17,0 21,7 0,8 1,0 2,0 1,0 1,3 62 1.382 

 

 
1 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122379/jrc_eu_biomass_flows_final_1.pdf 
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOMASS_FLOWS/index.html 
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Põllumajandussaaduste ja -toodete import oli 60 ktC, kuid eksporditi 230 tC, 21% kogu 2018. aastal 
toodetud süsinikust. Seega, kättesaadav (süsiniku) ressurss oli 1110 ktC, millest inimtarbimisele läks 8% 
(89 ktC) kättesaadavast süsinikust, kuid ressursi põhiosa ja selles sisalduvat süsinikku kasutati peamiselt 
loomakasvatussektoris: 46% koguressurssist (510 ktC). Loomakasvatussektor oli põhiline ja ainuke 
püsirohumaadel kasvatatud biomassi tarbija – 2018. aastal 266 ktC. 
 

 
Joonis 12. Süsiniku vood Eesti põllumajandussektoris 2018. aastal, ktC. Allikas: Autorite poolt koostatud ESA andmete 
alusel 
 
Nagu juba mainitud, oli (on) põllukultuuride tootmine oli (on) KHG heitkoguste allikas – 2018. aastal 895 
kt CO2ekv, millest 528 kt tuleneb sünteetiliste väetiste ja sõnniku kasutamisest põldudel ning 
põllukultuuride jääkidest, mis jäävad põldudele, ja nende lagunemisest (vt 528 kt CO2ekv joonisel 9; 429 
+ 89 kt CO2ekv joonisel 12) ja 367 kt CO2ekv muldade harimise tõttu (vt +378 ja –745 kt CO2ekv joonisel 9; 
367 kt CO2ekv joonisel 12). Kuid kütuste tarbimisel põllumaadel tekkivaid CO2ekv heitkoguseid (241 kt 
CO2ekv joonisel 9) ei olnud joonisel 12 näidatud, kuna puuduvad detailsed andmed KHG heitkoguste 
osakaalu kohta, mis tekkivad kütuste tarbimisest loomakasvatussektoris ning põllutööde käigus. 
 

4.2. Loomakasvatussektori analüüs 

Uuringuid, mis on suunatud lõpptarbimisega seotud HANPP-analüüsile, on vähe avaldatud. Kuid just 
lõpptarbimisega seotud HANPP võimaldab hinnata ja mõista süsiniku kasutamise efektiivsust – mil määral 
ja kui tõhusalt suudab põllumajandus- ja toidusektor kasutada süsinikku, nt „süsinikku fikseerida“ 
(pikaajalise reservuaarina) või toota selle põhjal kõrgtehnoloogilisi tooteid või madala 
süsinikuemissiooniga toidutooteid. Selle aruande raames läksime laialt levinud lähenemisviisist 
kaugemale ning arvutasime süsiniku kasutamise efektiivsuse (HANPP) loomakasvatussektori näitel. Nagu 
öeldud, tarbib Eesti loomakasvatussektor umbes 20% kogu NPPst (põllumaa ja püsirohumaa) või 46% 
põllukultuuride ressursi kogusest. Nimelt oli kariloomade tarbitud süsiniku kogus (põllumaadelt saadud 
biomass + rohumaadelt saadud biomass) 2018. aastal 776 kt – vt joonis 12. Loomakasvatussaadustes 
sisalduva süsiniku saagis oli 61 kt, kusjuures eksporditi umbes 50% (29 ktC). Ülejäänud tarbitud süsinik 
viidi põldudele tagasi sõnnikus sisalduva süsinikuna kujul, mis põhjustas täiendavaid KHG (e N2O) 
heitkoguseid (aastal 2018 764 kt CO2ekv). Kuid ka loomakasvatussaaduste tootmine (61 kt) põhjustas 
täiendavaid KHG heitkoguseid 764 kt CO2ekv ulatuses (loomade soolesisese fermentatsiooni ja sõnniku 
ladustamise tagajärjel). Neid numbrid arvesse võttes langes Eesti põllumajandussektori HANPP 40 
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protsendilt 15%-ni (429 / 28512). Kuid selle tarbimisega kaasnesid 2018. aastal CO2ekv emissioonid 1659 
kt ulatuses (siia ei kuulu fossiilkütuste kasutamisest tulenevad heitkogused). 
Kui keskenduda ainult loomakasvatussektorile, siis on HANPP väärtus oluliselt madalam kui 
põllumajandussektori keskmine – 3,4% (61 / (1063 + 710)) (tabel 4). Kui keskenduda ainult biomassile 
(süsinikule), mis tarbitakse inimtoiduks/tööstusprotsessides, siis on HANPP umbes 40% (kuna kasutusele 
läheb saagikuse biomass, mille osakaal on 30–40% põllukultuuride kogu biomassist). Samas tulenevad 
KHG emissioonid põllumajandussektoris põhiliselt loomakasvatusest (tabel 4). 
 

Tabel 4. Põllumajandus- ja loomakasvatussektori tegevusega seotud süsiniku ja CO2ekv vood 2018. aastal (Autorite 
koostatud) 

 Põllumajandussektor 

(põllumajandusmaad) 

Loomakasvatus-

sektor 

%, loomakasvatussektori 

osakaal 

Põllumaa + püsirohumaa pindalad, tuh ha 683 + 295 330 + 295 48% kogu põllumaa 

pindalast 

Pindadel tekkinud NPP, ktC 2141 + 710 1063 + 710 

 

50% põllumaa NPPst 

100% püsirohumaa NPPst 

Põllumaadelt saadud ressurss, ktC 1110 510 46% kogu ressurssist  

Püsirohumaadelt saadud ressurss, ktC – 266 100% kogu ressurssist 

Põllumaa-muldadest tulenevad CO2ekv 

emissioonid, kt  

367 182 49% CO2ekv missioonidest 

Taimekasvatustegevusega seotud CO2ekv 

emissioonid, kt 

439 143 33% CO2ekv 

emissioonidest 

Loomekasvatussektoris tekkivad CO2ekv 

emissioonid, kt 

– 764 100% 

Sõnniku kasutamisest põldudel tekkivad 

CO2ekv emissioonid, kt 

89 44  49% CO2ekv 

emissioonidest 

Kokku CO2ekv emissioonid, kt CO2ekv 1659* 1.133 70% CO2ekv 

emissioonidest 

Kokku saaduste toodang, ktC 429 61 = 

10 (liha) + 51 

(piim) 

15% tarbitud ressursside 

kogusest 

6% NPPst 

*heitkoguseid kütuste kasutamisest (241 kt CO2ekv joonisel 9) ei arvestata, kuna nagu mainitud, puuduvad praegu 
detailsed andmed selle kohta, kui suur osa (mitu tonni) KHG heitkogustest tekkib kütuste kasutamisest 
loomakasvatussektoris ning kui suur osa (mitu tonni) kütuste tarbimise tõttu põldudel. 

 

Jooniselt 13 on ka graafiliselt näha, et Eesti põllumajandussektor funktsioneerib peamiselt 
loomakasvatussaaduste tootmiseks. Umbes 50% haritavast põllumaast on kasutusel loomasööda 
tootmiseks: peaaegu pool teravilja tootmiseks kasutatavat maad – aastal 2018 137 kha 351 kha-st, ning 
lisaks veel oluliselt üheaastaste ja mitmeaastaste söödakultuuride tootmiseks kasutatavat pinda (2018. 
aastal 181 kha ja püsirohumaad 295 kha). Seega 50% põllumajandusmaa NPP-st ja 100% rohumaade 
NPPst „töötab“ loomakasvatussaaduste (liha ja piima) tootmiseks ning umbes 70% põllumajandussektoris 
tekkivatest KHG heitkogustest on loomakasvatussektori tegevuse otsesed ja kaudsed tagajärjed. 

