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November 2012 – innovatiivsus on jõudnud ka 
põllumajandussektori mainesse 
Helir-Valdor Seeder, põllumajandusminister 

 
 
2012. aasta novembris võime öelda, et Eesti põllumajandus jätkab liikumist positiivses suunas. Kuigi 
ilmastikuolude tõttu kujunes tänavune saagikoristus keeruliseks ja venis väga pikaks, oli saagi 
kujunemise aeg soodne. Seetõttu saadi ka paljudelt põldudelt rekordilised saagid, nagu näitavad 
tänavuse viljelusvõistluse tulemused. Viimaste aastate suurim on meie piimatoodang, mis on 
saavutatud eelkõige tänu efektiivsuse tõusule.  

Suurenenud on Eesti toiduainetööstuse toodangumaht ning toiduainete eksport. Põllumajandussektoris 
on avatud mitmeid uusi tootmishooneid ja avamisi tuleb veelgi. Meie põllumehed on teinud tarkasid 
otsuseid – investeeritud on uutesse tehnoloogiatesse nii tootmisefektiivsuse tõstmiseks kui ka 
keskkonna säästmiseks. Eesti ettevõtete edetabelites on hakanud tooni andma 
põllumajandusettevõtjad ja seda mitte niivõrd tänu saadud toetustele, vaid eelkõige ikka pühendunud 
tööle. Rõõmustav on näha, et põllumajandusettevõtjate seas on aina enam noori, mis annab märku 
saabunud põlvkonnavahetuse ajast.  

Märgilise tähendusega sündmus oli sel aastal kahtlemata piimandusstrateegia valmimine, mis tõi ühe 
laua ümber kokku tootjad, töötlejad ja ministeeriumi. Üheskoos analüüsiti kõiki piima tootmise ja 
töötlemise etappe ning töötati välja lahendused kitsaskohtade ületamiseks. Sellist tervikahela käsitlust, 
kus osaleksid võrdsete partneritena nii tootjate kui töötlejate esindajad, ei ole Eestis varem kasutatud. 
Iseäranis tähelepanuväärne on, et strateegia väljatöötamise algatus tuli just sektorist endast. 
Koostöömemorandumit allkirjastades andsid kõik osapooled lubaduse panustada oma võimaluste 
kohaselt ühiselt kokkulepitud eesmärkide saavutamisse.  

Hoogsalt käib maaelu arengukava 2014–2020 väljatöötamine, millesse on oma panust andmas 29 
erinevat organisatsiooni. Nii katame kogu maaelu arengu teemaderingi põllumajandusest, 
toidutarneahelast, teadusest, keskkonnast, ettevõtlusest kuni kohaliku algatuseni välja. Üheskoos 
oleme võtnud senisest suurema tähelepanu alla keskkonnahoiu ning ettevaatavalt otsime parimaid 
võimalusi, kuidas vähendada põllumajanduse keskkonnamõjusid ja seeläbi oma maad hoida. Et ta meid 
ka edaspidi toidaks ja annaks tööd tuhandetele inimestele.  

Põllumajandus kui toidutootmise alus on strateegiline majandusharu, mille jätkusuutlik areng on meie 
kõigi huvides. “Toit on enam kui meie” ütleb ju ka Eesti vanasõna. 
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1. Põllumajandus- ja toidusektori koht Eesti 
majanduses 
Illar Lemetti, PMi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri kohusetäitja 
Mai Talvik, Liina Jürgenson, Kadri Rand, Marii Maiste, Veronika Vallner-Kranich,  
PMi põllumajandusturu korraldamise osakond 
Marje Mäger, PMi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond 

Eestis toimus 2010. aasta 1. septembrist 15. 
novembrini põllumajandusloendus, mida viiakse 
läbi iga 10 aasta tagant. Loendus annab 
põllumajandusest detailseima ülevaate, lisaks 
põllumajanduslikule tegevusele kaardistatakse ka 
muud tulutoovad tegevused. Seekord oli eraldi 
rõhuasetus tootmisviisidel ja keskkonnamõjul 
ning põllumajanduslikul tegevusel omavalitsuste 
tasandil. Kogumik põllumajandusloenduse and-
metega avaldati 2012. aasta septembris. 
Põllumajandusloenduse tulemuste põhjal iseloo-
mustab Eesti põllumajandust tootmise koondu-
mine suurmajapidamiste kätte ja rendimaade 
suur osatähtsus. Loenduse andmetel oli Eestis 
2010. aastal 19 613 põllumajanduslikku majapi-
damist, kusjuures 5% neist andis kolmveerandi 
kogu riigi põllumajandustoodangust. 2007. aastal 
oli majapidamiste arv 23 257, seega on kolme 
aasta jooksul majapidamiste arv vähenenud 16%. 
2010. aasta loenduse andmetel oli Eestis 
põllumajanduslike majapidamiste kasutuses 
ca 940 000 ha põllumajandusmaad. Ligi 900 suur-
majapidamise valduses oli üle poole (55%) 
põllumajandusmaast ja 83% loomakasvatusest. 
Suurmajapidamistes jätkus 2010. aastal tööd 11 
tuhandele täiskohaga töötajale ning ühe 
inimaasta kohta toodeti põllumajandussaadusi 
ca 41 000 euro väärtuses.  
Väikesi, alla 10-hektarilisi majapidamisi oli 2010. 
aastal 10 687 ehk 55% majapidamiste koguarvust 
ning üle 100 hektari põllumajandusmaaga 
majapidamisi oli 1724 ehk 9% majapidamiste 
koguarvust.  
Ühe põllumajandusliku majapidamise valduses oli 
keskmiselt 48 ha põllumajandusmaad, mis on 
23% rohkem kui kolm aastat tagasi ning üle kahe 
korra rohkem kui 2003. aastal. Seega on jätkunud 
maade ümberjaotumine erineva suurusega maja-
pidamiste vahel.  
 

Joonis 1. Põllumajanduse ja toiduainete sektori 
osatähtsus SKP loomisel, 2005–2011 

 

Joonis 2. Põllumajanduse kogutoodang ja 
tööhõive, 2005–2011 

 
Loomakasvatusega tegelevate majapidamiste arv 
oli 2010. aastal 9679 (49% kogu majapidamiste 
arvust), vähenemine võrreldes 2007. aastaga on 
seega 30%. Samal ajal vähenes veiste arv ainult 
5%. Tunduvalt on suurenenud loomade ja lindude 
keskmine arv majapidamises ja tõusnud suurte 
majapidamiste osatähtsus loomakasvatuses.  
Ühes majapidamises oli keskmiselt 52 veist, 45 
lammast, 6 kitse, 251 siga ja 390 kodulindu. 
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Piimalehmi kasvatati igas viiendas majapida-
mises, kuid 76% piimakarjast (2007. aastal 70%) 
peeti majapidamistes, kus oli 100 või enam 
piimalehma ja neid majapidamisi oli 218. Valdav 
osa sigadest (91%) kasvatati majapidamistes, kus 
oli 2000 või enam siga (2007. aastal vastavalt 
80%). 

Joonis 3. Põllumajanduses hõivatute osatähtsus 
tööealises rahvastikus, 2005–2011 

 
Taimekasvatus 
2011. aastal moodustas taimekasvatustoodang 
põllumajandussaaduste kogutoodangust 46%, 
taimekasvatustoodangust omakorda moodustas 
teraviljakasvatus kui peamine loomakasvatus-
sektori söödaga varustaja 37%, järgnesid 
rohusöödad 19%, õliseeme (raps, rüps, lina) 19%, 
köögivili 14%, kartul 8% ning teised väiksema 
osakaaluga taimekasvatussaadused.  
Eesti suudab oma enam kui 300 000 hektari 
suuruse teravilja kasvupinnaga katta teravilja-
toodangu sisevajaduse, mis on ca 700 000 tonni 
aastas. 
Teravilja saagikus on Eestis võrreldes teiste ELi 
liikmesriikidega jätkuvalt madal. 2011. aastal oli 
ELi keskmine teravilja saagikus 5,16 t/ha, Eestis 
oli see vaid 2,60 t/ha. Madala saagikuse 
peamised mõjutegurid on ilmastik, investee-
ringud (põllumajandustehnika, väetised, taime-
kaitsevahendid jne) ning talivilja ja suvivilja suhe 
(talivili on suurema saagipotentsiaaliga ja 
Euroopas on selle kasvatamine laiemalt levinud). 
Kuigi teravilja keskmine saagikus Eestis tervikuna 
on madal, leidub ka meil ettevõtjaid, kes saavad 
ELi keskmisele sarnaseid hektarisaake.  
Teraviljakasvatuse majanduslikult jätkusuutlikuks 
arenguks on oluline hektarisaagikuse tõstmine, 
mis nõuab kaasaegsete agrotehnoloogiliste 

vahendite ja võtete kasutamist. See aga 
omakorda eeldab nii suuri investeeringuid kui ka 
vajaliku teabe viimist põllumajandustootjateni 
koolituste ja infopäevade abil. Saagikuse järsule 
tõusule saavad piiravaks ka Eestis kehtivad 
keskkonnanõuded, mistõttu järjest suureneb 
vajadus keskkonnaseisundit arvestavate tootmis-
viiside ja tehnoloogiate kasutuselevõtu järele.  
Teraviljakasvatuse kõrval on Eestis väga 
populaarseks saanud ka rapsi ja rüpsi 
kasvatamine, mille kasvupind Eestis on viimase 
15 aastaga suurenenud viis korda. Rapsi 
kasvatamise laienemise peamiseks põhjuseks on 
kõrge kokkuostuhind, sest raps on õlikultuurina 
üheks alternatiivse energia allikaks. Kuna rapsi 
kasvupinda ei saa lõpmatuseni suurendada, siis 
tuleks tähelepanu pöörata tema keskmise 
saagikuse, mis 2011. aastal oli Eestis 1,6 t/ha (ELi 
keskmine 2,9 t/ha), tõstmisele. Eestis on siiani 
kasvatatud peamiselt suvirapsi. Meie talved ei 
soosi suurema saagipotentsiaaliga talirapsi 
talvitumist. 
Köögiviljatoodangu koguväärtus moodustas 
taimekasvatustoodangu koguväärtusest 2011. 
aastal 13%, jäädes samale tasemele 2010. 
aastaga. Samal ajal suurenes avamaaköögiviljade 
kasvupind 2011. aastal 7% ehk 2981 hektarini. 
Kandeealiste õuna- ning pirnipuude kasvupind oli 
2011. aastal 3329 ha, püsides samal tasemel 
2010. aastaga. Puuviljatoodangu koguväärtus 
võrrelduna taimekasvatustoodangu koguväärtu-
sega oli 2011. aastal 1,5% ja see oli 0,4% vähem, 
kui 2010. aastal. 
Puu- ja köögiviljatootjatel on alates 2010. aastast 
olnud võimalus oma tooteid turustada ELi poolt 
toetatava koolipuuviljakava raames. Puu- ja 
köögiviljatoodete propageerimiseks, tarbimus-
harjumuste parandamiseks ja tarbimise suuren-
damiseks lisati alates 2012/2013. õppeaastast 
koolipuuviljatoetuse sihtrühma ka lasteaiad ning 
5. klassid.  

Loomakasvatus 
Loomakasvatussaadused moodustasid 2011. 
aastal põllumajandussaaduste toodangu väärtu-
sest 54%. Loomakasvatustoodangu väärtuse 
arvestamise aluseks võetakse tapetud loomade 
eluskaal, elusmassiiive, loomakasvatussaadused 
ning tootmisega seotud täiendavad otsetoetused. 
Üle poole (54%) loomakasvatustoodangu väärtu-
sest moodustas piim, järgnesid sead 22%, veised 
11%, linnud 6%, munad 3%.  
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Põllumajandusloenduse andmetel tegeleb 49% 
majapidamistest loomakasvatusega. Võrreldes 
eelmiste aastatega on tunduvalt suurenenud 
loomade ja lindude arv majapidamises ning 
suurte majapidamiste osatähtsus loomakas-
vatuses.  
Viimasel paaril aastal on veiste koguarv 
kasvanud, see on tingitud lihaveiste arvukuse 
kasvust. Piimalehmade arv on vähenenud, kuid 
tänu produktiivsuse kasvule on kogu piima-
toodang suurenenud. 2011. aastal jõudis kesk-
mine piimatoodang lehma kohta 7168 kg-ni, 
ületades ELi keskmise väljalüpsi lehma kohta.  
2010. aastaga võrreldes toodeti 2011. aastal liha 
5,2 tuhat tonni rohkem. Liha kogutoodangust (83 
tuhandest tonnist) moodustas sealiha 61%, 
linnuliha 21% ja veiseliha 15%. Elaniku kohta 
toodeti 2011. aastal 60 kg liha, tarbiti aga 94 kg. 
Seega vaatamata lihatoodangu kasvule ei kata 
see meie siseturu vajadusi. Kohalik toodang katab 
eelistatuima lihaliigi – sealiha tarbimise. Eelistus-
test teisel kohal oleva linnuliha osas on arengu-
ruum veel suur – 2011. aastal oli linnulihaga ise-
varustatuse tase vaid 58%. 

Töötlemine 
Toiduainetööstuse (sh joogitööstus) osatähtsus 
Eesti sisemajanduse kogutoodangus on viimase 
paarikümne aastaga langenud, samuti on 
vähenenud toiduainetööstuse osa töötlevas 
tööstuses. Kõigele vaatamata on see pikaajaliste 
traditsioonidega ja üks olulisemaid harusid Eesti 
töötlevas tööstuses, põllumajandustoodangu 
peamine kokkuostja ning väärindaja. Sarnaselt 
ülejäänud majandusele, jätkus toiduaine-
tööstuses 2011. aastal kriisist taastumise periood. 
Toiduainetööstus andis 2011. aastal ligikaudu 2% 
Eesti sisemajanduse koguproduktist ja 8% 
tööstustoodangu ekspordist ning seal töötas 
umbes 14% töötlevas tööstuses hõivatutest. 
Kui 2010. aastal moodustas toiduainetööstus 
Eesti töötleva tööstuse kogutoodangust 16%, siis 
2011. aastal vähenes see näitaja 14%ni. Võrreldes 
paljude teiste tööstusharudega oli toiduaine-
tööstuse osakaalu langus majandussurutise 
tingimustes väiksem, kuid teiste tööstusharude 
olukorra paranedes on toiduainetööstuse osakaal 
siiski vähenenud. Ligi kolmandiku toiduaine-
tööstuse kogutoodangust moodustavad piima-
tooted, millele järgnevad lihatooted, joogid ning 
leiva- ja pagaritooted.  

Kaubandus 
Kuna tootmine ületab siseturu nõudluse, siis 
sõltub toiduainetööstuse areng paljuski 
ekspordist – kas suudetakse suurendada eksport-
toodangu mahtu ja siseneda uutele turgudele. 
Eesti ekspordi eelisteks on pikaajalised 
traditsioonid toiduainete tootmisel ning 
loodusliku ja ökoloogiliselt puhta toorme 
kasutamine. 2011. aastal suurenes põllumajan-
dussaaduste ja -toodete eksport võrreldes 
eelmise aastaga 22% ja import 21%. Välis-
kaubandusbilansi negatiivne saldo suurenes 17%. 
Joonis 4. Põllumajandustoodete väliskaubandus, 
2001–2011 

 
Eesti põhilised ekspordipartnerid on naaberriigid 
– Venemaa, Soome, Läti ja Leedu. Eksport 
nendesse riikidesse moodustas 2011. aastal 65% 
kogu põllumajandustoodete ekspordist. 
Eesti toodangu eksporti pärsivad ennekõike 
väikesed tootmismahud. See omakorda tuleneb 
tööstuste suurest arvust, sõltuvusest 
sekkumiskokkuostust ja liigsest orienteeritusest 
tooraine müügile. Arvestades tooraine (nt 
piimapulbri, või ja pitsajuustu) hindade suurt 
kõikumist maailmaturul ning sellest tulenevat 
ebastabiilset sissetulekut tootjatele, on 
kasulikum otsida turgu töödeldud toodangule. 
Eesti toiduainetööstusest on kõige rohkem 
orienteeritud ekspordile piimasektor. 2011. 
aastal läks ekspordiks ca 40% piimatoodangust.  
Piimatooteid eksporditi 2011. aastal 168 miljoni 
euro eest. Vaatamata Venemaa ekspordi järsule 
langusele kasvas kogueksport 14%. Kasv tulenes 
asjaolust, et Eesti teised olulised sihtturud Läti ja 
Leedu on majanduskriisist toibumas ja 
kasvatavad taas nõudlust importpiima järele. 
Rahalises väärtuses olid suurimad ekspordi-
artiklid juust ja kohupiim, mis moodustasid 35% 
koguekspordist. Oluline osakaal oli ka piimal ja 
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rõõsal koorel – 26%. Teiste tooterühmade 
osakaal jäi alla 10%. Võrreldes 2010. aastaga 
suurenes kõige enam või (+30%) ning vähenes 
piimapulbri (-27%) väljaveo väärtus. Üle poole 
piimatoodetest eksporditakse ELi turule: 2011. 
aastal eksporditi ELi turule 76% ning Venemaale 
21% piimatoodetest. Piimatööstuste võimekust 
oma toodangut eksportida mõjutab suuresti 
piimatoodete hinnatase maailmaturul.  
Aastatel 2008−2009 langes hinnatase maailma-
turul oluliselt, kuid alates 2009. aasta augustist 

hakkas see taas kiiresti tõusma. Suurema 
lisandväärtusega toodete puhul ei ole olnud 
hinnakõikumised nii suured kui tooraineturgudel. 
Hinna langus töötlejatele olulistel turgudel 
vähendab koheselt ka tootjatele toorpiima eest 
makstavat tasu. Tootjate sõnaõigust hinnaläbi-
rääkimistel tugevdaks kindlasti nende aktiivsem 
ühinemine tootjarühmadesse, toodangu ühine 
turustamine ning suurem osalus töötlemisel, 
samuti tuleks kasuks suurem koostöö ja usaldus 
tootjate ja töötlejate vahel.  