 
2 429 = 230 (eksport) + 64 (tööstus) + 51 (inimtarbimine) + 61 (loomakasvatussaaduste toodang) 

2851 = 2141 (põllumaa NPP) + 710 (püsirohumaa NPP) 
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Joonis 13. Pindala vood Eesti põllumajandussektoris 2018. aastal, kha. (Autorite koostatud) 
 

Võttes arvesse Eesti loomakasvatussektori tegevuse tõttu kliimale või maakasutuse dünaamikale 
avaldatud mõju, varustavad sööta Eesti farmerid väiksemale loomade arvule kui teised naaberriigid, st 
Eesti loomakasvatussektori intensiivsus (kasvatatavate loomade arvu poolest) kasutatava 
põllumajandusmaa ühiku kohta on (oli 2018. aastal) kaks korda madalam kui naaberriikides – Soomes ja 
Rootsis (Eestist madalam oli ainult Lätis) ja üle 10 korra madalam kui Hollandis (joonis 14). 

 

Joonis 14. Loomade ja lindude arv ühe hektari kasutatava põllumajandusmaa kohta 2018. aastal. Allikas: Autorite 
koostatud Eurostati 2019. aasta andmete põhjal. 

 

Kui võrrelda piima ja liha tootmiskoguseid ühe põllumaa hektari kohta, siis Hollandi loomakasvatussektor 
on taas võrreldes teiste riikidega kõige tõhusam. Jooniselt 15 on näha, need väärtused on umbes kümme 
korda kõrgemad kui ELi keskmised. Eesti loomakasvatussektori piimatoodang kasutatava põllumaa hektari 
kohta oli kõrgem kui Lätil, kuid madalam kui Soome või Rootsi loomakasvatussektoril. Mis puudutab liha 
tootmist ning selle käigus kasutatavat maad, siis olukord on sarnane piimatootmisele – lihatoodang ühe 
hektari kohta on madalam kui ELi keskmine ning Skandinaavia riikide oma, kuid kaks korda kõrgem kui 
Lätis. 

Estonia Finland Sweden Latvia Netherlands EU-28

Cattle 0,25 0,38 0,48 0,20 2,05 0,50

Pigs 0,29 0,46 0,47 0,16 6,63 0,85

Sheep and goats 0,09 0,07 0,20 0,06 0,86 0,65

Poultry 2,55 6,22 7,08 2,80 54,00 9,83
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Joonis 15. Liha ja piima tootmine ühe hektari põllumajandusmaa kohta Eestis ja ELi riikides 2018. aastal, kg/ha. 

Allikas: Autorite koostatud Eurostati 2019. aasta andmete põhjal. 

 

Seega loovad muutused põllumajandustoodete tootmise poliitikas (nt põllukultuuride valik), 
tootmismeetodites (nt vertikaalse põllumajanduse ellu viimine), toiduratsioonis (nt punase liha söömisest 
loobumine) või väliskaubanduspoliitikas (nt toodete impordi suurendamine riikidest, kus toodete 
tootmine põhjustab kliimale ja keskkonnale väiksemat mõju) või tehnoloogiates, mida kasutatakse 
loomakasvatussaaduste tootmisel (taimsete analoogiate tootmine, rakupõhise liha tootmine, uute veel 
teadmata tehnoloogiate rakendamine) võimalusi ja vahendeid maakasutuspoliitika korraldamiseks ja 
põllumajandusest tulenevate KHG heitkoguste vähendamiseks. 

 

4.3. Toidu tootmine ja tarbimine 

Loomakasvatussaaduste põhiline tarbija on inimene – Eesti ja välismaa tarbija. Loomakasvatussektori 
toodete osakaal Eesti elaniku toiduratsioonis on umbes 30% (20% – piimatooted ja 11% – lihatooted ja 
munad) päevasest toiduenergiast või 60% tarbitud toiduvalkudest, kusjuures pool sellest kaetakse liha 
tarbimisega ja pool piimas oleva valguga (joonis 16). Tarbitud toiduainete üldkogus inimese kohta oli 898 
kg aastas 2018. aastal (tabel 5). Kuid nüüdsel ajal, kaubanduse liberaliseerimise ja üleilmastumise ajastul, 
saaks need tarbimiskogused (e nõudluse) katta nii oma tootmisega kui ka toidu impordiga, mis mõlemal 
juhul toob kaasa KHG taseme muutused Eestis – nii põllumajanduslikus tootmises kui ka neid, mis tekivad 
toidutööstuses. Kuid ka toiduratsioonide ja toitumisharjumuste muutumine tooks kaasa olulised 
muutused KHG heitkogustes, mis pärinevad põllumajandussektorist. 

 
(a)        (b) 

Joonis 16. Päevane energia (a) ja valgutarbimine (b) toidugruppide lõikes 2017. aastal (FAOSTATi andmed) 
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Toiduainete tootmine põhjustas 2018. aastal Eestis 2786 kt CO2ekv emissioone (emissioonide arvutamisel 
võeti arvesse nii põllumajanduslikul tootmisel kui ka põllumajanduslikust toorainest tööstuslikul 
töötlemisel tekkivaid CO2ekv heitmeid ning toiduainete transpordist ja jaekaubandusest tulenevaid 
heitmeid; põhineb Bruno et al., 201932 andmetel, kuid tuleb mainida, et need numbrid võiksid olla veidi 
kõrgemad, kuna CO2ekv emissioonid ühe põlevkivienergia ühiku kohta on suuremad kui need väärtused, 
mida kasutati Bruno et al. 2019. aasta tööst; Seega ei ole need CO2ekv emissioonide väärtused otseselt 
võrreldavad nendega, mis on esitatud joonisel 9 ja 12). Sealjuures oli peamine emisiooniallikas 
loomakasvatussaaduste (liha ja piima) tootmine – 1392 kt CO2ekv (ehk umbes 50% tootmise koguheitest), 
kusjuures peaaegu 50% toodetud piimakogusest läks ekspordiks (joonis 17). Loomakasvatussaadustele 
järgneb teraviljade tootmine (ekspordiks ja sisetarbimiseks, millest suur osa kasutatakse loomakasvatuses 
söödana) – 2018. aastal 777 kt CO2ekv (28% heitmetest, mis on seotud toidutoodete tootmisega). 

Enam kui 55% (1630 kt CO2ekv) toidu tootmisel Eestis tekkinud KHG emissioonidest eksporditi 2018. aastal 
välismaa tarbijatele, peamiselt piima, kala ja teravilja ekspordi vormis. Emissioonid, mis olid seotud 
impordiga Eestisse, olid samal aastal 1340 kt CO2ekv, kusjuures kolm toidukategooriat moodustasid 
suurima osa – liha (vt joonis 17), köögiviljad ja puuviljad ning kala. Niisiis, võttes arvesse ekspordi ja 
impordiga seotud CO2ekv voogude bilanssi, vastutasid Eesti tarbijad CO2ekv emissioonide eest 2018. 
aastal 2573 kt CO2ekv ulatuses või 1291 kg CO2ekv ulatuses inimese kohta – need arvus on madalamad 
kui CO2ekv emissioonid, mis tekkisid toiduainete tootmisel Eestis. Seega tooksid potentsiaalsed muutused 
piima ja/või liha ekspordi-/impordipoliitikas ja -praktikas kaasa muutusi ka KHG heitkogustes; sama teeks 
ka toiduratsioonide ja toitumisharjumuste muutumine (toitumisharjumuste muutmise teemat selle 
aruande raames ei analüüsitud). Tegelikult ei ole need potentsiaalsed võimalused (st muutused 
väliskaubanduspoliitikas, mis võiksid tuua kaasa muutusi KHG heitkogustes) uued ning neid on juba pika 
aja jooksul uuritud. Praeguseks on terve rida uuringuid tehtud üldnimetuse all „Production-based GHG 
inventories“ (Tootmispõhilised KHG heitkoguste inventuurid, kus aruandlus on sarnane IPCC ja ÜRO 
kehtestatud reeglitega) ja „Consumption-based GHG inventories“ (e Tarbimispõhilised KHG heitkoguste 
inventuurid), mille eesmärk on illustreerida nii CO2ekv heitkoguseid, mis tulenevad eksporditavate 
toodete tootmisest, kui ka neid, mis on seotud imporditud toodete tootmisega. Teiste sõnadega hõlmab 
„Consumption-based GHG inventories“ tarbimispõhiseid KHG heitkoguseid miinus (–) KHG heitkoguseid, 
mis tekkivaid ekspordile toodetavate toodete tootmisel, pluss (+) KHG heitkoguseid, mis on seotud 
imporditud toodete tootmisega. 

 

Tabel 5. Põllumajandussektori toodete tootmise, väliskaubanduse ja tarbimisega seotud CO2ekv emissioonid 2018. 

aastal, kt  

Toidugrupp  Tootmine, kt 

CO2ekv/a 

Import, 

kt CO2ekv 

Eksport, 

kt CO2ekv 

Tarbimine, 

kt CO2ekv 

Tarbimine 

inimese kohta, 

kg/in/a 

Tarbimine 

inimese kohta, 

kg CO2ekv/in/a 

Loomsed saadused 1392 668 649 1258 372 799 

sh liha 563 564 280 696 87 489 
sh piim 828 104 369 561 285 310 

Kala  259 173 258 174 131 99 

Teraviljad  777 145 496 429 117 89 

Puuviljad ja 

köögiviljad 
145 204 22 318 248 226 

Tehnilised kultuurid 270 26 65 296 5 11 

Suure 

valgusisaldusega 

köögiviljad 

(kaunviljad) 

42 7 42 2 5 2 

Maitseained 3 27 11 23 6 9 

Toit, milles on palju 

suhkruid, alkohole 

ja stimulante 

34 90 46 73 136 58 

Kokku  2922 1340 1630 2.573 898 1291 
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(a)    (b) 

Joonis 17. Piima (a) ja liha (b) ressurss ja kasutamine 2018. aastal, tuh tC (ktC)/a. Allikas: Autorite koostatud ESA 
andmete põhjal. 
 

Selle aruande raames töötati välja üheksa erinevat äärmuslikku stsenaariumi, et näidata Eesti 
põllumajandustootmise võimalikke arengusuundi – ehk kuidas ja mil määral muutuvad CO2ekv 
emissioonid ja maakasutus (hektarites) iga võimaliku (äärmusliku) tootmismahu muutuse puhul. 
Stsenaariumite tulemused on näidatud joonisel 18 (võrdluseks on toodud ka 2018. aasta tegelikud 
andmed): 

Ø Punase liha vaba – stsenaarium eeldab, et veiste ja sigade lihatõuge ei kasvatata Eestis üldse. See 
põhjustaks kasutatavate teraviljade tootmismahtude langust, kuna loomade arvu vähenemise 
tõttu väheneks söödaks kasutatav kogus. Muude toodete tootmise ja väliskaubanduse mahud 
jäävad püsima 2018. aasta tasemele; 

Ø Lihavaba – stsenaarium, mille puhul eeldatakse, et veiste, sigade, kodulindude ja muude 
põllumajandusloomade kasvatamine ja liha tootmine Eestis peatatakse. See omakorda mõjutaks 
teravilja tootmist (e tootmine väheneks). Muude toodete tootmise ja väliskaubanduse mahud 
jäävad püsima 2018. aasta tasemele; 

Ø Taimne liha – stsenaarium eeldab, et kogu liha (punase ja linnuliha) tootmine ja tarbimine 
asendatakse taimsete lihaasendajatega, mille tootmine koos tooraine tootmisega (50% teravilja 
ja 50% kaunviljadega) toimuks Eestis. See tooks kaasa muudatusi põllumajanduskultuuride 
tootmise vallas: ühelt poolt väheneks kariloomade söödana kasutatava teravilja toodang (ja 
kasutatav pindala), kuid teiselt poolt suureneksid teraviljade ja kaunviljade tootmiseks kasutavad 
pindalad, kuna kasvaks vajadus tooraine järele. Muude toodete tootmise ja väliskaubanduse 
mahud jäävad püsima 2018. aasta tasemele; 

Ø Piimavaba – stsenaarium, mille puhul eeldatakse, et piimatootmist ei toimu Eestis üldse, kuid 
samal ajal toodetakse liha (punast ja linnuliha) jätkuvalt nii sisetarbimiseks kui ka ekspordiks 
(2018. aasta tasemel). Piimatootmise peatamine mõjutaks teravilja tootmist (e toodang 
väheneks). Muude toodete tootmise ja väliskaubanduse mahud jäävad püsima 2018. aasta 
tasemele; 

Ø Taimne piim – stsenaarium eeldab, et lehmapiima tootmine ei toimu Eestis, kuid vajadus 
piimatoodete järele asendatakse taimset päritolu toodetega. See tooks kaasa muutusi 
teraviljatootmises (vt stsenaariumi „Taimne liha“), kuid muude toodete tootmise ja 
väliskaubanduse mahud jäävad püsima 2018. aasta tasemele; 

Ø Loomavaba – stsenaarium, mille puhul eeldatakse, et Eestis lõpetatakse loomaliha ja piima 
tootmine, kuid vajadus nende toodete järele tagatakse impordiga. See tooks kaasa 
teraviljatootmise vähenemise, kuid muude toodete tootmise ja väliskaubanduse mahud jäävad 
püsima 2018. aasta tasemele; 
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Ø Taimsed asendajad – stsenaarium, mille puhul eeldatakse, et loomsete saaduste tootmine 
asendatakse täielikul määral taimse päritolu toodetega (piim ja liha). See omakorda tooks kaasa 
muutusi teravilja ja kaunviljade tootmises (vt stsenaariumi „Taimne liha“), kuid teiste toodete 
tootmise ja väliskaubanduse mahud jäävad püsima 2018. aasta tasemele; 

Ø Isevarustatus – stsenaarium, mille puhul eeldatakse, et Eesti põllumajandussektor tagaks täies 
mahus ainult kohalike tarbijate vajadusi, ning ei toodeta tooteid ekspordiks, ega ei impordita ka 
tooteid välisriikidest (välja arvatud toidukaubad, mille tootmine Eesti kliimatingimustes on 
võimatu – banaanid, avokaadod jne); 

Ø Isevarustatus + Eksport – stsenaariumi kohaselt eeldatakse, et põllumajandustoodete 
tootmistase tõuseks tasemeni, millal täies mahus rahuldatakse kohaliku tarbija vajadusi ning 
tagatakse toidukaupade eksport (2018. aasta tasemel), kuid import koosneks ainult 
toidukaupadest, mille tootmine on võimatu Eesti kliimatingimustes. 