Joonis 5. Põllumajandustoodete ekspordi struktuur riikide lõikes, 2004 ja 2011 

 
 

Joonis 6. Põllumajandustoodete impordi struktuur riikide lõikes, 2004 ja 2011 
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Eesti toiduainetööstuse positsiooni koduturul 
võib pidada suhteliselt heaks. Toiduainetööstuse 
arengut pärsib väike siseturg, üha suurenev 
kaubanduskettide mõju (rahvusvahelised ketid 
hangivad vähempakkumiste teel tooteid erineva-
test riikidest ja müüvad neid oma kaubamärgi all 
kõikjal oma kaubandusvõrgus) ja tarbijate 
küllaltki madal ostujõud. Üldiselt võib öelda, et 
Eesti elanikkond on eelistanud ennekõike 
kodumaist toidukaupa, kuid hindade kiire tõus on 
suurendanud nende ostjate osakaalu, kelle jaoks 
pole kauba päritolumaa enam oluline. 2011. 
aastal eelistas kodumaist toidukaupa 60% tarbija-

test. Kodumaise kauba eelistajate osakaal langes 
aastaga 6%. Toidukaup on muutunud anonüüm-
semaks, infot päritolumaa kohta leida on 
keeruline ning seetõttu on tarbijal ka raske 
kodumaist eelistada. Kodumaisele toodangule on 
seni taganud müügiedu ennekõike hea hinna ja 
kvaliteedi suhe. Kodumaise toidukauba populaar-
sust vähendab hinnatõus. Jaekaubanduses jätkub 
kontsentreerumine ja üha suurenev kaubandus-
kettide diktaat sortimendile ning hindadele. 
Turuosa hoidmiseks tuleb Eesti tootjatel tagada 
oma toodete püsiv kvaliteet ja konkurentsi-
võimeline hind. 

Joonis 7. Põllumajandustoodete ekspordi ja impordi struktuur kaubagruppide järgi, 2011 

 
Otsetoetused ja täiendavad otsetoetused 
Põllumajandustootjate sissetulekute toetuseks 
makstakse ELi eelarvelistest vahenditest otse-
toetusi ja Eesti riigieelarvelistest vahenditest 
täiendavaid otsetoetusi. Ühtset pindalatoetust 
(ÜPT) makstakse heas korras põllumajandusmaa 
pindala kohta juba alates 2004. aastast.  
Ühisest põllumajanduspoliitikast (ÜPP) tulenevalt 
on otsetoetuste peamine eesmärk olnud 
konkurentsivõime tõstmine põllumajandus-
sektoris ja põllumajandustootjate sissetuleku-
tasemete toetamine, kuid ka otsetoetuste 
lahtisidumine konkreetsetest tootmise kohustus-
test. ÜPT, kui konkreetsest põllumajandus-
kultuuri kasvatamisest lahti seotud pindalapõhise 
toetuse eesmärgiks on tootjatele osaline 
kulutuste hüvitamine, mis minimaalselt tagaks 
põllumajandusmaade hooldamise. See peab 
aitama säilitada nende maade viljakust ning 
tagama, et vajadusel oleks tulevikus lihtsam 
tootmistegevuse eesmärgil maade uuesti 
kasutusele võtmine.  

ÜPT ühikumäära kujunemisel võetakse aluseks 
ELi eelarvevahenditest eraldatav otsetoetuste 
kogusumma, mis jagatakse omakorda taotlemise 
aastal heades põllumajanduslikes ja keskkonna-
tingimustes olevate toetusõiguslike põllumajan-
dusmaa hektarite arvuga.  
Piimasektori eritoetus, mille maksmisega alustati 
Eestis esmakordselt 2010. aastal, on suunatud 
väikestele, kuni 100-pealistele piimakarjadele ja 
väikesaarte piimakarjadele. Toetuse eesmärgiks 
on säilitada piima tootmistase majanduslikult 
haavatavates ettevõtetes ja piirkondades 
(saartel). Piimasektori eritoetust makstakse 
ca 1,2 miljonit eurot aastas. 
Täiendavad otsetoetused on põllumajandus-
tootjate jaoks samavõrd olulised. Nendega 
toetatakse erinevaid tootmissektoreid taime- ja 
loomakasvatuses (piimatootmine, põllumajan-
duskultuuride-, veise-, ammlehma- ja lamba-
kasvatus jne). Suuremas osas makstakse 
täiendavaid otsetoetusi toomisest lahtiseotud 

Muud 
tooted

32%

Joogid ja 
alkohol

17%

Teravili
6%

Eksport

Allikas: SA

Piim ja 
piimatooted 

17%
Kala ja 

kalatooted
16%

Liha ja 
lihatooted

7%

Elusloomad
4%

Muud 
tooted

34% Joogid ja 
alkohol

22%

Import

Piim ja 
piimatooted 

4%

Kala ja 
kalatooted

9%

Liha ja 
lihatooted

9%

Suhkru- ja 
kakaotooted

7%

Köögi- ja 
puuvili

4%

13 
 



 

toetustena (v.a ute- ja ammlehma kasvatamise 
täiendav otsetoetus). Seeläbi püütakse toetada 
tootjate sissetuleku stabiilsust, kuid ka 
turunõudlusest lähtuvate tootmisotsuste tegemi-
sele kaasaaitamist. Vastavalt Eesti poolt esitatud 
taotlusele määras Euroopa Komisjon 2010. aastal 
oma otsusega Eestis makstavad täiendavad 
otsetoetused ja nende piirmäärad kuni 2012. 
aastani. Vastavalt liitumislepingule ELiga lõpeb 
2012. aastaga põllumajandustootjatele täienda-
vate otsetoetuste maksmine. Selleks, et tagada 
põllumajandustootjatele sujuvam üleminek uuele 
otsetoetuste süsteemile ELi uuel rahastamis-
perioodil (2014–2020), täiendati Nõukogu otse-
toetuste määrust võimalusega maksta 2013. 
aastal riigieelarvelistest vahenditest ülemineku-
toetust.  
Aastatel 2004–2011 on määratud otsetoetusi ja 
täiendavaid otsetoetusi kogusummas 661,75 
miljonit eurot, millest 59% on määratud ELi 
eelarvest ja 41% Eesti riigieelarvest. Võrreldes 
2004. aastaga on otsetoetuste ja täiendavate 
otsetoetuste kogusumma suurenenud 2011. 
aastaks 2,5 korda. Kui Eesti eelarvest makstav 
summa on suurenenud liitumisjärgsel perioodil 
ca 1,4 korda, siis ELi eelarvest makstav toetuste 
summa on suurenenud ligikaudu neli korda. 

Siiski tuleb otsetoetuste ja täiendavate otse-
toetuste puhul silmas pidada, et tegemist on 
Eesti jaoks üleminekuskeemi ja -perioodiga, mis 
tähendab seda, et alates 2014. aastast peab Eesti 
üle minema ühtsele otsemaksete süsteemile, mis 
hakkab põhinema toetusõigustel. Praegu kesta-
vad läbirääkimised uue otsetoetuste süsteemi 
põhimõtete ja rakenduslike küsimuste üle. 

Joonis 8. Otsetoetuste ja täiendavate 
otsetoetuste määratud summad, 2004–2011 

 
 

Joonis 9. Otsetoetuste ja täiendavate otsetoetuste makstud summad maakondade lõikes,2011 
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Venemaa ja WTO 
Kristina Uibopuu, PMi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakond, EV Alaline Esindus Genfis  
 
Venemaa liitumisläbirääkimised WTOga kestsid 18 aastat. Vähesed riigid on pidanud läbirääkimisi 
nii pikalt. Kokku lepitud liitumisraport on üks mahukamaid, raporti põllumajanduspeatükk aga 
eranditult WTO liitumiste ajaloo pikim. EL oma 27 liikmesriigiga oli läbirääkimiste üks aktiivsemaid 
osapooli, mis pole ka ime, sest WTO riikide seas on EL Venemaa suurim kaubanduspartner. ELi 
riikide eest pidas läbirääkimisi Euroopa Komisjon, kes esindab ELi riike WTOs ühe häälena, 
koordineerides eelnevalt seisukohad ELi siseselt. Kuna Venemaa koos Kasahstani ja Valgevenega 
otsustasid luua omavahelise tolliliidu, mis käivitus 1. jaanuarist 2010, muutis see läbirääkimised 
WTOs oluliselt keerulisemaks ning mõneks ajaks takerdusid need hoopis. Põhiprobleemiks sai 
küsimus, kuidas peaks loodud Tolliliit suhestuma WTOga.  
Kui kolme riigi vahel kaotatakse tollid ja rakendatakse muid vabakaubanduse põhimõtteid, siis 
kuidas tagab Venemaa, et WTOga liitumise korral täidetakse seal kokkulepitud tariifikokkuleppeid 
ja muid mittetariifseid reegleid, olles samal ajal sõlminud erikokkulepped ka Valgevene ja 
Kasahstaniga? Kuna Venemaa lubas tagada kõikide WTOd puudutavate Tolliliidu seaduste 
vastavuse WTO reeglitega, saadi ka läbirääkimisi jätkata. Nüüd jälgisid WTO riigid juba Tolliliidu 
seaduste vastuvõtmise protsessi ja nende sisu, kuna väga paljud väliskaubandust puudutavad 
küsimused olid nüüdsest Venemaa siseriiklikust pädevusest liikunud Tolliliidu pädevusse. Tolliliidu 
loomine oli ülimahukas protsess ja vaja oli vastu võtta mitmeid uusi põhimõttelisi määrusi. WTOga 
liitumisprotsess muutus äärmiselt keeruliseks tegevuseks. Seadusandlik protsess pidi nüüdsest 
läbima mitte ainult Vene riigiduuma, vaid ka ja eelkõige Tolliliidu heakskiiduprotsessi, enne kui 
seadused vastu võeti. See protsess jätkub tänaseni ning siiani on rida õigusakte, mille Venemaa 
peab kiiremas korras vastu võtma, et viia end vastavusse WTO nõuetega. 
Sisulised läbirääkimised lõpetati 2011. aasta sügisel. Euroopa Komisjon, kes tegi Venemaa 
liitumismõjudest ELile lühiülevaate, hindas koguekspordi kasvu EList Venemaale 3,9 miljardi euro 
võrra (seda pärast osade üleminekuperioodide lõppu, kui Venemaal rakenduvad lõplikud 
tariifimäärad nn final bound rates). Väga suur osa sellest hinnangust tugineb eeldusel, et lisaks 
alandatavatele tariifimääradele (osad alates Venemaa liitumishetkest, osad üleminekuperioodiga) 
reformib Venemaa oma kaubandusalast seadusandlust, viies need kooskõlla WTO standarditega 
ning eemaldab turgu moonutavad meetmed, nagu näiteks diskrimineerivad hinnapraktikad ja 
mitte-tariifsed kaubandusbarjäärid. 
Alates Venemaa WTO liikmeks saamise hetkest on keskmine uus tariif põllumajandustoodetele 
10,8% (senise 13,2% asemel). Eesti jaoks oluline piimasaaduste tariifimäär saab olema 14,9% 
senise 19,9% asemel (piimatoodete lisaekspordiväärtuseks hindab EK umbes 45 miljonit eurot 
aastas). Liha tariifikvootides saavutati ELi jaoks hea kokkulepe, kus rakenduvad kvoodisisesed 
määrad st teatud koguse piires soodustariif: 

1. Loomaliha kvoodisisene tariifimäär 15%, kvoot värskele ja jahutatud loomalihale 29 000 tonni 
aastas ning külmutatud loomalihale 60 000 tonni aastas (kvoodiväline tariif 55%); 

2. Linnuliha kvoodisisene tariif 25%, ELi kvoot 80 000 tonni aastas; 
3. Sealihale rakendub kvoodisisene (400 000 tonni aastas) 0% tariifimäär, tegemist on ELi 

erisusega ja antud soodustariif kehtib kuni 2019. aasta lõpuni, peale seda kehtib kõigile WTO 
riikidele ühtne tariifimäär 25%. 

Enamus tariifimäärade alandusi hakkasid kehtima Venemaa liitumise hetkest ning juba on 
täheldatud kaubandusmahtude suurenemist Venemaa suunal. Osadel määradel eksisteerib ka 
üleminekuaeg (näiteks kanalihale, kuna see langeb 80% pealt 25% peale, sai Venemaa kaheksa-
aastase üleminekuaja tariifimäära alandamiseks).  

15 
 



 

 

Venemaa kodumaistest toetustest (põllumajandustootmisega seotud toetused farmerile, 
kõikvõimalikud turuhinnatoetused jne) ning ekspordikonkurentsist – liitumislepinguga on 
Venemaa võtnud kohustuse kaotada kõik eksporditoetused, mida hetkel makstakse, samuti 
lubanud kaubandust moonutavate kodumaiste põllumajandustoetuste lae viia 9 miljardi USD pealt 
4,4 miljardi USD peale aastaks 2018. Mida see kõik tähendab Eesti põllumehe jaoks? 
Kuna konkureerime samadel turgudel, siis muutub konkurents selles osas võrdsemaks. EL reformib 
Ühist Põllumajanduspoliitikat (ÜPP) ja toetuspoliitika järgib WTOs kehtivaid reegleid, seega on 
oluline, et seda teeks ka Venemaa. Laiemas kontekstis vaadatuna on see kahtlemata oluline ka 
multilateraalse kaubanduse puhul. Võrdsema konkurentsi tagamiseks on WTO ülesandeks jälgida 
ning kontrollida, et kõigi tema riikide siseriiklikud põllumajandustoetused oleksid minimaalselt 
turgu moonutavad WTOs on alati olnud terava luubi all Euroopa Liidu ÜPP ning USA 
põllumajandusmaksed (US Farm Bill), EL on mitmete reformide käigus ÜPPd ajakohastatud ning 
liberaalsemaks muutnud, samal ajal kui Venemaa põllumajanduspoliitikast puudus WTOl siiani 
ülevaade. 
Olles WTO liige ei tohi Venemaa enam rakendada riikidele spetsiifilisi tolliprotseduure – võrdselt 
tuleb kohelda kõiki importööre, olgu ta Eestist või Argentiinast. Läbirääkimiste käigus tõid WTO 
riigid esile probleemi seoses Venemaa riikliku tolliteenistuse (FCS) poolt välja antavate 
administratiivmäärustega, mis otseselt mõjutavad eksportööre, kuid mille osas FCS andis kas 
puudulikku infot või üldse mitte. Nüüdseks on Venemaa WTO nõudel töötanud välja vastava 
veebilehe, kus peab sisalduma viimane info kehtivatest tolliprotseduuridest 
(http://eng.customs.ru). Samuti peab Venemaa tagama ühtlustatud käibemaksumäära 
kodumaistele ning imporditud toodetele. Hiina, kes liitus WTOga rohkem kui kümme aastat tagasi, 
on selles vallas endiselt probleemne liige, kuna on kuulda käibemaksumäära erinevat kohaldamist. 
WTO riigid on Hiina taolise käitumise teravalt hukka mõistnud ja kutsunud üles käibemaksumäära 
kohaldamised viima vastavusse WTO reeglitega. Jääb üle loota, et Venemaa ei järgi siin Hiina 
Rahvavabariigi halba eeskuju. 
Nagu eelpool mainitud, on suur osa kaubanduspiirangutest mida riigid ühel või teisel moel 
rakendada püüavad, seotud mitte-tariifsete kaubanduspiirangutega. Tihti on need seotud 
sanitaar- ning fütosanitaarnõuetega (SPS-leping) kaupade veol. Riigid saavad seada selliseid 
piiranguid vaid WTO SPS-lepinguga kooskõlas, kui eksisteerib oht inimese, looma või taime 
tervisele. Suur osa WTO SPS-lepingust on seotud rahvusvaheliste toiduohutuse, looma- ja taime 
tervishoiu standardeid loovate organisatsioonide juba kehtestatud reeglitega. Seetõttu on oluline, 
et Venemaa edaspidi respekteeriks nende organisatsioonide (CODEX, OIE, IPPC) standardeid.  
Elusloomade veokeeld kogu Euroopa Liidust, mida Venemaa siiani rakendab, läheb ELi riikide ja EK 
nägemuses selgelt vastuollu WTO SPS-lepinguga ja Venemaa võetud kohustustega. Reaalset ohtu 
tuvastatud ei ole ning Venemaa ei ole pakkunud ka teaduslikku põhjendust, miks taoline piirang 
vajalik on. Kui eksisteerib oht inimese tervisele (või ka looma või taime tervisele, nagu sätestab 
WTO SPS-leping) on igal WTO riigil õigus, tulenevalt ohu astmest, rakendada vastavaid 
sisseveopiiranguid. Oluline on see, et piirangud oleks proportsionaalsed ohu astmega ning 
piiranguid seadev riik, antud juhul Venemaa, esitaks asjakohased teaduslikud põhjendused, mis 
õigustaks kasutusele võetud piiravaid meetmeid. Lisaks on hetkel vaidluskohaks ka 
Venemaapoolne tõlgendus eksportivate ettevõtete vastavatesse nimekirjadesse kandmise 
alustest. Varasemalt kasutatud eksportiva riigi garantiisid ei soovi Venemaa enam nn listimise 
alusena aktsepteerida, vaid nõuab auditeid vastavates ettevõtetes. Kõnealune küsimus on 
probleemiks mitte ainult ELi, vaid ka USA ja Norra ettevõtetele, kes Venemaale ekspordivad. EL ja 
teised kõnealused riigid on probleemi ka WTO SPSi plenaaristungil tõstatanud. Kuna SPSi alased 
kaubandusvaidlused on alati suure detailsusastmega ning väga palju vaidlusi venib just lepingu 
erineva tõlgenduse tõttu, ei ole ühegi WTO riikidevahelise vaidluse lahendust saavutatud üleöö, 
sedasama võib eeldada ka Venemaa puhul. 
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1.1. Põllumajandusloenduse tulemustest 
Eve Valdvee, SA põllumajandusstatistika osakond 