 
Joonis 18. Toidutootmisega seotud CO2ekv heitkogused erinevate stsenaariumite korral (Autorite koostatud 

FAOSTATi ja Bruno et al., 2019 andmete põhjal) 

 

 
Joonis 19. Põllumajandusmaa kasutamispindalad erinevate stsenaariumite puhul, kha (Autorite koostatud FAOSTATi 
ja ESA andmete põhjal) 
 
Tuleb veel kord mainida, et need stsenaariumid on üsna äärmuslikud ning nende rakendamine on 
äärmiselt ebatõenäoline, kuid stsenaariumide koostamisel ja analüüsimisel saab mõista äärmuslikke 
heitkoguste piirmäärasid ja toodete tootmiseks vajalikke pindalasid ning ka vabu pindalasid (neid, mis 
saaksid kasutusest vabaneda maakasutuse muutuse tagajärjena), ning teha otsuseid vabade pindalade 

1392 1057 834 834 606 606
0 0

1258
1735

777
691

666 765
694 904

583 889

480

1171
∑2922

2478 2234 2370
2053 2263

1317
1660

2396

4055

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2018. aastal

Punase liha vaba
Lihavaba

Taimne liha
Piimavaba

Taimne piim

Loomavaba

Taimsed asendajad

Isevarustatus

Isevarustatus+Eksp

kt
 C

O 2
ek

v

Loomsed saadused Kala Teraviljad Puuviljad, köögiviljad ja kartul Taimeõlid ja õlikultuurid Kaunviljad Maitseained Muud*

350 314 302 347 314 456
264

450
213

527

∑968

740 699
832

635
777

393

638 711

1215

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2018. aastal

Punase liha vaba
Lihavaba

Taimne liha
Piimavaba

Taimne piim

Loomavaba

Taimsed asendajad

Isevarustatus

Isevarustatus+Eksp

k
h

a

Teravili Kaunvili Kartul Tehnilised kultuurid Köögivili ja maasikad Püsikultuurid Püsirohumaa ja üheaastased söödakultuurid



 
 

21 

võimaliku kasutamise kohta – näiteks keemiatööstusele toorainete või toodete tootmiseks või 
metsaökosüsteemideks muutmiseks. See võimaldaks arendada algbaasi erinevate meetmete ja otsuste 
väljatoomiseks ning panustada Eesti põllumajandussektori ja toidutööstuse üleminekusse 
konkurentsivõimelistele vähese CO2-heitega tegevustele ning Eesti ühiskonna üleminekusse 
kliimasõbralikule eluviisile. 

Jooniselt 18 on näha, et täieliku isevarustuse korral (stsenaarium „Isevarustatus“, mis eeldab ekspordi ja 
impordi puudumist kõikide toodete puhul) on CO2ekv emissioonid madalamad kui 2018. aasta 
emissioonide tase – 2396 kt vs. 2922 kt 2018. aastal. Emissioonide vähenemine toimuks peamiselt 
piimatoodangu languse (peaaegu kaks korda, kuna 2018. aastal eksporditakse peaaegu pool toodetud 
piima kogust) ja teraviljatootmise vähenemise (nii sööda tootmiseks kui ka ekspordiks) tagajärjena. Samal 
põhjusel toimuks ka ühe- ja mitmeaastaste kultuuride tootmispindala kahanemine. Samal ajal suureneks 
selle stsenaariumi korral sea- ja linnuliha tootmine (kuna 2018. aastal oli Eesti tarbimine tagatud impordi 
arvelt), mis tooks kaasa teraviljatootmise kasvu. Selle stsenaariumi põllumajandusmaa üldpindala on 
711 kha aastas, mis omakorda „vabastaks“ umbes 250 kha põllumajanduslikku maad muuks 
kasutamiseks. 

Toiduainete tootmine ekspordiks (e 2018. aasta tasemel, koos täieliku isevarustusega) põhjustab 
„täiendava“ 1133 kt (kokku 4055 kt) suuruse CO2 ekv emissiooni (stsenaarium „Isevarustatus + Eksport“). 
Sealjuures toimuks CO2 ekv emissioonide kasv ning põllumajandusmaa pindalade laienemine peamiselt 
teravilja- ja loomakasvatussaaduste tootmise kasvu tõttu. Põllumajanduslikuks otstarbeks kasutatava 
põllumajandusmaa kogupindala on selle stsenaariumi järgi 1215 kha, mis on 200 kha võrra suurem kui see 
2018. aastal tegelikult oli. 

Punase liha toodangu lõpetamine (stsenaarium „Punase liha vaba“) kas dieedi muutmise (e üleminek 
punase lihata dieedile või punase liha alternatiivide tarbimisele) tagajärjena või punase liha impordi 
suurenemise tõttu tooks kaasa CO2 ekv emissioonide vähendamise – selle stsenaariumi puhul moodustaks 
CO2 ekv emissioonide tase 2478 kt, kuid kõikide liha sortide (punase ja linnuliha) tootmisest (ja söötmisest) 
täielik loobumine (stsenaarium „Lihavaba“) võimaldaks vähendada CO2 ekv heitmete taset 2234 kt-ni 
aastas (eeldusel, et piimatoodang püsiks 2018. aasta tasemel). Kasutatava põllumajandusmaa üldpindala 
moodustaks kahe stsenaariumi („Punase liha vaba“ ja „Lihavaba“) puhul vastavalt 740 kha ja 699 kha, mis 
on 230 kha ja 270 kha võrra madalamad, kui põllumajandusmaa pindalad aastal 2018. 

Kuid loomaliha asendataks taimse päritoluga liha tootmise ja tarbimisega (stsenaarium „Taimne liha“), 
suurendaks see nõudlust teravilja ja kaunviljade tarbimise järele (need on taimse päritoluga liha tootmise 
peamised toorained Eestis). Selle stsenaariumi realiseerimise korral moodustaksid CO2 ekv heitkogused 
2370 kt, kusjuures teravilja tootmiseks vajalik pind oleks võrdeline 2018. aasta tasemega (e umbes 350 
kha). Kuid kui 2018. aastal kasutati maaressurssi teravilja ekspordi tootmiseks, siis selle stsenaariumi 
kohaselt toimuks taimse liha tootmine ainult siseturule. Kaunviljade tootmiseks kasutatud pindala oleks 
kaks korda suurem – 92 kha võrreldes 2018. aasta 47 kha-ga. 

Piimasaaduste tootmisest loobumisel (stsenaarium „Piimavaba“, kuid loomaliha tootmine jätkub) 
moodustaks põllumajandussektori CO2ekv emissioonid 2053 kt aastas, mis oleks 2018. aasta tasemest 
madalam. Põllumajandussektori toimimiseks vajalik põllumajandusmaa pindala oleks 635 kha – 
vähenemine oleks tingitud peamiselt nii teraviljatootmiseks kasutatava põllupinna kui ka üheaastaste ja 
mitmeaastaste põllukultuuride tarbimise (ning nende pindala) vähenemisest. Põllumajandussektori 
ümberprofileerimine piima taimsete analoogide tootmiseks (stsenaarium „Taimne piim“) põhjustaks 
CO2ekv heitkoguste suurendamist tasemeni 2263 kt aastas ja hõlmaks 777 kha põllumajandusmaad. 
Teraviljade tootmiseks kasutatavad moodustaksid suurima osa põllumajandusmaast, kuna kaera peetakse 
peamiseks kohalikuks tooraineks. 