Rahvusvahelise Toidu- ja Põllumajandusorgani-
satsiooni (FAO) soovitusel toimuvad põllumajan-
dusloendused iga kümne aasta järel paljudes 
maailma riikides. ELis korraldavad põllumajan-
dusloendusi kõik riigid, kuna andmeid on tarvis 
ühise põllumajanduspoliitika kujundamiseks. 
2010. aasta põllumajandusloendus oli Eestis 
kuues, teine pärast taasiseseisvumist. Selle käigus 
loendati kõik põllumajanduslikud majapidamised, 
kus kasutatavat põllumajandusmaad oli vähemalt 
üks hektar või kus põllumajandussaadusi toodeti 
põhiliselt müügiks. 

Majapidamiste arv ja suurus 
Põllumajandusloenduse lõplike tulemuste järgi oli 
2010. aastal Eestis 19 613 põllumajanduslikku 
majapidamist, sealhulgas 3500 majapidamist, kus 
tegeleti ainult hooldusniitmisega. N-ö poolelatus-
talusid, kes tarbisid üle poole toodetud 
põllumajandustoodangust oma majapidamises, 
oli 5890. Kui oma tarbeks tootvate poolelatus-
talude arv on viimase viie aastaga vähenenud ligi 
kolm korda, siis turule tootvate majapidamiste 
arv ei ole oluliselt muutunud. Ettevõtlusvormina 
eelistatakse majapidamiste hulgas üha enam 
juriidilise isikuna tegutsemist – võrreldes eelmise, 
2001. aasta loendusega on juriidiliste isikute 

(osaühingud, aktsiaseltsid jm) majapidamiste arv 
kasvanud kahekordseks.  
Majapidamiste arvu ja suuruse osas on üsna 
selged piirkondlikud erisused. Kui Lõuna-Eestis 
(Võru, Valga ja Põlva maakonnas), aga ka Ida-
Virumaal ja saartel on säilinud rohkem 
väikemajapidamisi (vt majapidamiste jaotust 
kaardilt lisas), siis Lääne-Viru, Järva ja Viljandi 
maakonnas on kõrgem suurte majapidamiste 
osatähtsus. Sellest lähtuvalt erineb ka 
majapidamise keskmine suurus maakonniti 
oluliselt. Järvamaal ja Lääne-Virumaal, kus on 
suured majapidamised ja suhteliselt vähem 
väikseid majapidamisi, on majapidamise 
keskmine suurus teistest oluliselt suurem – 
vastavalt 88 ja 82 hektarit, ületades Eesti 
keskmist (48 ha) ligi kaks korda. Samal ajal on 
majapidamise keskmine suurus Lõuna-Eestis ja 
saartel oluliselt väiksem, kõige väiksem Võrumaal 
– 24 ha ehk poole väiksem kui Eestis keskmiselt.  

Maakasutus ja loomakasvatus 
2010. aastal oli põllumajanduslike majapidamiste 
valduses 940 930 hektarit kasutatavat põlluma-
jandusmaad, mis on 69 700 ha rohkem kui 
eelmise põllumajandusloenduse ajal. See näitab, 
et väikeste majapidamiste kadumisega tarvitu-

Spetsiifiliste kaubandusprobleemide lahendamiseks on ette nähtud ametlikud WTO komiteed, kus 
riigid adresseerivad probleemid ja piiranguid seadev riik on kohustatud neile vastust andma. Lisaks 
eksisteerib ka mitteametlik formaat probleemidele lahenduste otsimisel, seda kahepoolsete 
läbirääkimiste käigus. EK Kaubanduse Peadirektoraat on väga aktiivselt kasutanud seda võimalust 
WTO riikidega spetsiifilistele kaubandusprobleemidele lahenduste leidmiseks ja hetkel teeb seda 
aktiivselt Venemaa suunal. 
Kõige viimane ja kindlasti kõigi jaoks kõige ebameeldivam formaat on WTO poolt ellu kutsutud nn 
vaidluste lahendamise mehhanism ehk DSB (Dispute Settlement Body), mida osad armastavad 
kutsuda WTO kohtuks. Kui mõni WTO riik pikemat aega rikub selles organisatsioonis kehtivaid 
reegleid ning ametlikes komiteedes ega kahepoolsetel kõnelustel ei ole tulemust saavutatud, 
võivad vaidlused võtta ametliku vormi, st üks WTO riik kaebab teise riigi DSBsse. Tegemist on 
protsessiga, mis võib kesta mitu aastat enne kui otsuseni jõutakse ning olles juba selles faasis, 
kahepoolseid läbirääkimisi üldjuhul enam ei peeta. DSB puhul on tegemist pigem case-law tüüpi 
õigusega tulevikus sarnaste olukordade vältimiseks. Et ELis on väliskaubanduspoliitika delegeeritud 
Brüsseli kätte, peab neid vaidlusi WTOs ka Euroopa Komisjon, täpsemalt EK Kaubanduse 
Peadirektoraat. 

17 
 



 

seta jäänud maa on kasutusele võtnud suuremad 
majapidamised. Kasutatavast põllumajandus-
maast 68% hõlmas põllumaa, ligi 32% 
püsirohumaa, 0,3% püsikultuurid ja 0,2% 
koduaiad. Püsirohumaast juba 40% ehk 12% kogu 
põllumajandusmaast on tootmiseks mittekasu-
tatav hooldatav püsirohumaa. Tähtsamad põllu-
kultuurid on tera- ja kaunvili (30% põllumajan-
dusmaast), söödakultuurid põllumaal (22%) ja 
tehnilised kultuurid (11%). Võrreldes 2001. 
aastaga on tehniliste kultuuride (põhiliselt rapsi) 
kasvupind suurenenud 2,5 korda, 28 000 hektarilt 
71 000 hektarile. Samal ajal on kartuli kasvupind 
põllumajanduslikes majapidamistes vähenenud 
16 000 hektarilt 6000 hektarile. Koos väikeste 
majapidamiste kadumisega on vähenenud ka 
majapidamiste koduaedade pind, kus põhiliselt 
oma tarbeks kasvatatakse köögivilja, puuvilja ja 
marju (12 600 hektarilt 1700 hektarile).  
Rendimaa osatähtsus on suurenenud 45%lt 
53%ni ja nii maaomandi kui ka muu valduse 
osatähtsus on kahanenud. Põllumajandusmaa 
jaotus omandivormi järgi erineb suurtes ja 
väikestes majapidamistes tunduvalt. Kui alla 
kümnehektariste majapidamiste maast hõlmab 
enamik ehk 89% oma maa ja 50–100-hektaristel 
on oma maad umbes pool (ülejäänu on 
rendimaa), siis üle 1000-hektaristel majapida-
mistel on oma maad ainult 28% põllumajandus-
maast ja põhiosa on rendimaa. 
Ehkki ka loomadega põllumajanduslike majapida-
miste arv on võrreldes 2001. aastaga vähenenud 
üle kolme korra – 32 400-lt 9400-le, on looma-
kasvatus loomühikute arvestuses vähenenud 
siiski ainult 7%. 2010. aasta 1. septembri seisuga 
oli põllumajanduslikes majapidamistes 241 000 
veist, neist 96 300 piimalehma, 389 000 siga, 
87 000 lammast, 1,9 miljonit kodulindu, 3700 
kitse, 22 000 mesilasperet, 3400 emaküülikut ja 
6700 hobust. Loomakasvatus loomühikute 
arvestuses on võrreldes eelmise loendusega 
vähenenud suuresti just veiste vähenemise tõttu 
(14%) ja seda just väikestes majapidamistes. 
Seejuures on eriti märgatav piimalehmade arvu 
vähenemine (25%) ja lihaveiste pidamise levik. 
Veiste arvu vähenemist kompenseerib osaliselt 
sigade arvu kasv 18% võrra ja lammaste arvu 

kahekordistumine. Kodulindude arv on vähene-
nud 12% ja muutunud on ka see, milliseid liike 
eelistatakse kasvatada – broilerite arv on kasva-
nud 1,7 korda (426 000 võrra), muude kanade ja 
kukkede arv kahanenud 1,8 korda (699 000 
võrra). 
Nagu majapidamiste arvu ja suuruse, nii ka 
maakasutuse ja loomakasvatuse osas on näha 
selged piirkondlikud erisused. Kui Tartu, Põlva, 
Järva ja Lääne-Viru maakonnas on põllumaa ja 
püsikultuuride osatähtsus üle 80%, siis saartel 
jääb see alla 40% (Hiiumaal isegi alla 30%). Samal 
ajal on aga põllumaa ja püsikultuuride osatähtsus 
võimaliku efektiivsuse näitajaks, sest püsirohu-
maalt saadav tulu on alati väiksem. Kasutusest 
väljajäänud hooldatava püsirohumaa osatähtsuse 
poolest paistavad silma Ida-Viru ja Harju 
maakond (vastavalt 24% ja 19%). Loomakas-
vatuse osas on Järvamaa endiselt üle 30 000 
veisega suurim veisekasvatusmaakond, Saaremaa 
16 200 lambaga ülekaalukalt lambakasvatuse 
maakond ja Viljandi 122 300 seaga 
(tootmisstatistika andmetel) seakasvatusmaa-
kond. Linnukasvatusmaakonnaks võib nimetada 
Harju maakonda, kuhu on koondunud 76% Eesti 
kodulinnukasvatusest. 

Majapidamiste jaotus standardkogutoodangu ja 
tootmistüübi järgi 
2010. a põllumajandusloenduse andmetel oli 
põllumajanduslike majapidamiste standardkogu-
toodang 594,4 miljonit eurot, mis on 21% rohkem 
kui 2007. aastal. Standardkogutoodang on 
põllumajandustoodangu väärtus keskmistes 
hindades ja ühendab rahalises väärtuses nii 
taime- kui ka loomakasvatuse. Kolmveerandi 
kogu riigi standardkogutoodangust andsid ligi 900 
suurt majapidamist (standardkogutoodanguga 
100 000 € või rohkem). Samal ajal on ligi 
kolmveerand majapidamistest väikemajapida-
mised (standardkogutoodanguga alla 8000 €), kes 
annavad ainult 5% standardkogutoodangust. 
Selline jaotus näitab põllumajandustootmise 
suurt kontsentratsiooni. Kontsentratsioon on 
võrreldes eelmise põllumajandusloendusega 
märgatavalt ka kasvanud. 
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Joonis 10. Majapidamised ja standardkogutoodangu jaotus majandusliku suuruse järgi, 2010 
 

 
Suurtes majapidamistes on keskmiselt 585 ha, 
väikestes ehk kolmveerandis Eesti majapida-
mistest pisut alla 10 ha ja keskmise suurusega 
(standardkogutoodang 8 000–100 000 €) majapi-
damistes 63 ha põllumajandusmaad. Kui suurtes 
majapidamistes on enamik (80%) põllumajandus-
maast põllumaa, kus toimub intensiivne 
tootmine, siis väikestes majapidamistes on pool 
põllumajandusmaast hooldatav püsirohumaa, 
mida maastiku korrashoiu eesmärgil küll 
regulaarselt niidetakse, kuid kus põllumajandus-
saadusi ei toodeta. Põllumaad on väikemajapida-
mistel keskmiselt vaid 2,5 ha majapidamise 
kohta. Põllukultuuridest on väikemajapidamistel 
oluline osa kartulikasvatuses, samuti kodu-
aedadel ja viljapuude ning marjakultuuride 
kasvatamisel. Tehniliste kultuuride, teravilja ja 
söödakultuuride kasvatamine põllumaal on aga 
koondunud suurmajapidamistesse. 
Ka sea-, linnu- ja veisekasvatus on koondunud 
suurmajapidamistesse. Nendes peetakse 97% 
sigadest, 94% lindudest, 78% veistest ning teisi 
loomaliike vähem kui 20% ulatuses. Väikemaja-
pidamised on loomakasvatuses leidnud oma niši 
kitsede, mesilasperede ja emaküülikute pida-
misel. 
Kui Eesti keskmine standardkogutoodang 
majapidamise kohta oli 30 300 €, siis suurte 
majapidamistega Järva ja Lääne-Viru maakonnas 
oli see 59 200 ja 55 500 € (ligi poole rohkem kui 

Eesti keskmine). Väiksem oli keskmine standard-
kogutoodang majapidamise kohta väikeste 
majapidamistega Võru ja Hiiu maakonnas – 
12 400 € ja 13 700 € (Eesti keskmisest rohkem kui 
poole vähem). Kui Järvamaal ja Lääne-Virus 
annavad suured (vähemalt 100 000 € standard-
kogutoodanguga) majapidamised 84% ja 83% 
standardkogutoodangust, siis Hiiumaal ainult 
47% ja Võrumaal 55%. 
Majapidamisi klassifitseeritakse erinevate tege-
vuste (põllukultuuride-, köögivilja-, püsikul-
tuuride, karja-, sea- ja linnukasvatus) standard-
kogutoodangu osatähtsuse järgi ka tootmis-
tüüpidesse. Kui ühe tegevuse osatähtsus on 
vähemalt kaks kolmandikku majapidamise kogu 
standardkogutoodangust, siis loetakse majapida-
mine spetsialiseerunuks, vastasel juhul on 
tegemist segatootmismajapidamisega. Majapida-
mised, kus toodang puudub (on ainult hooldatav 
püsirohumaa, kesa või koduaed), loetakse 
liigitamata majapidamisteks. Spetsialiseerunud 
majapidamiste osatähtsus on Eestis väga suur – 
65% majapidamistest on spetsialiseerunud ja nad 
annavad 88% standardkogutoodangust. Kõige 
rohkem majapidamisi tegeleb põllukultuuride 
kasvatamisega (35%) ja karjakasvatusega (24%). 
Samad majapidamised annavad ka kõige rohkem 
standardkogutoodangut – karjakasvatajad 48% ja 
põllukultuuride kasvatajad 22% kogu standard-
kogutoodangust.  