Kui Eesti põllumajandussektor loobuks täies mahus loomsete saaduste tootmisest (stsenaarium 
„Loomavaba“, mis saaks toimida ekspordi suurendamisel või toiduharjumuste muutumise tagajärjena) ja 
põhjustaks loomade arvu vähendamist, võimaldaks see vähendada heitkoguseid tasemeni 1317 kt CO2ekv 
aastas (eeldusel, et muude toodete tootmine ja väliskaubanduse tase ei muutu, välja arvatud kaunviljade 
ja teraviljade tootmine Eestis) ning tooks kaasa kasutatava põllumajandusmaa pindala languse, mis võiks 
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ulatuda 393 kha-ni (peamiselt teraviljade ja kaunviljade tootmise ning üheaastaste ja mitmeaastaste 
rohumaataimede tootmise vähendamise tõttu). 

Liha ja piima taimsete analoogide (stsenaarium „Taimsed asendajad“) tootmisele üleminek tooks kaasa 
märkimisväärse kasvu kasutatava põllumajandusmaa vallas, eriti teraviljade ja kaunviljade tootmise ja 
nende põllukultuuride tootmisega seotud CO2ekv heitkoguste poolest. Nimelt oleks põllumajandusmaa 
üldpindala 638 kha, kusjuures 71% kogupindalast moodustaksid maad, mida kasutatakse 
teraviljatootmiseks, kuid vabastatakse maad, mida hetkel kasutatakse üheaastaste ja mitmeaastaste 
rohumaakultuuride tootmiseks. CO2ekv heitkoguste üldkogus oleks aga 1660 kt aastas. 

Üldiselt võib märkida, et iga äärmusliku stsenaariumi rakendamise tulemus on CO2ekv heitkoguste 
vähenemine (välja arvatud stsenaariumi „Isevarustatus + Eksport“) ning põllumajandusmaa vabanemine, 
mida saaks kasutada näiteks keemiatööstuse tooraine tootmiseks või metsamaadeks muutmiseks, mis 
omakorda suurendaks sekvestratsioonivoogude suurusi ja pikaajaliste reservuaaride varusid. Kuid 
kahtlemata, nagu on korduvalt mainitud, peaks iga otsus põhinema detailsel analüüsil, mis hõlmab nii 
keskkonna- kui ka majandusandmeid. 

 

5. Eesti põllumajandussektori majandusefektiivsus 

KHG taseme vähendamine põllumajandussektoris (ja ka teistes majandussektorites) on saanud 
prioriteediks/ülesandeks kõikidele ühiskonna liikmetele (poliitikutele, ettevõttetele, farmeritele, 
tavainimestele ehk kokkuvõtlikult igaühele). Kuid seatud KHG taseme eesmärkide saavutamist ei tohiks 
käsitleda omaette prioriteedina, kuna KHG heitkoguste vähendamine peaks käima käsikäes majandusliku 
kasvuga kõikides majandussektorites. Seega vajab uus kliimareaalsus uusi raamatupidamissüsteeme, mis 
ühendaksid (juba hästi arendatud ja laialt rakendatud) majandusarvestuse (aruandluse) geokeemiliste (e 
süsiniku, lämmastiku jt) tsüklitega, mis toimuvad Maa biosfääris. Juba korduvalt mainitud, annab SEEA 
aruandlus hea raamastiku ja aluse selliste arvepidamissüsteemide arendamiseks, ning Eesti peaks 
kaaluma SEEA süsteemi rakendamist tulevikus. Selles aruandes on välja toodud mõned hästi lihtsustatud 
ja keskmistatud parameetrid selleks, et näidata Eesti põllumajandussektori tänast positsiooni 
majandusliku efektiivsuse ja CO2ekv keskkonnasõbralikkuse seisukohast. 

Eesti põllumajandusmaa pindala (absoluutarvudes) on keskmiselt 2 korda väiksem kui teiste naaberriikide 
ja Hollandi põllumajandusmaa. Kasutatava põllumaa jaotus kasvatatavate põllukultuuride kaupa on 
enam-vähem sarnane naaberriikide praktikale. Jooniselt 20 on näha, et nii Eestis kui ka naaberriikides 
(Läti, Soome ja Rootsi) kasutati suurt osa maast teravilja (keskmiselt umbes 50%) ja loomakasvatussektoris 
kasutatavate üheaastaste taimede tootmiseks. 

 
Joonis 20. Kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala (% ja ∑kha) põllukultuurigruppide lõikes 2018.aastal. Allikas: 
Autorite koostatud Eurostati 2019. aasta andmete33 põhjal 

 
Hollandi praktika erineb märkimisväärselt Eesti ja meie naaberriikide praktikast –vaatamata sellele, et 
suurt osa ka Hollandi põllumaade pindalast kasutati loomakasvatussektoris kasutatavate üheaastaste 
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põllukultuuride ja juurviljade (mida kasutatakse ka kariloomade söödaks) tootmiseks, kasutati 10% 
kogupindalast seal köögiviljade ja lillede tootmiseks, mis annavad suurema kasumi – umbes 75% 
põllumajandussaaduste müügi kogutulust (joonis 21). Teiste sõnadega, Hollandi põllumajandussektor on 
üles ehitatud selliselt, et saavutada korraga kaks peamist eesmärki: toota põllumajandusloomadele sööta 
(ja teenida liha realiseerimisest) ning toota „kõrge väärtusega“ põllukultuure (e köögivilju ja lilli). Hollandis 
on ka 60 km2 katmikalasid. 

 
Joonis 21. Põllukultuuride toodang (% ja ∑mln eurot) põllukultuuri gruppide järgi 2018. aastal. Allikas: Autorite 

koostatud Eurostati 2019. aasta andmete põhjal 
 

Eesti põllumajandussektori toodang hektari kohta oli 2018. aastal 863 eurot, mis on pisut kõrgem kui Lätis, 
kuid üle kahe korra madalam kui naaberriikides (Soomes ja Rootsis) ning üle 18 korra madalam kui 
Hollandis ja 3 korda madalam kui EL28 keskmine (joonis 22). Kui võtta arvesse ainult taimekasvatussektori 
toodangu väärtused ühe hektari haritava maa kohta, siis Eesti keskmine toodang (2018. aastal 352 €/ha) 
oli kõrgem ainult Läti taimekasvatussektori näitajast: Hollandil 7730 €/ha, Soomel ja Rootsil vastavalt 
650 €/ha ja 856 €/ha ning EL28 keskmine taimekasvatusesektori toodang oli aastal 2018 1297 €/ha (joonis 
22). 