44%

15% 14%
9%

5% 5% 4% 3% 1% 1%1% 1% 3% 3% 3% 6%
8%

13%
10%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-<2 2-<4 4-<8 8-<15 15-<25 25-<50 50-<100 100-<250 250-< 500 >=500
Majapidamiste arv StandardkogutoodangAllikas: SA

19 
 



 

Joonis 11. Majapidamiste ja standardkogutoodangu jaotus tootmistüübi järgi, 2010 

  
Tööjõud ja selle kasutamise efektiivsus 
Võrreldes eelmise põllumajandusloendusega on 
nii põllumajandustööga seotud isikute arv kui ka 
nende tööjõukulu vähenenud proportsionaalselt 
koos majapidamiste arvu vähenemisega ligi 60%. 
Kui 2001. aastal oli majapidamistes põllumajan-
dustööga seotud isikuid 140 600, siis 2010. 
aastal 57 800. Neist enamik ehk 39 700 oli 
peretööjõud, 12 900 alalised töötajad ja 5200 
ajutine tööjõud, keda on kaasatud hooajalistele 
või muu ajutise iseloomuga töödele. Seega on 
69% põllumajandustööga hõivatud inimestest 
peretööjõud, 22% alalised ja 9% ajutised 
töötajad. Peretööjõudu on majapidamiste arvu 
vähenemise tõttu kolm korda ehk 70 000 inimese 
võrra vähem kui enne. Alalist tööjõudu on samal 
ajal vähemaks jäänud ainult veerandi ehk 4400 
inimese võrra. 
Kui mitmel pool Euroopas on põllumajanduses 
suur enamus tööjõust mehed, siis Eestis ei ole 
meeste ülekaal nii valdav. Eesti püsitööjõust 55% 
on mehed ja 45% naised, mis näitab võrreldes 
2001. aastaga (mehi 52%, naisi 48%) siiski meeste 
osatähtsuse väikest kasvu. Veidi suurem on 
meeste ülekaal (58%) alaliste töötajate hulgas.  
Kuigi peretööjõudu on endiselt palju, on 
pereliikmed väga sageli kaasatud väikese 
tööajaga ja teevad seetõttu majapidamiste kogu 
põllumajandustööst tegelikult ainult 53% (2001. 
aastal veel 72%), alalised töötajad samas 45%. 
Ülejäänud töö teevad ajutised töötajad või 
tellitakse see lepingulise tööna. Alaliste töötajate 
tööpanuse osatähtsus on pidevalt tõusnud. Kui 
ELi põllumajanduse kohta saab öelda, et see 
baseerub eelkõige peretööjõul, siis Eestis see 
enam nii ei ole. Samas on ka see piirkonniti 
erinev. Kui ülekaalukalt suurte majapidamistega 

Järva, Harju, Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas 
teevad põhiosa tööst juba alalised töötajad, siis 
Hiiumaal ja Lõuna-Eestis põhineb põllumajandus-
tootmine eelkõige just peretööjõul.  
Põllumajandustöö maht varieerub majapida-
mistes oluliselt. Enim on tööd aianduse ja 
piimakarjandusega tegelevates majapidamistes. 
Kaks kolmandikku Eesti põllumajanduslikest 
majapidamistest on aga niivõrd väikesed, et neis 
jätkub põllumajandustööd vähem kui ühele 
inimesele. Veidi vähem kui pooltes majapida-
mistes (44%) tehakse aastas põllumajandustööd 
vähem kui pool inimaastat. Nende majapidamiste 
puhul ei ole põllumajandustöö põhitegevus ja 
enamasti on kasutusel ka muid sissetulekuallikad. 
Veerand majapidamistest on traditsioonilised 
peretalud, kus jätkub täisajaga tööd vähemalt 
ühele, kuid vähem kui kahele inimesele – 
enamasti majapidamise valdajale, keda abistavad 
teised pereliikmed. Rohkem kui pool (peaaegu 
60%) põllumajandustööst tehakse 12% majapida-
mistes, kus on hõivatud kolmandik põllumajan-
duslikust tööjõust ja 35% tööst tehakse ainult 1% 
suurtes majapidamistes.  
Kõigist majapidamistes töötavatest inimestest on 
pisut enam kui veerandil (28% ehk 14 700) 
majapidamises täistööajaga töökoht. Neist 9100 
ehk 62% on täistööajaga alalised töötajad ja 
ülejäänud täistööajaga peretööjõud. Kõik teised 
põllumajandustööga seotud isikud töötavad 
osaajaga. Väga suur osa kogu püsitööjõust – 
32 600 inimest ehk 62% töötab alla 50% 
täistööajast, 48% isegi alla 25% täistööajast. 
Kuna suur osa põllumajandustööst tehakse 
madala efektiivsusega väikemajapidamistes, mille 
arv on võrreldes eelmise põllumajandus-
loendusega kordades vähenenud, on vähenenud 
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ka tööjõukulu kasutatava põllumajandusmaa 
pinna kohta. Kui 2001. aastal oli tööjõukulu 100 
hektari põllumajandusmaa kohta peaaegu seitse 
inimaastat, siis 2010. aastal 2,7 inimaastat ehk ligi 
kolm korda vähem. Tööjõu kasutamise 
efektiivsust on siiski parem hinnata standard-
kogutoodangu järgi, mis ühendab rahalises 
väärtuses nii taime- kui ka loomakasvatuse. 
Standardkogutoodang tööjõukulu kohta on 
kolme aastaga suurenenud keskmiselt 55%. 
Ühest küljest on vähenenud tööjõukulu (78% 
2007. aasta tööjõukulust) ja teisalt on 
suurenenud toodangu väärtus (121% 2007. aasta 
standardkogutoodangust). Seejuures on enim 
tõusnud just suuremate, üle 100 000 € 
standardkogutoodanguga majapidamiste efektiiv-
sus (37%), keskmistel (8000–100 000 €) 25% ja 
väikestel (vähem kui 8000 €) 19%. Nii on väikeste 
majapidamiste standardkogutoodang tööjõukulu 
kohta ligi 12 korda väiksem kui suurtes 
majapidamistes ja kuus korda väiksem kui 
keskmistes majapidamistes. See tuleneb nii 
poolelatustalude madalast tööviljakusest kui ka 
asjaolust, et maade hooldamist ja koduaedade 
toodangut standardkogutoodangus ei arvestata.  

Majapidamiste juhid 
Majapidamiste juhid on küllaltki eakad, vaid 
veerand neist on alla 54-aastased ja 52% üle 55-
aastased (sh 28% on vanemad kui 65-aastased 
ehk pensioniealised). Juhtide vanus on seotud ka 
majapidamise suurusega – mida suuremad on 
majapidamised, seda vähem on nende eesotsas 
pensioniealisi ja rohkem 35–54-aastaseid juhte. 
Kui väikemajapidamistes on vähemalt 65-aastasi 
juhte kolmandik, siis suurmajapidamistes vaid 
8%.  
Kui tööjõu osas üldiselt on meeste ülekaal 
suhteliselt väike, siis juhtide osas on see juba 
valdav. Juhtidest on 64% mehed ja vaid 36% 
naised. Meeste ülekaal on suurem just 35–54-
aastaste hulgas.  
Juhtide sooline jaotus sõltub palju ka 
majapidamise suurusest. Naised juhivad pigem 
väiksemaid majapidamisi – kui väikestes 
majapidamistes oli naisjuhtide osatähtsus 40%, 
siis keskmistes 27% ja suurtes vaid 13%. 
Naisjuhtidega majapidamiste põllumajandus-
toodang on kogu põllumajandustoodangust 
rahalises väärtuses vaid 13%. 

Joonis 12. Juhid vanuse ja soo järgi, 2010 

 
Majapidamiste juhtidest enamikul (65%) puudub 
põllumajanduslik eriharidus. Täieliku põllumajan-
dusliku ettevalmistusega ehk põllumajandusliku 
kõrgkooliharidusega (sh rakenduskõrgkoolid ja 
tehnikumid) on 23% juhtidest ja põllumajan-
dusliku baasettevalmistusega 14% juhtidest. 
Nagu on majapidamise majandusliku suurusega 
seotud juhtide vanus, nii ka põllumajandusalane 
hariduslik ettevalmistus. Kui väikemajapidamiste 
juhtidest on 70% ainult praktiliste kogemustega 
juhid, siis suurmajapidamiste juhtide hulgas on 
vastupidi ligi 60% juhtidest täieliku põllumajan-
dusliku ettevalmistusega ja ainult praktilistele 
kogemustele tugineb 28% juhtidest. Siin peab 
lisaks veel arvestama, et suurte majapidamiste 
hulgas on ka väga suured üksused, kus juht ise 
otseselt põllumajandusega enam ei tegele ja 
põllumajandusharidus on allüksuste juhtidel. 
Tööalases täienduskoolituses osales 2010. aastal 
23% juhtidest. Täieliku põllumajandusliku 
ettevalmistusega juhtidest osales täienduskooli-
tusel 40%, baasettevalmistusega või ettevalmis-
tuseta juhtidest ligi kaks korda vähem, vastavalt 
24% ja 16%. Seejuures peavad täienduskoolitust 
tähtsamaks just suuremate, üle 100 000 € 
standardkogutoodanguga majapidamiste juhid, 
kellest osales koolitusel koguni 70%.  

Muu tulutoov tegevus ja maaelu areng 
Majapidamiste põllumajandustöös osalejad 
võivad olla seotud ka muude tulutoovate 
tegevustega, kas oma majapidamises või väljas-
pool seda. Seejuures loetakse muuks tulutoovaks 
tegevuseks ka põllumajanduslikku tööd väljas-
pool oma majapidamist. Kuigi põllumajandus-
tööjõu muud tulutoovat tegevust uuritakse vaid 
neis majapidamistes, kus valdaja on ka juht, ei 
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mõjuta see tulemusi, sest füüsiliste isikute 
majapidamistes ongi valdaja enamasti (95%) juht. 
Erandina võetakse muude tulutoovate tegevuste 
uurimisel arvesse ka valdaja abikaasa, kes ei 
tööta majapidamises ja alaliste töötajate puhul 
arvestatakse ainult majapidamisega seotud 
tulutoovaid tegevusi. 
2010. aastal tegeles muu tulutoova tegevusega 
19 479 põllumajandustööga seotud inimest, neist 
6995 valdajat, 5705 valdaja abikaasat, 6750 
valdaja muud pereliiget ja 29 alalist töötajat. 
Seega tegeles muude tulutoovate tegevustega ligi 
pool peretööjõust. Koos majapidamiste arvu 
suure vähenemisega on ka muu tulutoova 
tegevusega seotud pereliikmete arv oluliselt 
vähenenud, kuid nende osatähtsus on pisut 
tõusnud. Muu tulutoova tegevusega hõivatud 
peretööjõust tegeles enamik ehk 95% väljaspool 
majapidamist ja vaid 5% oli seotud 
majapidamisega. Seejuures on muu tegevus 
koguni 84%-le põhiline tegevus ja põllumajandus 
vaid kõrvaltegevus.  
Lisaks töötamisele väljaspool majapidamist saab 
lisatulu teenida ka majapidamise tegevust 
mittepõllumajanduslikesse valdkondadesse laien-
dades, kasutades selleks majapidamise maid, 
hooneid või seadmeid. Sellisel juhul on sageli 
keegi põllumajandustööjõust osaliselt hõivatud 
ka majapidamise mittepõllumajandusliku tegev-
sega.  
2010. aastal tegeles maaelu mitmekesistamisega 
ehk mittepõllumajanduslike tulutoovate 
tegevustega 2647 põllumajanduslikku majapida-
mist. Võrreldes 2003. aastaga, kui majapidamiste 
muid tulutoovaid tegevusi esmakordselt uuriti, 
on muu tulutoova tegevusega majapidamiste 
osatähtsus tõusnud 7,5%lt 13,5%le. Levinumad 
majapidamiste mittepõllumajanduslikud tegevu-
sed on lepinguline töö (kus sisaldub nii 
mittepõllumajanduslik kui ka põllumajanduslik 
lepinguline töö) ja metsandus. Turismiga tegeleb 
317 majapidamist ehk 12%. 534 majapidamist 
tegeleb rohkem kui ühe mittepõllumajandusliku 
tegevusega. Põllumajandussaaduste töötlemine, 
mis Euroopas on kõige levinum majapidamiste 

mittepõllumajanduslik tegevus, ei ole meil eriti 
populaarne. Ühest küljest võivad meie suhteliselt 
suurte majapidamiste muud tulutoovad tege-
vused olla sagedamini vormistatud eraldi 
ettevõttena ja seepärast põllumajandusliku 
majapidamise tulutoova tegevusena ei kajastu, 
teisest küljest on ELi ühed levinumad oma 
saaduste töötlejad püsikultuuride kasvatajad, 
kelle osatähtsus on meil madal. 
Kuna väiksemaid majapidamisi on kõige rohkem, 
on rohkem ka väikseid muu tulutoova tegevusega 
majapidamisi. Samas tegeldakse majapidamisega 
seotud muu tulutoova tegevusega sagedamini 
suuremates majapidamistes. Kui kõige väikse-
matest majapidamistest tegeleb muu tulutoova 
tegevusega 8%, siis 250 000–500 000 € standard-
kogutoodanguga majapidamistest on muu 
tulutoov tegevus 47%l. Kõige levinum mittepõllu-
majanduslik tegevus – lepinguline töö – esineb 
sagedamini suurtes majapidamistes, kus on 
selleks ka eelis oma majapidamises olemas-
olevate masinatena. Teine suurem muu tulutoov 
tegevus – metsandus – on enam levinud väikse-
mates majapidamistes, samuti turism. 
Enamik mittepõllumajanduslike tegevustega 
majapidamisi (42%) saavad sellest tulu vähem kui 
10% nende kogutoodangust. 32% majapida-
mistest saavad tulu 10–50% ja 26% saavad 
põhilise tulu ehk vähemalt 50% kogutoodangust 
mittepõllumajanduslikest tegevustest. Mida 
suurem on majapidamine, seda väiksem on 
mittepõllumajandusliku tulu osatähtsus. Kui 
kõige väiksematest majapidamistest saab 
põhitulu mujalt 43%, siis vähemalt 500 000 € 
standardkogutoodanguga majapidamistest vaid 
2%. Kõige sagedamini saavad põhitulu 
väljastpoolt põllumajandust majapidamised, kes 
põllumajandussaadusi ei tooda, kuid tegelevad 
maade hooldamisega ja saavad põllumajandus-
toetusi.  
Eesti 2010. aasta põllumajandusloenduse tule-
mused on detailsemalt avaldatud tabelitena 
statistikaameti veebilehel www.stat.ee statistika 
andmebaasis ja põllumajandusloenduse kogu-
mikus. 
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Aastad 2011–2012 on ELi uue ühise põllumajanduspoliitika kujundamise aastad 
Kaul Nurm, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Eestimaa Talupidajate Keskliit 
 
Euroopa Liidu ühisel põllumajanduspoliitikal (ÜPP) täitus tänavu 50 aastat. ÜPP rakendati Rooma 
lepinguga 1962. aastal ja sellest ajast alates on ta ELi aluslepingute lahutamatu osa. 
Aastate jooksul on ÜPP eesmärke järk-järgult muudetud vastavalt sellele, millised on ühiskonna 
ootused ja vajadused. Esmased eesmärgid olid siiski liikmesriikide põllumajanduse 
moderniseerimine ja ühiskonna toiduga varustamine, hilisemal ajal on lisandunud keskkonna 
mõõde ja maaelu areng.  
Vastavalt oludele on kasutatud erinevaid vahendeid ÜPP eesmärkide saavutamiseks. Esmasteks 
vahenditeks olid siseturu kaitse tollide näol ning teised turgu reguleerivad meetmed. 30 aastat 
hiljem vähendati oluliselt turgu reguleerivate vahendite osa, mis tõi kaasa tootjate sissetuleku 
kahanemise. Viimane kompenseeriti otsemaksetega, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Siit 
tulenevad ka erinevad toetuste tasemed nii liikmesriigiti, piirkonniti kui ka tootmisvaldkonniti. 
Kõige rohkem võitsid toona teraviljatootjad, kuna teraviljasektoris oli sissetulekute vähenemine 
kõige suurem. Need poliitikavahendid on koondatud ÜPP nn esimesse sambasse ja moodustavad 
ELi keskmisena ca 80% ÜPP vahenditest, Eestis ca 50% nn rahvuslikust ümbrikust. Keskkonna ja 
maaelupoliitika vahendid on koondatud ÜPP teise sambasse ja moodustavad ELi tasandil 20% ÜPP 
eelarvest, Eestis ca 50% rahvuslikust ümbrikust. Kui üldises plaanis on ÜPP pikaajalise ja stabiilse 
iseloomuga, siis aeg-ajalt võetakse ÜPP muudatused siiski käsile. Viimaste aastate praktika näitab, 
et seda tehakse ELi uue seitsmeaastase finantsraamistiku kujundamise käigus.  
Kui ÜPP uute eesmärkide sõnastamine Euroopa Komisjoni poolt jäi 2011. aastasse, siis 2012. 
aastasse on jäänud debatid nende eesmärkide üle. Eelkõige toimusid arutelud ja seisukohtade 
väljatöötamised Euroopa Nõukogus ja Euroopa Parlamendis, kellel on Lissaboni lepingu järgselt 
otsustav osa, kuid sama toimus ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning Euroopa 
Regioonide Komitees, kellel on viimastele nõuandev roll. Ka Euroopa Kontrollikoda on andnud 
oma hinnangu. Kui nõukogus on läbivaks liikmesriikide vastavad huvid, siis parlamendis ja 
regioonide komitees on esikohal poliitiliste fraktsioonide huvid, mille taustal terendamas iga 
saadiku oma liikmesriigi huvi. Samas on majandus- ja sotsiaalkomitees esiplaanil erinevaid 
eluvaldkondi esindavate organisatsioonide ehk nende kaudu Euroopa kodanike huvid.  
Lisaks nimetatud ametlikele Euroopa Liidu institutsioonidele osalevad ÜPP aruteludes 
mitmesugused katus- ehk lobiorganisatsioonid – olgu nendeks põllumajandustootjate, 
maaomanike, toidutööstuste, keskkonna- või tarbijaorganisatsioonid, kes esindavad oma liikmete 
huve. Eeltoodust nähtub, kui laialdaselt ÜPP muudatusi arutatakse, ja kindlasti pole otsuste 
vastuvõtmine sellises olukorras eriti lihtne.  
Järgnevalt esitan Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi komitee) põhilised seisukohad 
ÜPP reformikava suhtes, kuna olen selle komitee liige ning mõjutanud ka ise vastava arvamuse 
väljatöötamist. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukohad ÜPP reformikava suhtes 
Kõige üldisemalt sedastab komitee, et tulevase ühise põllumajanduspoliitika eesmärk peab olema 
otsusekindlalt kaitsta Euroopa põllumajandusmudelit, mis põhineb taludel, toiduga isevarustamise 
ja säästvuse põhimõtetel ning põllumajandustootjate ja tarbijate tegelikel vajadustel.  
Põllumajandust mõjutavad finants- ja majanduskriis ning kliimamuutused, kuid ka turud avaldavad 
põllumajandustootjatele järjest suuremat survet. See kõik on viinud tervete maaalade 
mahajätmiseni Euroopas. Seega on Euroopa põllumajandusmudel nüüd vajalikum kui kunagi 
varem. 
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Seetõttu tegi komitee Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile üleskutse säilitada ÜPP 
tugev eelarve vähemalt samas mahus kui praegusel eelarveperioodil. 

Lisaks toidu tootmisele pakub põllumajandussektor ühiskonnale mitmeid avalikke teenuseid nagu 
elujõuliste maakogukondade ja taristu kaitse, tasakaalustatud piirkondlik areng ja maapiirkondade 
tööhõive, traditsiooniliste maastike, rahvusliku pärandi ja tavade säilitamine, bioloogiline 
mitmekesisus, keskkonnakaitse ning loomade heaolu ja toiduohutuse kõrgeimad standardid. Kuna 
Euroopa põllu- ja metsamajandustootjad osutavad nimetatud multifunktsionaalseid teenuseid 
ühiskonna kui terviku hüvanguks, tehes selleks lisakulutusi ilma, et nad turult hindade kaudu 
hüvitist saaksid, on nende toetamine avaliku sektori sekkumise teel vajalik ja õigustatud. Euroopa 
põllumajandusmudel ei saa toimida maailmaturu hindade ja tingimuste juures ega nulltariifiga. 
Seetõttu vajab Euroopa põllumajandusmudelit toetav poliitika piisavalt finantsvahendeid ja turgu 
reguleerivaid mehhanisme. 

Otsetoetused 
Otsetoetuste osas toetab komitee loobumist ajaloolisest võrdlusperioodist, mis sai alguse 1992. 
aasta ÜPP reformi käigus, kuid soovitab uute toetusmäärade kehtestamisel jätta liikmesriikidele 
teatav paindlikkus ning pikem üleminekuperiood nende rakendamisel. Ühtlasi toetab komitee 
püüdlusi vähendada erinevusi liikmesriikide põllumajandustootjatele antava toetuse suuruses.  

Seoses finantsvahendite ümberjagamisega liikmesriikide vahel peaksid tulevase ÜPP põhitunnused 
olema tasakaal, õiglus ja pragmaatilisus. On oluline, et toetuste ümberjaotamise protsessis 
arvestataks nii vanade kui ka uute liikmesriikide põllumajandustootjate probleeme. Seepärast 
soovitab komitee riiklikud otsetoetused ümber jaotada, tuginedes objektiivsetele mittediskrimi-
neerivatele kriteeriumidele. Eesmärgiks on tagada, et perioodi 2014–2020 lõppedes ei oleks ühegi 
riigi otsetoetuste tase alla 90% ELi 27 liikmesriigi keskmisest. Komitee märgib, et otsetoetuste 
ebaühtlane tase moonutab konkurentsi liikmesriikide vahel ja sellel on oma majanduslikud ning 
sotsiaalsed tagajärjed, eelkõige Balti riikidele. Siinjuures on oluline märkida, et majandus- ja 
sotsiaalkomitee on ainus ELi ametlik institutsioon, kes sellise eesmärgi on püstitanud, ning Balti 
riikidest pärit komitee liikmetel on selle eesmärgi sedastamisel oluline panus. 

ÜPP I samba raames makstavad toetused peaksid olema suunatud aktiivsetele põllumajandus-
tootjatele. Selleks, et vältida piiratud eelarve kulutamist harimata maa või põllumajandusväliste 
tegevuste peale, tuleks selgelt määratleda mõisted “põllumajandustegevus”, “abikõlblik maa” ja 
„aktiivne põllumajandustootja” ning luua tihedam seos toetuste ja põllumajanduslike tegevuse 
vahel. Komitee toetab ka ettepanekut kehtestada lihtsustatud toetuskava väikepõllumajandus-
tootjatele, kuid kahtleb selles, kas komisjoni pakutud toetusmäärad on piisavad väikepõllumajan-
dustootjate arenguks.  

Komitee toetab ka Euroopa Komisjoni ettepanekut otsetoetuste järkjärgulise vähendamise kohta 
toetustele piirmäära kehtestamise teel. Sel viisil säästetud raha peaks jääma liikmesriigi käsutusse 
ning seda peaks saama kasutada nõrgemate põllumajandussektorite või tootjate toetamiseks 
riiklikul tasandil kas I või II samba kaudu vastavalt liikmesriigi otsusele. Sisuliselt on tegemist 
ettepanekuga otsetoetusi diferentseerida. Talupidajate keskliit on Eestis analoogse ettepaneku 
teinud juba 1999. aastal. Seni on see hea idee jäänud rakendamata eelkõige suurtootjate huvidest 
lähtuvate poliitikute vastuseisu tõttu. Ometi aitaks see tasakaalustada konkurentsitingimusi 
erineva suurusega tootjate vahel ja pidurdada põllumajanduse jätkuvat kontsentreerumist 
väikesearvulise tootjate rühma kätte.  

Komitee arvates on keskkonnasäästlikkuse (nn rohestamise) komponent vahend, millega luua 
tugevam ja nähtavam seos otsetoetuste ja põllumajanduse toodetavate avalike keskkonnahüvede 
vahel. Komitee leiab, et see süsteem peaks olema lihtne ning tagama keskkonnatulemused kõigilt 
ELi põllumajandustootjatelt.  
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Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maaalade meedet tuleks rakendada viisil, millega välditakse 
põllumajanduspinnal tootmise lõpetamist. Toetuste määramisel peab olema võimalik arvesse 
võtta ka vähem soodsate piirkondade iseärasusi. Ühtlasi toetab komitee noortele 
põllumajandustootjatele kavandatud vahendeid ÜPP I samba raames. 

Turuinstrumendid 
Komitee arvates on komisjoni ettepanekud ebapiisavad turu üha suurema volatiilsuse ja sellest 
tulenevate probleemide lahendamiseks. Lissaboni lepingutes fikseeritud ÜPP eesmärk tagada 
põllumajandusturgude stabiliseerimine ei kajastu õigusaktide ettepanekutes. Nagu eespool 
mainitud, ei ole võimalik kaitsta Euroopa põllumajandusmudelit maailmaturuhindade tingimustes. 
Seetõttu on turgu reguleerivad vahendid olulised. Eriti oluline on see Eestile, sest Eesti asub 
põhjapoolsel alal, kus looduslikest tingimustest tulenevalt on kulutused toodangu ühikule 
suuremad, kui heades tingimustes paiknevatel tootjatel nii maailmas kui Euroopas. Seetõttu pole 
mõistlik luua illusiooni, et Eesti lööks sellises maailmas läbi, kus poleks toetusi ega turukaitset.  

Komitee peab tähtsaks põllumajandustootjate ja nende organisatsioonide positsiooni tugevdamist 
toidutarneahelas, et tagada suurem kasum turgudelt. Komitee pooldab toote määratluse 
laiendamist tootjaorganisatsioonide, nende ühenduste ja tootmisharudevaheliste organisat-
sioonide tunnustamiseks. Samuti on ülimalt oluline kohandada ELi konkurentsieeskirju nii, et need 
võimaldaksid tootjaorganisatsioonidel ja ühistutel tugevdada oma turupositsiooni. Põllumajandus-
tootjate mõjuvõimu suurendamiseks toiduainete tootmisahelas peab komitee vajalikuks luua 
tingimused vahetult põllumajandustootjate poolt hallatavate lühikeste tarneahelate 
väljatöötamiseks. Senisest enam tuleks soodustada kohalikke ja piirkondlikke algatusi nagu 
taluturgusid ja otsemüüki. 

Kuna 27-liikmelises ELis kontrollivad vaid 15 kaubandusketti juba 77% toiduaineturust, leiab 
komitee, et on vaja teha jõupingutusi kaubandusliku pakkumise tasakaalustamiseks vastukaaluks 
kaubanduskettide turuvõimsusele. Lisaks peab komitee vajalikuks uurida, kas konkurentsiõigus on 
piisav turgu valitsevate struktuuride ja kaheldava lepingupraktika vältimiseks. 

Komitee arvates tuleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutada eeskätt selleks, et 
toetada põllumajandustootjaid, kes on kaotanud töö nende oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, 
mis on toimunud maailma kaubanduse globaliseerumise tõttu. 

Maaelu areng 

Komitee näeb ÜPP II sammast Euroopa põllumajandusmudeli säilitamise keskse vahendina. 
Maaelu arengu poliitika peaks olema suunatud esmajoones põllumajandusettevõtete 
uuendustegevusele ja konkurentsivõimele – seda kooskõlas Euroopa põllumajandusmudeliga. 
Tuleks toetada põllumajandusettevõtete investeeringuid, edendada põlvkondade vahetust, 
toetada meetmete väljatöötamist tarneahela integreerimiseks, parandada põllumajandus-
ettevõtete ja töötleva toiduainetööstuse vahelisi suhteid, toetada keskkonna- ja kliimasäästlikke 
meetmeid. Teretulnud on ettepanek kooskõlastada ÜPP maaelu arengu valdkond tihedamalt 
strateegiaga “Euroopa 2020” ja säästva arengu strateegiaga, pannes erilist rõhku teadus- ja 
uuendustegevusele, koolitusele ning nõuandele.  

Komitee nõustub Euroopa innovatsioonialase partnerluse kasutuselevõtuga maaelu arengu 
poliitika raames. Komitee leiab, et see vahend eeskätt edendab ja toetab teadustegevust 
soodustades põllu- ja metsamajanduse tootlikkust ja jätkusuutlikkust ning tagades keskkonna-
ressursside säästlik kasutamine. Lisaks aitab innovaatiline partnerlus suurendada põllu- ja 
metsamajanduse panust võitluses kliimamuutustega, parandada töökvaliteeti ja -ohutust põllu- ja 
metsamajanduses, tagada tarbijate ohutus ja tervishoid, ergutada uuenduslike viljelusmeetodite 
katsetamist, parandada toiduainete transporti ja logistikat ning propageerida toidukaupade 
keskkonnahoidlikke pakendeid.  
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1.2. Põllumajandussektori majanduslik olukord 
Marju Aamisepp ja Eduard Matveev, MMIKi põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond 

Statistikaameti poolt 2010. aastal läbiviidud 
põllumajandusloenduse andmetel on Eestis 
19 613 põllumajanduslikku majapidamist, kus on 
rohkem kui 1 ha põllumajanduslikku maad või kus 
toodetakse põllumajandussaadusi peamiselt 
müügiks.  
Põllumajanduslike majapidamiste hulgas on palju 
selliseid, kelle tootmise maht on liiga väike, et 
neid põllumajandustootjateks pidada. Alates 
2010. aastast mõõdetakse põllumajandusliku 
majapidamise majanduslikku suurust standard-
kogutoodangu väärtusena eurodes vastavalt 
tema kasutuses olevate põllumajandusmaa 
hektarite ja kasvatatavate loomade arvule. Eestis 
on põllumajandustootja majandusliku suuruse 
alampiiriks2 kehtestatud standardkogutoodangu 
väärtus 4000 €. Alampiirist allapoole jäävad 
majapidamised on väga väikesed, kus küll 
tegeldakse mingil määral põllumajandusega, kuid 

tootmise mahu poolest võib seda pigem 
elulaadiks või hobiks pidada.  
Jättes kõrvale väga väikesed majapidamised, on 
Eestis 8074 põllumajandustootjat, kes moodus-
tavad põllumajandustootjate üldkogumi. Üldko-
gumiga on kaetud 41% põllumajanduslike 
majapidamiste koguarvust, 98% põllumajandus-
liku tootmise standardkogutoodangust, 89% 
kasutatavast põllumajandusmaast ning 99% 
põllumajandusloomadest (arvestatuna loomühi-
kutes). Alljärgnev analüüs kirjeldab 
põllumajandustootjate üldkogumi majandus-
tulemusi aastatel 2006–2011. 
Üldkogumisse kuuluvad põllumajandustootjad on 
majandusliku suuruse alusel jagatud kolme 
gruppi: väiketootjad (standardkogutoodangu 
väärtus 4000–25 000 €), keskmise suurusega 
tootjad (25 000–100 000 €) ning suurtoojad 
(rohkem kui 100 000 €). 

 

 

 

1 Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmetel (2006–2011). 
2 Alates 2010. aastast mõõdetakse majanduslikku suurust standardkogutoodanguna põllumajandustootja kohta. 

Standardkogutoodang tehakse kindlaks standardtoodangu koefitsientide baasil, mis arvutatakse viie aasta keskmisena 
vastavalt saagikus- ja produktiivsusnäitajatele ning hindadele vaatlusalustel aastatel. Otsetoetused standardtoodangu 
koefitsientides ei kajastu. 

1 

Lisaks eelnevale kutsub komitee üles kaaluma ELi integreeritud valgustrateegia väljatöötamist, et 
tagada loomasöödaga varustatus ja vähendada sõltuvust valgu impordist. Hetkel on Euroopa 
loomakasvatus väga suures sõltuvuses Lõuna-Ameerikast imporditavast loomasöödast, mis 
valdavalt on toodetud geneetiliselt muundatud taimedest. Toiduga isevarustamise kõrval on oluline 
saavutada ka söödaga isevarustamine. 

Komitee on arvamusel, et teatav paindlikkus peab jääma liikmesriikidele ka ÜPP sammaste vaheliste 
vahendite jaotuses, võimaldades nii suunata vahendeid piiratud ulatuses (kuni 10%) esimesest 
sambast teise ja vastupidi.  

Eelnevat kokku võttes võib tõdeda, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus on heaks 
sisendiks parlamendi ja nõukogu aruteludele. Üldjoontes toetab see arvamus kõiki Eestile olulisi 
positsioone ÜPP reformikava suhtes. Loodan, et nõukogus ja parlamendis vastuvõetavad otsused 
aitavad kaasa nii Euroopa kui ka Eesti maaelu ja põllumajanduse jätkuvale arengule. 
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Põllumajandusloenduse andmetel oli sellise 
jaotuse alusel Eestis 5518 väiketootjat (28% 
majapidamiste koguarvust), kelle kasutuses oli 
14% põllumajandusmaast, 9% standardkogu-
toodangust ning 7% kasvatatavatest põllumajan-
dusloomadest (arvestatuna loomühikutes). 
Keskmise suurusega tootjaid oli 1656 (8% 

majapidamiste koguarvust) ning nende osaks oli 
20% põllumajandusmaast, 14% standardkogu-
toodangust ning 9% põllumajandusloomadest. 
Suurtootjaid oli ainult 893 (5% majapidamiste 
koguarvust), kuid samas oli nende kasutuses 55% 
põllumajandusmaast, 43% standardkogutoodan-
gust ning 83% põllumajandusloomadest.  