 
Joonis 22. Põllumajandussektori SKP, toodangu ja taimekasvatussektori toodangu väärtused ühe hektari kasutatava 

põllumaa kohta 2018. aastal, €/ha. Allikas: Autorite koostatud Eurostati 2019. aasta andmete põhjal, vt Lisa 2 

 

Põllumajandussektori „kliimasõbralikkus“ on määratud sellega, kui suured on KHG heitkogused teenitud 
tulu kohta. Eesti olukord (491 €/t CO2ekv) oli parem kui naaberriigil Soomel (302 €/t CO2ekv), kus 
orgaaniliste muldade kasutamisest tulenevad KHG heitkogused on suuremad kui Eestis ja Lätis 
(262 €/t CO2ekv), kuid madalam kui Rootsil (544 € /t CO2ekv); Hollandi põllumajandussektori tulukus oli 
1.414 €/t CO2ekv. Detailsed andmed on esitatud joonisel 23, kus mõlemad alamsektorid ja nende 
väärtused on näidatud. 
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Joonis 23. Taimekasvatus- ja loomakasvatussektori toodang ühe tonni emiteeritava CO2ekv kohta 2018. aastal, 

€/t CO2ekv. Allikas: Autorite poolt koostatud Eurostati 2019. aasta andmete põhjal, vt Lisa 2 
 

Jooniselt 24 on näha, et Eesti ja Läti põllumajandussektori CO2ekv heitkogus lisandväärtuse (LV) ühiku 
kohta oli 2018. aastal umbes 7 tonni CO2ekv / 1000 € LV. Naaberriikidel (Soomes ja Rootsis) oli see näitaja 
veidi madalam, rääkimata Hollandist, kus põllumajandussektori majanduslik efektiivsus 
CO2ekv / 1000 € LV heitkoguste suhtes on peaaegu kolm korda kõrgem kui Eestis. Kui võrrelda 
põllumajandussektori ja metsandussektori indikaatoreid, on näha, et metsandussektoris kasumi 
teenimine toimub paralleelselt CO2 sekvestreerimisega, ning Eesti metsandussektori näitaja (süsiniku 
sekvestreerimine LV ühiku kohta) on peaaegu samal tasemel nagu teistes vaadeldavates riikides – umbes 
14–15 t СО2 / 1000 €, välja arvatud Soome, kus see sekvestreerimise parameeter oli madalam, sest 
Soomes levivad orgaanilised mullad on oluline KHG heiteallikas ning seega on nende 
sekvestreerimiskogused LV ühiku kohta on madalamad. 

 
Joonis 24. Põllumajandussektori- ja metsandussektori tegevustega seotud CO2ekv emissioonid (+) ja 

sekvestreerimisvood (–) LV ühiku kohta 2018. aastal, t CO2ekv / 1000 € Allikas: Autorite koostatud Eurostati 2019. 

aasta andmete põhjal, vt Lisa 2 
 

Ülaltoodud andmete põhjal saab järeldada (joonis 24), et põllumajandussektori majanduslik efektiivsus ja 
KHG heitkogused põllumajandustoodete tootmiselt saadud tulu kohta on Eestis üks suuremaid (sarnane 
Lätile) ja palju võrreldamatumad sellega, mida saavutatakse näiteks Hollandis või EL28 riikides. 
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6. Põhisõnumid ja peamised soovitused 
 

Ø Eesti KHG heitkogused vähenesid ajavahemikul 1990–1993 enam kui 50% võrra, peamiselt NSV 
Liidu lagunemise tõttu ja seejärel Leningradi oblastisse müüdud elektriekspordi vähenemise tõttu. 
Järgnevatel aastatel KHG heitkoguste üldtase peaaegu ei muutunud (joonis 7). 2018. aasta seisuga 
oli Eesti KHG heitkoguste poolest per capita ja SKP ühiku kohta juhtivatel kohtadel, peamiselt tänu 
energiasektori suurele intensiivsusele (põlevkivist elektritootmise tõttu). Kuid vaatamata sellele 
täitis Eesti Kyoto protokollist ja selle järgnenust tulenevaid kohustusi; 

Ø 2019. aastal otsustas Euroopa Komisjon saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. See otsus 
esitas Eestile (ja teistele ELi riikidele) olulisi uusi väljakutseid kõikide majandussektorite 
ümberkujundamise valdkonnas, kusjuures iga majandussektori ülemineku kaardistamiseks on 
Euroopa Komisjon välja töötanud mitmeid direktiive ja õigusakte; 

Ø Biomajanduse arengustrateegia raames töötati välja ning esitati erinevaid meetmeid, et näidata, 
mis suunas tuleks kliimaneutraalses võtmes majandada ja korraldada maakasutuspraktika 
(LULUCF-sektor) ja teiste maapõhiste majandussektorite tegevused. Nimelt vaadeldi 
kliimaneutraalset maakasutuspraktikat kahest aspektist: maakasutus on kliimaneutraalsete 
toorainete (biomassi) tootja ja tarnija, mida tuleks kasutada kliimaintensiivsete 
kaubakategooriate (e fossiilkütuseid) asendajana, ning looduslik töövahend KHG heitkoguste 
fikseerimiseks, mille vähendamine (nt loomakasvatusest tulenevate heitkoguste arvelt) on 
tehniliselt võimatu, ja pikaajaline reservuaar süsiniku hoidmiseks; 

Ø Nende aspektide saavutamist on biomajanduse arendamise raames tehniliselt raske rakendada, 
kuna vaatamata sellele, et Eestil on pikaajaline kogemus KHG heitkoguste aruandluse ja inventuuri 
koostamisel (IPCC põhjal), siis detailne (süsiniku)arvestussüsteem, mis võimaldab jälgida „iga 
süsiniku molekuli liikumist“, on siiamaani puudu. Nimelt koostatakse praegu aruandlust ainult 
pikaajaliste reservuaaride kohta (nende muutumiste kohta), kuid selleks, et tagada biomassi 
kasutamise suurendamist ja samal ajal süsiniku reservuaaride suurendamist, tuleb hinnata igal 
aastal saadaolevat süsiniku kogust (NPP) ning seda, kuidas ja kui intensiivselt Eesti seda 
kättesaadavat süsinikku kasutab (HANPP, nt toiduks või söödaks või energia tootmiseks jne). 
Pealegi peaks see detailne aruandlus hõlmama ka majanduslikku aspekti, mis tuleneb iga 
maaühiku kasutamisest ning mis illustreerib seda, kui palju saaks Eesti teenida ühe tonni 
kasutatud süsiniku kohta. 

Ø Eesti maakasutussektor (LULUCF-sektor) on süsiniku neelaja terve aruandeperioodi (1990–2018) 
jooksul, mis võimaldas (ja võimaldab) tasakaalustada umbes 10% kogu CO2ekv heitkogustest 
(joonis 8). Kuid sektori alamkategooriad (maakasutuskategooriad) panustavad LULUCF-sektori 
CO2ekv kogusummasse erineval viisil: nimelt on metsaökosüsteem ainukene CO2 netofikseerija, 
kuid muud ökosüsteemid (maakasutuskategooriad: põllumajandusmaa, rohumaad, turba 
kaevandamise alad, asustusalad) – on CO2ekv emissioonide allikad (joonis 8, 9). Seega peaks Eesti 
ühiskond lahendama keerulisi väljakutseid, et muuta nende maakasutusekategooriate 
kasutamispraktikaid CO2ekv emissioonide vähendamise eesmärgil; 