Joonis 13. Põllumajanduslike majapidamiste esindatus, 2010 

Majandusliku suuruse alampiiri kehtestamise 
tulemusena jäävad põllumajandustootjate 
üldkogumist välja küll 59% majapidamistest 
(11 539 nn hobitalu), kuid nende tegevusega on 
kaetud ainult 11% põllumajandusmaast, 2% 
standardkogutoodangust ja 1% kasvatatavatest 
põllumajandusloomadest (arvestatuna loomühi-
kutes).  
Põllumajandustootjate üldkogumis on peamis-
teks tootmistüüpideks taimekasvatus (32% üldko-
gumisse kuuluvatest tootjatest), loomakasvatus 
(peamiselt lihaveise- ja lambakasvatus, 24%), 
segatootmine (20%) ja piimatootmine (18%). 
Aianduse, püsikultuuride ning sea- ja 
linnukasvatuse tootmistüüpidesse kuulus väga 
vähe tootjaid (vastavalt 4%, 0,4% ja 1,3% 
üldkogumisse kuuluvatest tootjatest). 
2011. aastal oli Eesti põllumajandustootja 
kasutuses keskmiselt 116 ha põllumajanduslikku 
maad, millest 62% oli renditud või muudel alustel 
kasutusele võetud. Alates 2006. aastast on 
rendimaa osatähtsus jäänud enam-vähem samale 
tasemele. Võib täheldada, et mida suurem 
ettevõte, seda suurem osatähtsus on rendimaal – 
kui väiketootjatel oli 2011. aastal keskmiselt 37% 

kasutatavast põllumajandusmaast renditud, siis 
suurtootjatel oli rendimaad 71%. 
Tööjõu aastaühiku (TJÜ3) kohta arvestatuna tuli 
2011. aastal keskmiselt 58 ha põllumajanduslikku 
maad ning see on 2006. aastaga võrreldes 17 ha 
rohkem. Seega on viimase kuue aasta jooksul 
tööjõu kasutamise intensiivsus suurenenud 41% 
võrra. 
Üheks oluliseks näitajaks põllumajandusette-
võtete majandusliku olukorra hindamisel on 
netolisandväärtus (NLV4). NLV moodustas 2011. 
aastal 32 868 € keskmiselt ettevõtte ja 16 5376 € 
tööjõu aastaühiku kohta.  
Viimase viie aasta jooksul on NLV tööjõu 
aastaühiku kohta olnud väga suurte kõiku-
mistega, peegeldades üsna selgelt olukorda 
põllumajandussektoris sellel perioodil. Nimetatud 
näitajas kajastuvad nii ilmastikust sõltuvad 
saagikuse kõikumised, turusituatsioonist 
mõjutatud kokkuostuhinnad, toetuste suurus 
antud aastal ning ka muutused tootmises 
kasutatavate sisendite hindades. Kuna näitaja on 
välja toodud tööjõu aastaühiku kohta, siis 
peegelduvad selles ka tööjõu kasutamise 
efektiivsuse muutused.  

 

3 Tööjõu aastaühik (TJÜ) on arvestuslikult 2200 töötundi aastas. 
4 Netolisandväärtuse (NLV) leidmiseks liidetakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a investeeringutoetused) ning 

lahutatakse eri- ja üldkulud ning põhivara kulum.
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Võrreldes eelnenud aastaga kasvas NLV tööjõu 
aastaühiku kohta 2007. aastal 61%, 2008. ja 
2009. aastal toimus aga suur tagasilöök, kui see 
vähenes vastavalt 24% ja 19%. 2010. aastal oli 

juurdekasv võrreldes 2009. aastaga 69%, 
saavutades peaaegu kriisieelse 2007. aasta 
taseme ning 2011. aastal kasvas NLV tööjõu 
aastaühiku kohta veel 18% võrra. 

Joonis 14. NLV tööjõu aastaühiku kohta tootmistüüpide lõikes, 2006–2011 

 
2011. aastal moodustasid toetused (v.a investee-
ringutoetused) 70% NLVst. Alates aastast 2006 oli 
toetuste osakaal NLVs kõige kõrgem 2009. aastal 
(97%), kusjuures toetusi arvesse võtmata jäi 
netolisandväärtus taimekasvatuse, loomakasva-
tuse ja segatootmise ettevõtetes negatiivseks. 
Peamiste tootmistüüpide lõikes toodeti 2011. 
aastal kõige rohkem NLVd tööjõu aastaühiku 
kohta taimekasvatuses (23 404 €/TJÜ), kuid 
võrreldes kriisieelse 2007. aastaga oli see siiski 
3% madalam. Segatootmise ja piimatoomise 
ettevõtetes oli 2011. aastal NLV tööjõu aasta-

ühiku kohta 2007. aastaga võrreldes vastavalt 
33% ja 41% võrra suurem.  
Majandusliku suuruse järgi grupeerides oli 2011. 
aastal kõige kõrgem NLV tööjõu aastaühiku kohta 
suurtootjatel (23 269 €) ning see oli ligi neli korda 
suurem kui väiketootjatel (6073 €). Kui väike-
tootjatel on viimase viie aasta jooksul NLV tööjõu 
aastaühiku kohta jäänud enam-vähem samale 
tasemele, siis keskmise suurusega tootjad on 
vahepealsete aastate languse järel 2011. aastal 
ületanud 2007. aasta taseme 12% võrra. 
Suurtootjad jõudsid 2007. aasta tasemele juba 
2010. aastal. 

Joonis 15. NLV tööjõu aastaühiku kohta suurusegruppide lõikes, 2006–2011 

Üheks põllumajandustootjate jätkusuutlikkust 
iseloomustavaks näitajaks on kogutoodangu 
väärtuse suhe kogukuludesse. See näitab, mitme 
euro eest kogutoodangut tootis iga tootmises 

kulutatud euro. Kui kogutoodangu ja kogukulude 
suhe jääb alla ühe siis aruandeaastal toodetud 
toodangu väärtus ei katnud selle tootmiseks 
tehtud kulutusi. 
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Viimase kuue aasta jooksul on kogutoodangu 
väärtuse suhe kogukuludesse olnud positiivne 
ainult 2007. aastal, mil see näitaja oli 1,08. 
Arvestades kogutoodangu väärtuse hulka ka 
toetused (v.a investeeringutoetused), on antud 
näitaja olnud üle ühe kõigil vaadeldavatel 
aastatel ja kõige kõrgem aastal 2007 (1,33). 
Seega kattis ainult 2007. aastal toodangu väärtus 
selle tootmiseks tehtud kulutused ning ainult 

tänu toetustele jõudsid põllumehed positiivse 
tulemuseni ka teistel analüüsitavatel aastatel. 
Võrreldes kogutoodangu suhet kogukuludesse 
ilma toetusteta peamiste tootmistüüpide lõikes 
on vaadeldaval perioodil see näitaja olnud kõige 
kõrgem ja ka kõige madalam taimekasvatuses 
(vastavalt 2007. aastal 1,30 ja 2009. aastal 0,73). 
Koos toetustega oli see näitaja kõige kõrgem 
2007. aastal taimekasvatuses (1,65) ja kõige 
madalam 2009. aastal piimatootmises (0,99). 

Joonis 16. Kogutoodangu suhe kogukuludesse tootmistüüpide lõikes, 2006–2011 

 
Majandusliku suuruse gruppide lõikes on 
kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse 
olnud väiketootjate grupis suhteliselt kõrgem. 
Väiketootjatel puudub enamasti tööjõukulu, kuid 
kui arvestada ka oma pere tööjõukulu keskmisel 
palgatasemel, kujuneks näitaja tunduvalt 
madalamaks. Samuti on väike- ja keskmise 
suurusega tootjate hulgas palju mahetootjaid, 

kellel on toetuste tase kõrgem kui tavatootjatel. 
Seetõttu on perioodil 2008–2011 kogutoodangu 
väärtuse suhe kogukuludesse ilma toetusteta 
olnud enam-vähem võrdsel tasemel alla ühe 
kõigis suurusgruppides. Koos toetustega on 
suurtootjatel vastav näitaja aga olnud tunduvalt 
madalam kui väiksematesse suurusgruppidesse 
kuuluvatel tootjatel. 

Joonis 17. Kogutoodangu suhe kogukuludesse suurusgruppide lõikes, 2006–2011 
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Konkurentsis püsimiseks on oluline investeerida 
masinatesse ja ehitistesse. Keskmiselt tegi 
põllumajandustootja 2011. aastal investeeringuid 
200 € põllumajandusmaa hektari kohta arvesta-
tuna, sh investeeringutoetusi saadi 32 €/ha. 
2007. aasta heade majandustulemuste järel 
elavnes 2008. aastal investeerimine kõigi 
peamiste tootmistüüpide, aga ka majandusliku 
suuruse gruppide lõikes. 2009. aastal toimus 

investeerimises tagasiminek ning alates 2010. 
aastast on märgata järjekordset elavnemist kõigis 
peamistes tootmistüüpides ja ka suurusgrup-
pides, v.a keskmise suurusega tootjad. On 
iseloomulik, et suurtootjate grupis on viimastel 
aastatel tehtud kolm-neli korda rohkem 
investeeringuid põllumajandusmaa hektari kohta 
kui väiketootjate grupis. 

Joonis 18. Investeeringud hektari kohta tootmistüüpide lõikes, 2006–2011 

 
 

Joonis 19. Investeeringud hektari kohta suurusgruppide lõikes, 2006–2011 

 
Tänu viimastel aastatel tehtud suurtele investee-
ringutele on Eesti põllumajandustootjate põhiva-
raga varustatus oluliselt paranenud. Keskmine 
varade maksumus oli 2011. aastal 1363 eurot 
põllumajandusmaa hektari kohta, mis on ligi 
kolmandiku võrra rohkem kui 2006. aastal. 
Peamiste tootmistüüpide lõikes oli piimatootjatel 
suhteliselt rohkem vara põllumajandusmaa 
hektari kohta kui teistel.  

Suurte investeeringute tõttu on ettevõtetes 
kasvanud võõrkapitali osakaal koguvarast, 
ulatudes keskmiselt 28%ni 2011. aastal. Peamiste 
tootmistüüpide lõikes on kõige suurem sõltuvus 
võõrkapitalist piimatootmises, kus võlakordaja on 
viimastel aastatel olnud 40% lähedal.  
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Joonis 20. Koguvara väärtus hektari kohta ja võõrkapitali osakaal tootmistüüpide lõikes, 2006–2011 

 
Koguvara väärtus põllumajandusmaa hektari 
kohta moodustas 2011. aastal keskmiselt 1767 
eurot, kusjuures väike- ja suurtootjatel oli see 
summa suhteliselt samal tasemel (vastavalt 1817 
ja 1897 €/ha). Keskmise suurusega tootjatel oli 
koguvara keskmiselt 1423 €/ha. 
Võõrkapitali osakaal on väiketootjate grupis 
langenud 14%lt 2010. aastal 6%le 2011. aastal. 

Keskmise suurusega tootjatel on see näitaja aga 
langenud 28%lt 2007. aastal 19%ni 2011. aastal. 
Suurtootjatel on võõrkapitali osakaal olnud kõige 
kõrgem, võõrvahendid moodustavad selles grupis 
40% ringis koguvara väärtusest. Võõrkapitali 
osakaal oli suurtootjatel kõige kõrgem 2009. 
aastal (44%), mil tehti ka kõige rohkem 
investeeringuid.  

Joonis 21. Koguvara väärtus hektari kohta ja võõrkapitali osakaal suurusgruppide lõikes, 2006–2011 

 
Positiivse ettevõtjatuluga (EVT)5 lõpetas 2011. 
aasta 92% põllumajandustootjatest. Kui 2006. 
aastal oli see näitaja 94%, siis alates 2008. aastast 
algas positiivse tulemusega lõpetanute osakaalu 
vähenemine jõudes 2009. aastal 84%-ni. Kui aga 

vaadata sama näitajat ilma toetusi arvesse 
võtmata, siis 2007. aasta lõpetas positiivse 
ettevõtjatuluga 63% põllumajandustootjatest, 
2010. aastaks langes see näitaja 44%-ni ja 2011. 
aastal hakkas olukord uuesti paranema (47%). 

 

 

 

5 Ettevõtjatulu (EVT) leidmiseks lahutatakse netolisandväärtusest ka nn välistegurid (tööjõu-, rendi- ja intressikulu) ja lisatakse 
saadud investeeringutoetused. 
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Peamiste tootmistüüpide lõikes oli kõige 
madalam tulemus taimekasvatuses 2009. aastal, 
kui positiivse ettevõtjatuluga lõpetas 72% 
tootjatest ja ilma toetusi arvestamata vaid 38%. 
Kõige stabiilsem on positiivse ettevõtjatuluga 
lõpetanud tootjate osakaal olnud piimatootmise 
tootmistüübis, kuid toetusi mitte arvestades on 

viimastel aastatel ainult pooled piimatootjatest 
olnud võimelised positiivse ettevõtjatuluga 
lõpetama. Segatootjate puhul oli nimetatud 
näitaja 2011. aastal 95% ning ilma toetusteta on 
positiivse ettevõtjatuluga lõpetanud ettevõtjate 
osakaal jäänud 60% piirimaile.  

Joonis 22. Positiivse ettevõtjatuluga tootjate osakaal tootmistüüpide lõikes, 2006–2011 

 
Majandusliku suuruse gruppide lõikes olid 2011. 
aastal kõigi gruppide tootjad positiive 
ettevõtjatuluga lõpetanud tootjate osakaalu 
poolest samal tasemel (90%). Sama võib öelda ka 
siis, kui toetusi EVT hulka mitte arvestada. 
Suurtootjate grupis lõpetas 2009. aasta positiivse 

ettevõtjatuluga aga ainult 60% tootjatest ning 
ilma toetusteta jäi see näitaja 26% tasemele. 
Väikese ja keskmise suurusega tootjad on viimase 
viie aasta jooksul olnud toetustest suhteliselt 
suuremas sõltuvuses kui suurtootjad. 

Joonis 23. Positiivse ettevõtjatuluga tootjate osakaal suurusgruppide lõikes, 2006–2011 

 
Põllumajandus on pidanud aastatel 2006–2011 
läbi tegema suure arengu – soodsad majandus-
tingimused viisid sissetulekute suurenemisele ja 
andsid head tingimused investeeringute 
tegemiseks. See omakorda suurendas võõr-
kapitali osakaalu ja tõi kaasa kohustusi, mis 
vajavad tähtajalist täitmist. 2008. aastal alanud 

majanduslangus, mis saavutas põhja 2009. aastal, 
tekitas väga raske olukorra põllumajandus-
tootjatele, kes pidid vähenenud tulude ja 
lisandväärtuse tingimustes suurendama kulude 
efektiivsust ning leidma võimalusi tasuda 
kasutatud tootmistegurite sh võõrvahendite eest.
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2. Tootjalt tarbijani  
Marju Aamisepp ja Eduard Matveev, MMIKi põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond 
 
 

2.1. Tootmine – taimekasvatus  
Statistikaameti 2011. aasta andmetel oli Eestis 
põllumajandustootmises kasutatavat ja heades 
põllumajandus- ja keskkonnatingimustes 
säilitatavat maad kokku 946 000 ha, sellest 
põllumajanduslikuks tootmiseks kasutati 802 000 
ha ja hooldatavat maad oli 144 000 ha.  
Põllukultuuride kasvupind moodustas 2011. 
aastal 585 000 ha, mis on 17 000 ha võrra vähem 
kui 2010. Aastal. Vähenemise peamiseks 
põhjuseks oli söödakultuuride kasvupinna 
vähenemine. 
2011. aastal kasvatati teravilja 297 000 ha 
(sh suviteravilja 226 000 ha), söödakultuure 
175 000 ha, tehnilisi kultuure 90 000 ha ning 
muid põllukultuure kokku 23 000 ha. Teravili 
moodustas ligikaudu poole ja söödakultuurid 
kolmandiku põllukultuuride kasvupinnast. 

Joonis 24. Põllukultuuride kasvupinna struktuur, 
2011 

 

Tabel 1. Põllukultuuride kasvupind ja saagikus, 2009–2011 

 
 

Muud
põllukultuurid 

4%
Söödakultuurid

30%

Raps
15%

Teravili 
51%

Allikas: SA

Pind Saak Saagikus Pind Saak Saagikus Pind Saak Saagikus
tuhat ha tuhat t kg/ha tuhat ha tuhat t kg/ha tuhat ha tuhat t kg/ha

 Nisu 114 343 3 015 119 328 2 744 128 360 2 805
 Rukis 15 39 2 555 13 25 1 983 13 31 2 325
 Oder 141 377 2 679 105 255 2 431 118 295 2 494
 Kaer 36 87 2 394 30 55 1 790 28 63 2 211
 Muu teravil i 11 28 2 654 8 17 2 037 9 23 2 628
 Kaunvil i 5 8 1 547 7 13 1 713 9 16 1 811
 Kartul 9 139 15 275 9 163 17 456 9 165 17 836
 Raps 82 136 1 657 98 131 1 334 89 144 1 620
 Avamaa köögivil i 3 59 21 446 3 59 21 166 3 74 24 865
 Söödakultuurid 150 208 178
 Teised põllukultuurid 1 1 1
 Põllukultuurid kokku 567 602 585
 Allikas: SA

2009 2010 2011
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2.1.1. Teravili ja söödakultuurid 
Teravilja kasvupind suurenes võrreldes 2010. 
aastaga 8%, suviteravilja kasvupind suurenes 
sealjuures 9% ja taliteravilja kasvupind 4%. 
Suviteraviljadest vähenes ainult kaera kasvupind 
(7%), kõige enam suurenes odra kasvupind (14%). 
Taliteraviljadest suurenes kõige enam tritiku 
kasvupind (13%), taliodra kasvupind vähenes 
70%. Kui teravilja kasvupind on alates 2001. 
aastast olnud enam-vähem samal tasemel, siis 

teraviljatootjate arv on vähenenud üle kolme 
korra. 
SA poolt avaldatud 2012. aasta esialgsete and-
mete alusel oli teravilja kasvupind 309 000 ha, 
mis on 4% suurem kui 2011. aastal. Sealjuures 
suviteravilja kasvupind vähenes 3%, samas tali-
teravilja kasvupind suurenes 27%. Taliteravilja 
kasvupind suurenes esialgsetel andmetel 29%ni 
kogu teravilja kasvupinnast. 

Joonis 25. Teravilja kasvupind ja tootjate arv, 2001–2011 

 

Taliteravilja osatähtsus teravilja kasvupinnast on 
viimasel viiel aastal püsinud 20-25% ringis. Kõige 
enam kasvatatakse talinisu, mille kasvupind 
ulatus 2011. aastal 53 tuhande hektarini. Uute 
kultuuridena on hakatud kasvatama taliotra ja 
tritikut. Taliotra kasvatati kõige rohkem 2009. 
aastal (1400 ha), kuid 2011. aastaks vähenes 
taliodra kasvupind 300 hektarini. Tritiku 
kasvupind on vähenenud 8,0 tuhandelt hektarilt 
2009. aastal 4,5 tuhande hektarini 2011. aastal. 
2011. aastal külvati talinisu 2012. aasta saagiks 
53 000 ha, mis on võrreldes 2010. aasta külviga 
13% vähem, vähenesid ka taliodra ja tritiku 
külvipinnad, vastavalt 62% ja 32%. Taliodra 
külvipinna märkimisväärse vähenemise üheks 
põhjuseks võib pidada halba talvitumist, mille 
tõttu on mitmed põllumehed pärast 
mitmeaastast katsetamist taliodra kasvatamisest 
loobunud.  
Teravilja kogusaak oli 2011. aastal 772 000 tonni 
ehk 14% rohkem kui 2010. aastal. Kõige suurema 
osa teravilja kogusaagist moodustas oder (38%). 

Joonis 26. Teraviljade kasvupind, 2005–2011 

 
Teravilja keskmine saagikus oli 2011. aastal 
2598 kg/ha, kõrgeim oli see näitaja 2007. aastal 
(3009 kg/ha). Elaniku kohta toodeti 2011. aastal 
teravilja 576 kg (2010. aastal 506 kg). 
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Joonis 27. Teravilja saak ja saagikus Eestis, 2001–2011 

 
Joonis 28. Teraviljade saagikused, 2001–2011 
(kilogrammi hektarilt) 

 

 

Söödakultuure kasvatati 2011. aastal 178 000 
hektaril (sh 2400 ha seemnekasvatus). 
Söödakultuuride kasvupind vähenes võrreldes 
2010. aastaga 30 000 ha võrra ehk 14%. 2012. 

aasta esialgsetel andmetel kasvatati ühe- ja 
mitmeaastaseid söödakultuure 177 000 hektaril 
(sh 2200 ha seemnekasvatus). 
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Taimekaitsevahendite kasutus Eestis  
Jan-Roland Raukas, PMA taimekaitse osakond 
 
Taimekaitsevahendeid võib erinevalt paljudest teistest toodetest turustada ja kasutada ainult 
nendes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus vastavale tootele on antud ametlikult luba selle turule 
laskmiseks ehk iga taimekaitsevahendi turustamiseks või kasutamiseks tuleb vastav luba taotleda 
igast liikmesriigist, mille territooriumil seda kas turustada või kasutada soovitakse. Ka juba turule 
lastud taimekaitsevahendeid võib kasutada ainult nendel kultuuridel, millel kasutamiseks on selles 
riigis luba antud. Kuigi Eesti taimekaitsevahendite turg on suhteliselt väike ja uute 
taimekaitsevahendite turule toomine on seotud täiendavate kulude ning asjaajamisega, millest 
taimekaitsevahendite tootjad ei ole sageli huvitatud, on viimaste aastatega Eestis kasutada 
lubatud taimekaitsevahendite nomenklatuur oluliselt laienenud.  
Taimekaitsevahendite turule lubamise eest vastutab Eestis Põllumajandusamet. Toote turule 
laskmise loa saamiseks tuleb Põllumajandusameti taimekaitse osakonnale esitada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohane taotlus. Taotluse menetlemisel 
hinnatakse toote ohutust keskkonnale ja inimesele (nii töödeldud toodete tarbijale kui ka 
taimekaitsevahendi kasutamisel sellega kokku puutuvale töötajale) ning selle efektiivsust. Kui 
hindamise tulemusel ei põhjusta konkreetse taimekaitsevahendi nõuetekohane kasutamine 
lubamatut ohtu keskkonnale ega inimesele, ning see on efektiivsem varem turule lubatud 
analoogsetest toodetest, lubatakse taimekaitsevahend turule. 
Eestis saab igaaastaselt turule laskmise loa ca 30-40 uut taimekaitsevahendit ja kustutatakse 
kasutada lubatud taimekaitsevahendite loetelust ca 10 toodet. Seega suureneb Eestis turustada ja 
kasutada lubatud toodete nimistu pidevalt. 2012. aasta 25. septembri seisuga oli Eestis 
registreeritud (turustada ja kasutada lubatud) 317 erinevat taimekaitsevahendit 160 erineva 
toimeainega.  
Enim oli registreeritud umbrohutõrjevahendeid (herbitsiide) ja seenhaiguste tõrjevahendeid 
(fungitsiide, sh puhtimisvahendeid), vastavalt 139 ja 117. Putukatõrjevahendeid (insektitsiide) oli 
Eestis registreeritud 37, kasvuregulaatoreid 13, tigude ja nälkjate tõrjevahendeid (molluskitsiide) 
viis, desinfektsioonivahendeid (fumigante) 4 ja peletusvahendeid (repellente) 2. Täpne ülevaade 
Eestis turustada ja kasutada lubatud toodetest on avaldatud Põllumajandusameti kodulehel 
www.pma.agri.ee. 

Joonis 29. Taimekaitsevahendite kasutamine majapidamistes aastatel 2001–2011 
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2.1.2.  Raps 
Rapsi kasvupind oli 2011. aastal 89 000 hektarit, 
mis on 9% vähem kui 2010. aastal. Vähenes nii 
suvi- kui ka talirapsi kasvupind. Kogusaagiks saadi 
144 000 tonni, mis on 10% enam kui 2010. aastal. 
Kuna kasvupind oli väiksem, siis suurem kogusaak 
tulenes kõrgemast saagikusest (1620 kg/ha, mis 
on 21% suurem kui 2010. aastal).  
2012. aasta esialgsete näitajate kohaselt on rapsi 
kasvupind teist aastat järjest vähenemas (87 000 
ha). Rapsi soovitatakse kasvatada ühel põllul 4-5 
aasta tagant, seega võiks rapsi maksimaalne 
kasvupind Eestis olla kuni 120 000 ha. Kuigi rapsi 
hind on võrreldes teravilja hinnaga olnud oluliselt 
kõrgem, tuleb arvestada asjaoluga, et raps on 
nõudlikum mullaviljakuse suhtes ning ka 
kulutused hektari kohta on oluliselt suuremad kui 
teraviljadel.  
Viimastel aastatel on suurenenud talirapsi 
osatähtsus: 2012. aasta saagiks külvati talirapsi 
21 000 hektarile ehk ligi poole suuremale pinnale 
kui 2011. aastal. Kuna rapsi talivormid on 
ilmastiku ja külviaja suhtes väga tundlikud, on 
nende kasvatamine seotud riskiga. Samas on 
taliraps hea eelvili taliteraviljadele, sest valmib 
varakult ning koristustöödega saab varem 
alustada. Samuti on heade kasvutingimuste 
korral talirapsi saagikus kõrgem kui suvirapsil. 

Joonis 30. Rapsi kasvupind, 2001–2011 

 

Joonis 31. Rapsi saagikus, 2001–2011 
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Taimekaitsevahendite kasutus Eestis viimastel aastatel oluliselt muutunud ei ole. Kuigi juuresolevalt 
jooniselt nähtub, nagu oleks 2006. aastast toimunud oluline hüpe taimekaitsevahendite kasutuses, 
siis tegelikult ei ole alates 2006. aastast taimekaitsevahendite kasutatud kogused valikvaatluse 
laiendamise metoodika muutumise tõttu varasemate aastate andmetega võrreldavad. 2011. aastal 
ei ole enam eraldi välja toodud puhtimispreparaatide kogused ning need kajastuvad kas 
seenhaiguste tõrjevahendite või putukatõrjevahendite rühmas sõltuvalt toimeainest. 2009. aasta 
väiksem taimekaitsevahendite kasutus on põhjendatav valitsenud majandussurutisega, millest 
tulenevalt tootjatel ei olnud piisavalt käibevahendeid vajalike taimekaitsevahendite soetamiseks. 
Kuna taimekaitsevahendite kasutus sõltub oluliselt ka ilmastikust, siis 2012. aastal valitsenud niiske 
ilmastik tõi ilmselt kaasa taimekaitsevahendite kasutuse tõusu, eelkõige seenhaiguste 
tõrjevahendite osas. 
Eestis kasutatakse ülekaalukalt kõige enam umbrohutõrjevahendeid ja väiksemates kogustes muid 
taimekaitsevahendeid. Kuigi seenhaiguste tõrjevahendite kasutamine on kallis ja ei anna tihtipeale 
otsest majanduslikku efekti, on viimastel aastatel nende kasutus eelkõige saagi kvaliteedi 
parandamise eesmärgil suurenenud. 
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Joonis 32. Rapsi tootmine elaniku kohta, 2005–
2011 

 

Joonis 33. Õliseemne isevarustatuse tase, 2000–
2011 

 

2.1.3. Kartul ja köögivili 
Kartuli kasvupind on püsinud 2008. aastast 9000 
hektari juures, 2011. aastal kasvatati kartulit 
9200 ha. Võrreldes 2000. aastaga on kartuli 
kasvupind vähenenud üle kolme korra. Kartuli 
kogusaagiks saadi 2011. aastal 165 000 tonni ning 
keskmiseks saagikuseks kujunes 17,8 t/ha. 
Elaniku kohta toodeti kartulit 123 kg. 
2012. aasta esialgsete andmete põhjal on kartuli 
kasvupind jäänud samale tasemele – 9200 ha. 
Suurim kasvupind oli Tartumaal (801 ha) ja 
väikseim Hiiumaal (36 ha). Kartuli mahapanek 
hilines mitmel pool jaheda kevade tõttu. Ilm oli 
kartuli kasvuperioodil suhteliselt soodne, kuid 
sademete jaotumine äärmiselt ebaühtlane. Liigne 
niiskus lõi soodsad tingimused taimi kahjustavate 
haiguste arenguks. Viimastel aastatel on 
laienenud ka kartulimardikate leviala ja arvukus. 
Halbade ilmastikuolude ja liigniiskuse tõttu on 
kartuli koristamine raskendatud, seda eriti 
Läänemaal ja Põhja-Eestis. 
Avamaaköögivilja kasvupind oli 2011. aastal 
3000 ha ja viimastel aastatel ei ole see eriti 
muutunud. Võrreldes 2000. aastaga on 
avamaaköögivilja kasvupind kolmandiku võrra 
vähenenud. 
Kõige enam kasvatati porgandit (622 ha) ja 
kapsast (599 ha) ning kokku moodustas nende 
kasvupind ligi poole (41%) avamaaköögiviljade 
kasvupinnast. Muid köögivilju kasvatati 
väiksematel pindadel. 2011. aastal kasvatati 
Eestis kokku 88 000 tonni köögivilja, sellest 
74 000 tonni (84%) kasvatati avamaal. 

Joonis 34. Kartuli ja avamaaköögivilja 
kasvupind, 2001–2011 

 
Joonis 35. Kartuli ja avamaaköögivilja saagikus, 
2001–2011 
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Avamaaköögiviljade keskmine saagikus oli 2011. 
aastal 25 000 tonni hektari kohta. Võrreldes 
eelmiste aastatega oli 2011. aasta avamaaköögi-
vilja kasvatamiseks soodne, paljude köögiviljade 
saagikus oli tunduvalt kõrgem (nt kapsas, söögi-
peet) kui varem.  
Katmikala köögivilja kasvupind oli 2011. aastal 
250 ha, sellest 153 ha kasvatati tomatit ja 70 ha 
kurki. Katmikala köögivilja kasvupind ei ole 
viimastel aastatel eriti muutunud. Tomatit 
toodeti kokku 6200 tonni ja kurki 5900 tonni. 
Elaniku kohta toodeti 2011. aastal 66 kg 
köögivilja, sellest 84% moodustas avamaa-
köögivili. 
2012. aasta on olnud sobivam nendele 
avamaaköögiviljadele, mille kasvatamiseks ei ole 
kõrged temperatuurid vajalikud, nt kapsas, 
porgand, söögipeet, kaalikas. Kurgi ja tomati 
kasvatamiseks 2012. aasta eriti soodne ei olnud. 
Katmikala köögiviljade tootmises tõi jahe suvi 
kaasa täiendavaid kulutusi küttele. 

Tabel 2. Kartuli ja köögivilja toodang elaniku 
kohta, 2007–2011 
(kilogrammi)  

 

Tabel 3. Köögivilja kasvupind ja saagikus, 2009–2011 

 

2007 2008 2009 2010 2011
 Kartul 143 93 104 122 123
 Avamaaköögivil i 42,8 37,8 44,1 44,2 55,3
   Kapsas 14,2 14,9 14,0 12,4 15,7
   Kurk 2,6 1,4 2,8 3,8 3,8
   Söögipeet 5,2 4,1 5,3 4,4 7,1
   Porgand 15,0 11,6 15,6 17,0 18,3
   Mugulsibul 1,0 1,8 1,4 1,6 1,0
   Küüslauk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   Roheline hernes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   Kaalikas 1,1 1,2 1,9 0,9 1,4
   Muu köögivil i 3,5 2,7 3,0 4,0 7,9
 Katmikala  köögivil i 10,6 10,3 8,6 11,0 10,5
    Kurk 4,6 5,0 4,2 5,3 4,4
    Tomat 4,9 3,9 3,4 3,7 4,6

    Muu köögivil i 1,0 1,4 0,9 2,0 1,4
 Allikas: SA

Pind Saak Saagikus Pind Saak Saagikus Pind Saak Saagikus
ha t kg/ha ha t kg/ha ha t kg/ha

 Kartul 9 100 139 100 15 275 9 400 163 400 17 456 9 200 164 700 17 836
 Avamaa köögivil i  kokku 2 757 59 127 2 796 59 180 2 981 74 122
    Kapsas 637 18 770 29 466 679 16 635 24 499 599 20 987 35 037
    Kurk 184 3 690 20 054 220 5 047 22 941 228 5 138 22 535
    Tomat 15 150 10 000 16 222 13 875 14 196 14 000
    Söögipeet 318 7 158 22 509 311 5 835 18 762 390 9 458 24 251
    Porgand 647 20 885 32 280 588 22 817 38 804 622 24 517 39 416
    Mugulsibul 232 1 914 8 250 238 2 155 9 055 230 1 301 5 657
    Küüslauk 66 74 1 121 70 110 1 571 75 167 2 227
    Roheline hernes 121 158 1 306 133 91 684 102 91 892
    Kaalikas 140 2 493 17 807 155 1 161 7 490 136 1 818 13 368
    Muu köögivil i 397 3 835 9 660 386 5 107 13 231 599 10 645 17 862
Katmikala  köögivil i  kokku 268 11 497 248 14 709 250 14 003
    Kurk 86 5 687 65 898 70 7 063 100 756 70 5 936 84 800
    Tomat 159 4 549 28 682 152 4 962 32 559 153 6 218 40 587
    Muu köögivil i 23 1 261 57 318 25 2 684 111 833 27 1 849 74 257
 Allikas: SA

2009 2010 2011
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2.1.4. Puuviljad ja marjad 

Viljapuu- ja marjaaedade pindala oli 2011. aastal 
kokku 6442 hektarit, mis on 62 ha võrra väiksem 
kui aasta varem. Vähenemine toimus enamuse 
puuvilja- ja marjakultuuride kasvupinna osas. 
Kõige rohkem vähenes punase ja valge sõstra, 
musta sõstra ja vaarika kasvupind. 
Puuvilja- ja marjakultuuride keskmine saagikus oli 
2011. aastal üldiselt kõrgem kui 2010. aastal, 
mõnevõrra madalam saagikus oli ainult 
kirsipuudel ning karusmarja- ja vaarikaistandikes. 
Kokku toodeti 4500 tonni puuvilju ja marju, mis 
arvestuslikult teeb ühe elaniku kohta 3,4 
kilogrammi. 
Maasikaid kasvatati 2011. aastal 599 hektaril, mis 
on 10 ha võrra rohkem kui aasta varem. Saagikus 
oli samal tasemel 2010. aastaga. Kokku toodeti 
1300 tonni maasikaid, mis teeb ühe elaniku kohta 
ühe kilogrammi. 
Viimase viie aasta võrdluses oli parim 2009. 
aasta, mil ühe elaniku kohta toodeti 6,0 kg 
puuvilju ja marju ning 1,3 kg maasikaid. 