Ø Eesti KHG heitkoguste inventuuri andmetel seovad metsaökosüsteemid pikaajaliseks 
reservuaariks umbes 3734 kt CO2 aastas, mis moodustab umbes 9–10% selle ökosüsteemi NPPst 
(41 889 kt CO2) (joonis 9). Mis puudutab ülejäänud 90%, mis metsaökosüsteemis ühe aasta jooksul 
fikseeritakse, siis Eesti aruandlus seda osa ei käsitle ning neid andmeid ei esita. Peale selle tuleb 
märkida, et tänane LULUCF-sektori iga-aastane KHG inventuur on enamasti koostatud IPCC 
metoodikates ja Rootsi inventuuris toodud keskmiste näitajate põhjal. Seega tuleb KHG voogude 
väärtused (mõned arvutused) üle viia Eesti tingimustele vastavatele andmetele ning tuleb teha 
lisauuringuid selleks, et hinnata ning rutiinselt rakendada metsaökosüsteemis tekkiva „iga 
süsiniku molekuli jälgimist“; 

Ø Põllumajandustegevusega seotud KHG voogusid on põhjalikumalt uuritud ja esitatud selle 
aruande raames. Põllumaa NPP on 3 tC/ha (vs. 5 tC/ha metsaökosüsteemide puhul). 
Põllumajandusliku biomassiga seotud süsiniku kogus on umbes 3000 kt aastas (ehk 
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11 353 kt CO2ekv). Ligikaudu 40% kogu neelatud süsinikust kasutatakse mitmesugusteks 
vajadusteks, kuid peamiselt loomasöödana (umbes 70% kogu tarbitavast süsinikust), 20% 
eksporditakse ja ainult 10% kogu toodetud süsinikust tarbib Eesti tarbija. Kuid kui võtta arvesse, 
et biomassi (süsiniku) tarbimine loomakasvatussektoris on vahepealne protsess (tarbimine), mille 
juures lõpptoode on loomakasvatussaadustes sisalduv süsinik – 2018. aastal 61 ktC –, siis 
põllumajandusökosüsteemiga fikseeriva süsiniku kasutamise efektiivsus (HANPP) on umbes 14% 
(joonis 12, tabel 4); 

Ø Igas põllumajandustootmise tootmisetapis on võimalik rakendada erinevaid meetmeid selleks, et 
vähendada tekkivaid KHG heitkoguseid, kuid lõpptarbijal on tarbimisvalikute kaudu samuti 
võimalik KHG heitkoguste taset mõjutada; lisaks võimaldab ka väliskaubanduspoliitika muuta 
siseriiklikku KHG heitkoguste taset. Nimelt oli toiduainete tootmisel tekkivate CO2ekv heitkoguste 
üldkogus 2018. aastal 2800 kt (see hõlmab ka CO2ekv heiteid, mis tulenevad energia kasutamisest 
tootmisprotsessi käigus). CO2ekv emissioonid, mis on seotud Eestis toodetud toodetega ning 
turustatud väljaspoole Eestit, olid 1630 kt CO2ekv; CO2ekv heitkogused, mis tekkisid väljaspool 
ning imporditi Eestisse, olid 2018. aastal 1336 kt CO2ekv. Seega toob impordi suurendamine ja 
kodumaise toodangu vähenemine kaasa Eesti riikliku CO2ekv emissioonide taseme vähenemise, 
samas kui ekspordimahud hakkavad kasvama, mis toob kaasa Eesti siseriiklike heitkoguste kasvu. 
Toidutarbimisega seotud heitkoguste kogusumma oli 2310 kt CO2ekv ehk 1291 kg CO2ekv inimese 
kohta, mille põhiallikas oli loomakasvatussaaduste tarbimine (1258 kt CO2ekv aastas e 372 kg 
inimese kohta). Seega põhjustab loomakasvatussektori saaduste tarbimise vähenemine 
(tingimusel, et nende toodang langeb) KHG heitkoguste vähenemist. 

Ø Selles aruandes arendati mitut äärmuslikku (väga lihtsustatud) stsenaariumi, et uurida, kuidas 
KHG heitkoguste tase ning kasutatava põllumajandusmaa pindalad Eesti põllumajandustoodangu 
muutuse tagajärjena muutuvad. Kahtlemata tuleks selle analüüsi tulemusi edaspidistes 
uuringutes täpsustada, kuid need näitavad KHG heitkoguste ja kasutatava pindala muutuste 
ulatust erinevate stsenaariumide rakendamisel. Nimelt: 

o Tulemuste kohaselt on kõige intensiivsem stsenaarium KHG heitkoguste ja 
põllumajandusmaa pindala kasutamise vallas „Isevarustatus + Eksport“, mis eeldab, et on 
tagatud täielik põllumajandustoodetega varustatus ja eksport jääb 2018. aasta tasemele. 
Selle stsenaariumi puhul oleksid KHG heitkogused 4055 kt CO2ekv ja kasutatava maa 
pindala oleks 1215 kha. 

o Minimaalne koormus keskkonnale avalduks loomakasvatussaaduste tootmise täielikust 
lõpetamisest Eestis ning üleminekust imporditud loomasaadustele. Selle stsenaariumi 
puhul oleksid KHG heitkoguseid oleksid 1317 kt CO2ekv aastas ja kasutatava 
põllumajandusmaa pindala oleks 393 kha aastas. 

o Üleminek loomasaaduste taimsetele analoogidele ei põhjustaks dramaatilist langust KHG 
heitkoguste taseme ja maakasutuse vallas, sest nõudlus teraviljade ja kaunviljade 
(tooraine taimse liha ja piima tootmiseks) järele kasvaks. 

o Oluline on märkida ka seda, et põllumajanduse (maakasutuse) arengu võimalike 
stsenaariumide arvutamisel tuleks arvestada „vabanenud“ maa kasutamise võimalusi – 
kas vaba maa muudetakse metsaökosüsteemiks (NPP väärtusega 4,9 tC/ha ja pikaajalise 
CO2 netofikseerumisega 1,4 t/ha ulatuses) või rohumaa ökosüsteemiks (NPP väärtusega 
3,1 tC/ha, andmeid sidumise või emissiooni kohta ei ole iga-aastases inventuuris esitatud) 
või kasutatakse keemiatööstuse või energiasektori tooraine tootmiseks. Kahtlemata 
tuleks kõiki aspekte tuleks kaaluda ning nende alusel saaks arendada ning rakendada 
kliimaneutraalset ja majanduslikult kasulikku poliitikat. 

Ø Lihtsustatud majandustegevuse analüüs näitas, et Eestis rakendatav põllumajanduspraktika 
(põllumajandusmaa kasutusstruktuur, põllukultuuride valik jne) on enam-vähem sarnane 
Skandinaavia naaberriikides ja Lätis kasutusele võetud praktikaga, kuid oluliselt erinev sellest, mis 
on ellu viidud Hollandis (põllumajandustootmise liider). Nimelt kasutab Holland olulisi 
maaressursse kallite põllumajanduskultuuride (köögiviljade) tootmiseks ning ka loomasööda 
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(kartul ja heintaimed) tootmiseks, kuid teraviljasid praktiliselt ei tooda. Selle 
põllumajandustegevuse tulemusena on Hollandi põllumajandussektor kõikide aspektide suhtes (e 
majanduslik, KHG heitkoguste efektiivsus toodetud põllukultuuride kohta, jne) jõudnud 
kaugemale kui Eesti ja Eesti naaberriikide põllumajandussektorid. Pealegi on kõik (selles 
aruandes) uuritud Eesti põllumajandussektori näitajad (nt toodang kasutatud maaühiku kohta, 
põllumajanduslikust tegevusest tulenev tulu tonni CO2ekv kohta) umbes kaks korda madalamad 
kui naaberriikides (Soome ja Rootsi), välja arvatud Läti, ning mitu korda madalamad kui Hollandil. 
Selleks, et mõista põhjuseid nende erinevuste taga ning Eesti põllumajandussektori 
ebaefektiivsuse põhjuseid võrreldes Skandinaavia naaberriikide põllumajandussektoritega ja (veel 
olulisema erinevusena) Hollandi põllumajandussektori tegevustega, oleks vaja ette võtta detailne 
analüüs, mille tulemusi saab kasutada Eesti põllumajandussektori teekaardi arendamiseks 
keskkonnasõbralikus taustas. 
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Lisad 
Lisa 1. Seletustabel: KHG heitkogused aastal 2018, kt CO2ekv (NIR, 2020) 

 CRF tabeli kategooria 2018 CRF tabeli alam-kategooria 2018 

Elektri tootmine + Tööstus 15 178   
Transport 2405   
Elamud 314   
Teenindussektor 78   
Põllumajandussektor, kütuste 
tarbimine 241   
Jäätmekäitlus 321   
Asutusmaa (+ muud maad) 32   
Muutus asutusmaa kategooriaks 274 TABLE 4.E Settlements   

Taimekasvatus 528 
TABLE 3.D. Direct and indirect N2O emissions from agricultural 
soils  

  TABLE 3.D. Inorganic N fertilizers(3) 182 

  TABLE 3.D. Organic N fertilizers(3) 89 

  TABLE 3.D. Crop residues 109 

  
TABLE 3.G-I.CO2 emissions from liming, urea application and 
other carbon-containing fertilizers 19 

    TABLE 4.IVI. Indirect N2O Emissions from managed soils  128 

Põllumajandusmaa mullad 367 TABLE 4.B. Cropland  

  TABLE 4.B. Orgaanilised mullad (CL_CL) 598 

  TABLE 4.B. Mineraalsed mullad (CL_CL) -378 

  
TABLE 3.D. Direct and indirect N2O emissions from agricultural 
soils  

  
TABLE 3.D. Mineralization/immobilization associated with 
loss/gain of soil organic matter 0.0 

  TABLE 3.D. Cultivation of organic soils (i.e. histosols) 146 
Muutus põllumajandusmaa 
kategooriaks 85 TABLE 4.B. Land converted to Cropland 85 

Loomakasvatus 764 TABLE 3.A. Enteric fermentation 540 

  TABLE 3.A. Manure management 199 

  
TABLE 3.D. Direct and indirect N2O emissions from agricultural 
soils  

    TABLE 3.D. Urine and dung deposited by grazing animals 25 

Viljapuu- ja marjaaiad 0.2 TABLE 4.B. Cropland 0.2 

    TABLE 4.B. Carbon stock change in living biomass   
Looduslikud ja poollooduslikud 
rohumaad (biomass) 0 TABLE 4.C. Grassland  
Looduslikud ja poollooduslikud 
rohumaad (mullad) 0 TABLE 4.C. Mineral soils 0 

 49 TABLE 4.C. Organic soils 49 

Muutus rohumaa kategooriaks -11 Land converted to Grassland -11 

Metsamaa (biomass + surnud) -2,065 Table 4.A. Forest land 2065 

Metsamaa (mullad) -1,130 Table 4.A. Mineral soils 1130 

 363 Table 4.A. Organic soils -363 

 324 
Table 4(II) Emissions and removals from drainage and 
rewetting and other management of organic and mineral soils   

Muutus metsamaa kategooriaks -129 Land converted to forest land -129 

Märgalad, turba kaevandamine 1067 Table 4.D. Wetlands  

 2 
Table 4(II) Emissions and removals from drainage and 
rewetting and other management of organic and mineral soils   

HWP -1,097     
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Lisa 2. Põllumajandussektori majandusliku ja keskkonnategevuse põhinäitajad (Eurostat, 2019) 

    Estonia Finland Sweden Latvia Netherlands  EU-28 

Total land area, km2 2016 43,466 304,316 407,300 63,290 34,188 4,346,737 

GDP, EUR billion 2018 26 234.5 471.2 29.2 774 15,898.3 

Population, million 2018 1.3 5.5 10.1 1.9 17.2 512.4 

GDP per capita, EUR per capita  20,000 42,636 46,653 15,368 45,000 31,027 

Farms and farmland               
Farmland, th ha 2016 995 2,233 3,013 1,931 1,796 173,339 

% share in total land area 2016 22.9% 7.3% 7.4% 30.5% 52.5% 39.9% 

Farms (holdings) 2016 16,700 49,710 62,940 69,930 55,680 10,467,760 

Indicators               

Agricultural GVA per farmland, EUR/ha 2018 207 499 469 189 5948 1048 
Agricultural output per farmland, EUR/ha 2018 863 1,978 1,955 685 15,675 2,505 

Crop output per farmland, EUR/ha  352 650 856 331 7,730 1,297 

Animal output per farmland, EUR/tCO2eq  403 1,018 884 266 6,005 992 
Agricultural output per tCO2eq emission, 
EUR/tCO2eq 2018 491 302 544 262 1,414 867 

Crop output per tCO2eq emission, 
EUR/tCO2eq 

 346 123 357 159 1,969 923 

Animal output per tCO2eq emission, 
EUR/tCO2eq 

 543 809 739 504 839 668 

Consumption of fertilizers per crop 
output, kgN/1000 EUR 2018 111.0 95.3 71.4 116.7 14.9 50.3 
Forestry GVA per forest land, EUR/ha 2018 107 152 124 103 324 146 
tCO2eq emissions (+) per agricultural 
GVA, tCO2eq/1000EUR 

 7.0 5.9 4.8 7.2 1.7 2.4 

tCO2eq emissions (+)/removals (-) per 
forestry GVA, tCO2eq/1000EUR 2018 -14.2 -6.2 -13.0 -14.8 -14.2 -15.4 

Economic performance               
Contribution of agriculture to GDP, % 2018 0.8 0.3 0.3 1.1 5.9 1.1 

Gross value added, EUR million 2018 206 1,114 1,414 364 10,682 181,738 

Value of agricultural output, EUR million 2018 859 4,416 5,890 1,323 28,153 434,291 

Value of crop output 2018 350 1,452 2,580 639 13,883 224,850 

Value of animal output 2018 401 2,273 2,662 514 10,785 172,000 

Value of agricultural services  108 691 648 170 3,485 37,441 

Consumption of inorganic fertilizers, t N 2018 38,867 138,385 184,200 74,540 207,041 11,311,026 

Forestry economic performance               
Forest and other wooded land, th ha 2015 2,456 23,019 30,505 3,468 376 181,918 
Persons employed in forestry and 
logging, working units 2016 6,050 2,230 41,000 17,850 200 535,840 

Gross value added, EUR million 2016 263 3,509 3,786 357 122 26,537 

Roundwood, th m3 2017 9,948 63,279 72,880 12,896 3,151 470,301 

GHG emissions, kt CO2eq               
Agriculture 2018 1,443 6,562 6,790 2,609 18,235 436,218 

...Agricultural soils 2018 1,011 11,817 7,224 4,028 7,051 243,552 

...Livestock husbandry  2018 739 2,808 3,603 1,019 12,852 257,307 

LULUCF (2018) 2018 -3,423 -13,838 -45,084 -2,840 -69 -344,935 

…Cropland   307 8,063 4,037 2,438 1,668 64,642 

…Forest land   -3,731 -21,901 -49,121 -5,278 -1,737 -409,577 
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