Joonis 36. Puuviljade kasvupind, 2001–2011 

 
Joonis 37. Puuviljade saagikus, 2001–2011 

 
Tabel 4. Viljapuu- ja marjaaedade kasvupind ja saagikus, 2009–2011 
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Pind Saak Saagikus Pind Saak Saagikus Pind Saak Saagikus
ha t kg/ha ha t kg/ha ha t kg/ha

 Vil japuu- ja marjaaiad kokk 7 678 7 983 6 504 3 796 6 442 4 542
    Õunad ja pirnid 4 222 5 446 1 333 3 319 1 983 615 3 329 2 702 840
    Ploomid 540 686 1 309 449 251 577 441 266 617
    Kirsid 338 108 322 276 126 458 275 105 395
    Punane ja valge sõstar 402 511 1 274 384 134 350 347 291 839
    Must sõstar 558 401 830 596 402 749 560 489 935
    Karusmari 231 117 506 183 147 803 183 141 770
    Vaarikas 219 213 1 014 266 282 1 085 245 160 708
    Muud 1 168 501 1 031 471 1 062 388
 Maasikakasvatus 597 1 790 3 163 589 1 275 2 245 599 1 292 2 456
 Allikas: SA

2009 2010 2011
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Tabel 5. Viljapuu- ja marjaaedade toodang 
elaniku kohta, 2007–2011 
(kilogrammi) 

 
2011. aastal jätkus 2010. aastal alanud teravilja ja 
rapsiseemne kokkuostuhindade tõus, saavutades 
alates 2001. aastast alates kõrgeima taseme. 
Kaunvilja kokkuostuhind oli kõige kõrgem 2007. 
aastal (242 €/t) ning pärast langust kahel 
järgneval aastal tõusis kaunvilja kokkuostuhind 
2011. aastal tasemele 205 €/t. 

Tabel 6. Teraviljade ja rapsi realiseerimishinnad 
ELis, 2011 
(euro/tonn) 

  
 

 

 

Tabel 7. Tera- ja kaunvilja ning rapsiseemne kokkuostuhinnad, 2001–2011 
(euro/tonn) 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011
 Vil japuu- ja marjaaiad 3,8 3,0 6,0 2,8 3,4
  Õunad ja pirnid 3,0 1,7 4,1 1,5 2,0
  Ploomid 0,0 0,1 0,5 0,2 0,2
  Kirsid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Punane ja valge sõstar 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2
  Must sõstar 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4
  Karusmari 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Vaarikas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
  Muud 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3
 Maasikas 1,1 1,1 1,3 1,0 1,0
 Allikas: SA

 Riik Nisu Rukis Oder Kaer Tritik Raps
 Eesti 187 176 181 154 169 439
 Läti 197 170 168 134 162 415
 Leedu 206 175 179 159 161 422
 Soome 197 187 … 166 … 422
 Tšehhi 205 192 180 241 … 456
 Taani 193 172 196 175 179 419
 Hispaania 212 184 195 182 206 283
 Luksemburg 182 155 161 153 165 390
 Ungari 183 165 178 167 158 427
 Poola 199 181 184 158 177 446
 Rootsi 199 184 176 153 175 429
 Sloveenia 193 194 181 … 221 422
 Slovakkia 179 171 190 170 … 461
 Bulgaaria 167 141 160 165 141 412
 Allikas: EUROSTAT, SA

Aasta Teravili Nisu Rukis Oder Kaer Tritik Segavili Kaunvili Raps
2001 101 116 94 105 82 .. 91 159 …
2002 100 103 96 100 86 97 92 155 254
2003 103 114 87 97 78 93 100 159 246
2004 107 112 109 103 89 97 107 147 221
2005 94 98 93 91 82 99 97 154 217
2006 105 112 108 101 87 99 104 188 259
2007 169 183 173 154 140 154 149 185 319
2008 145 155 126 137 110 141 164 242 329
2009 98 104 78 98 70 87 101 168 275
2010 145 162 129 123 108 128 117 177 350
2011 183 187 176 181 154 169 173 205 439

 Allikas: SA
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Joonis 38. Tera- ja kaunvilja ning rapsiseemne kokkuostuhinnad, 2005–2011 
(€/tonn) 
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Maaparandushoid – unustatud, aga jätkuvalt aktuaalne 
Heiki Pajur, PMA maaparanduse osakond  

 
Veidi üle 30% Eesti maismaapinnast on kaetud maaparandussüsteemidega. Nii silmaga 
hoomatavad kraavid, kui ka maa sees olevad dreenitorud, on maa lahutamatud osad. Kuivendus- 
või niisutussüsteemid loovad eelduse põllu- või metsamaa paremaks majandamiseks. 
Maaomanikud ei tea sageli, et nende maadel asuvad kuivendussüsteemid ning et 
kuivendussüsteemide korrashoid on nende kohustus. Probleemide ilmnemisel ei osata nõu 
saamiseks kellegi poole pöörduda. Sageli paikneb ühel kuivendussüsteemil mitu maaomanikku 
ning selle hoolduse ja hoiu küsimustes ei pruugi maaomanike erinevad huvid kokku langeda. 
Paraku on maaomanike ühine tegutsemine maaparandussüsteemi korrashoiul pea ainus viis 
saavutamaks selle toimimist. Maaparandusseaduse kohaselt ei tohi maaomanik takistada vee 
läbivoolu ega kahjustada oma tegevuse või tegevusetusega teiste maaomanike huve. 
Sademeterohketel aastatel, nagu 2012. aasta, tekib kuivendatud maa kasutajatel probleeme just 
saagikoristusperioodil – põld ei kanna masinaid. Suured vooluhulgad toovad välja amortiseeruvate 
maaparandusehitiste nõrgad kohad. Arvestades kuivendussüsteemide vanust (enamus on rajatud 
üle 30 aasta tagasi) ja ulatust (Eestis on ligikaudu 640 000 ha kuivendatud põllumaad ja 700 000 ha 
kuivendatud metsamaad), on kuivenduse puudulikkusest tingitud majanduslik kahju 
märkimisväärne. Tavapärasest rohkem on maaparandussüsteemidel erosiooni ja ummistusi, mille 
põhjusteks on tavaliselt lihtsamat sorti voolutakistused eesvooludel (kraavidel ja ojadel). Et sellist 
olukorda ära hoida, ei ole iga kord vaja teostada suuremahulisi maaparandussüsteemide 
uuendustöid. Sageli piisab, kui aeg-ajalt eesvooludest sissekukkunud puud või muud väiksemad 
takistused eemaldada. Samas võib ka väike voolutakistus tekitada aja jooksul palju ebameeldivusi 
suurel maa-alal. 
Takistus vooluveekogus tekitab soovimatu paisutuse, vool aeglustub ja veepind tõuseb. Vee vool 
aeglustub ja kuhjuma hakkab sete. Paisutus loob võimalused pinnase veega küllastumiseks 
voolujuhtme nõlvadel ja soodsad tingimused nõlva erosiooniks. Lisaks kuhjuvad voolutakistuse 
taha ka muud vooluga edasikanduvad juhuslikud materjalid. Paisutuse mõjualal aeglase vooluga 
vees hakkab vohama veetaimestik, mis suurendab veejuhtme nõlva karedust, see aeglustab voolu 
veelgi ja soodustab jätkuvalt settimist. Esialgselt väike takistus muutub ajapikku suureks paisuks. 
Oksad, murdunud puud, kilekotid, kaldalt varisenud mättad jmt voolusängis on reaalseks ohuks 
kogu maaparandussüsteemide toimimisele. Sellised ummistused ja paisutused meelitavad lisaks 
kohale ka kopraid, kes kõikide ehitustehnika reeglite järgi ehitavad vägagi tülikalt likvideeritavaid 
paisusid. 

Eriti riskiohtlikud ja paisutusetundlikud on eesvooludel asuvad truubid. Kõige tühisemad 
takistused, mis väikese vee vooluhulga ajal truubitoru ette kogunevad, tekitavad vooluhulga 
suurenedes kiirelt püsiva paisutuse, sageli põhjustab see ka truubi enda hävimise.  
Esimesed külmad muudavad voolutakistused veelgi püsivamateks, kuna aeglasema vooluga vesi 
jäätub esimesena ja sulab viimasena. Kõrge veeseisuga veekogus kahjustab külmumine ka 
üleujutatud nõlvade seisundit ja võib põhjustada ulatuslikke pinnaselihkeid, ummistades 
omakorda vee voolu. 
Kõige eeltoodu tagajärjel halveneb kuivendusrežiim suurel osal valgalast, sest paisutuse mõju 
ulatub sõltuvalt veejuhtme langusest nii kraavides kui dreenides mitmete kilomeetriteni. Paisutuse 
mõjualas halvenevad äravoolutingimused maaparandussüsteemides suurtel pindadel, tõstes 
kapillaarveetaseme kuivendusega planeeritust tunduvalt kõrgemale, takistades sealhulgas 
maakasutust ja halvendades teede läbitavust. 

Maaomanike ja -harijate jätkuvaks hooleks hea põllumajandustava järgi ning kohustuseks 
maaparandusseaduse järgi, on regulaarselt kontrollida oma maal asuvaid eesvoole ja likvideerida 
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tekkinud voolutakistused. Sellise tegevusega hoitakse korras kuivendussüsteemid, pikendatakse 
kuivendatud maatulundusmaa hooajalist kasutusperioodi ja eesvoolude hooldusvälja, mis 
kokkuvõtteks hoiab kokku ekspluatatsioonikulutusi ja säästab toodangu omahinda. 
Käesoleva artikli tähelepanu on pööratud voolutakistustele, kuid tähelepanuta ei tohiks jätta ka 
maaparandussüsteemi teisi võimalikke riskikohti. Kui vead kuivendussüsteemis liigniiskuse näol 
ilmnevad haritaval maal, siis põllu märjaksjäämise põhjused võivad asuda hoopis eesvooludel. Kui 
vesi kuivendussüsteemis valgub põllult mööda dreene või kraavitust eesvoolu, siis probleemid 
liiguvad üldjuhul vastuvoolu. Sellepärast on liigniiske põllumaa põhjus sageli pikka aega 
hooldamata eesvoolud, uputatud dreeni- või kollektorisuudmed ja setet täis või umbseks 
kasvanud kogujad. Suurematel eesvooludel, mille korrashoiu kohustus on riigil, on suudmete 
tähistamine maaomaniku ülesanne. Kui suudmed on tähistatud, on võimalik need ka muude 
maaparandustööde käigus korrastada. Kui suudmed on tähistamata, tuleb nende korrashoid 
tagada maaomanikul endal. Kõikidest Põllumajandusameti poolt suurematel eesvooludel 
tellitavatest maaparandushoiutöödest teavitatakse maaomanikke eelnevalt. Konkreetsete 
tegevuste kooskõlastamisega tegeleb tavaliselt tööde teostaja. Kui maaomanikuni jõuab info, et 
tema maal asuvat eesvoolu hakatakse korrastama, on juba maaomaniku huvides suudmete eelnev 
tähistamine. 
Uueks ja eluohtlikuks riskiteguriks on tõusnud kaanteta kaevud. Maaparandussüsteemis põhjustab 
selline rajatis varem või hiljem ummistuse, aga lähiaastate kogemuse põhjal on kaaneta kaevud 
kujunenud ohuks ka inimeludele. Ei tahaks meist keegi hooletu kaevuomanikuna saada inimese 
elu ohtu seadjaks. Selle vältimiseks on vaja oma maad üle vaadata ja kaevud vähemalt tähistada. 
Ohtlikest kaevudest on võimalik teavitada päästeala infotelefonile 1524, mille kaudu Päästeamet 
edastab info ohtlikest maaparanduskaevudest Põllumajandusametisse. Põllumajandusamet 
teavitab tekkinud ohust koheselt maaomanikku.  
Ülevaade kuivendatud maade pindala kohta Maaparandussüsteemide registri (MSR) 
(http://msr.agri.ee/index_avalik.aspx) andmetel on toodud lisas 12.  
Maaparandussüsteemide paiknemise ja -ehitiste kohta saab infot Põllumajandusameti 
maakondlikest keskustest (www.pma.agri.ee) või Maaameti avalikust kaardirakendusest 
 http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Maaparandussusteemide-kaardirakendus-
p414.html.   

Joonis 39. Kuivendatud maa osatähtsus põllumajandusmaa üldpindalast maakondade lõikes, 
2011  
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2.2. Tootmine – loomakasvatus
Statistikaameti andmetel oli Eestis 2011. aasta 
31.detsembri seisuga 366 000 siga, 238 000 veist 
(sh 96 000 piimalehma), 88 000 lammast ja kitse 
ning 2 033 000 lindu. Alates 2001. aastast on 
veiste arv vähenenud 16 tuhande, sh piima-
lehmade arv 19 000 võrra. Võrreldes 2010. 
aastaga on veiste arv pisut suurenenud. Selle 
üheks põhjuseks on viimastel aastatel elavnenud 
elusveiste eksport. 
Piimalehmade arv väheneb jätkuvalt. Selle 
peamiseks põhjuseks on väiketootjate loobumine 
piimatootmisest. Piimaveisekasvatus on enam 
levinud Järva-, Lääne-Viru- ja Pärnumaal, 
lihatõugu veiste kasvatus aga ennekõike Lääne- ja 
Saaremaal. 
Lindude arv, mis hakkas vähenema 2005. aastast, 
on 2010. ja 2011. aastal taas ületanud kahe 
miljoni piiri. 
Sigade arv on alates 2001. aastast olnud enam-
vähem samal tasemel – 350 tuhande ringis. 
Elavnemine seakasvatuses toimus 2007. aastal, 
mil suurenes nõudlus idaturul. 
Lammaste ja kitsede arv on 2,6 korda suurem kui 
kümme aastat tagasi. Nende arv hakkas kiiresti 
kasvama pärast 2004. aastat, kui hakati maksma 
toetust uttede kasvatamise eest ning 
mahetoetust mahelammaste kasvatamise eest 
(üle poole lammastest on tunnustatud mahelam-
mastena). Lambaid kasvatatakse kõige enam 
Saaremaal, kitsi aga Pärnumaal. 

2012. aasta 30. juuni seisuga oli Eestis 249 000 
veist, 374 000 siga, 105 000 lammast ja kitse ning 
1 971 000 lindu. Samal ajal kui veiste arv aasta-
aastalt vähehaaval suureneb, on veisekasvatajate 
arv vähenenud. 2012. aasta 30.juuni seisuga oli 
PRIAs registreeritud 4594 veisekasvatajat, mis on 
20 võrra vähem kui kolm kuud varem. Kui 
piimalehmakasvatajate arv on kolme kuuga 
vähenenud 47 võrra, siis lihaveisekasvatajate arv 
on samal ajavahemikul suurenenud 63 võrra. 
Lamba- ja kitsekasvatajate arv on samuti 
suurenemas. 

Joonis 40. Loomade arv 31.detsembri seisuga, 
2001–2011 
(tuhandetes peades) 

 
 

2.2.1. Piimatootmine

SA andmetel toodeti Eestis 2011. aastal 695 000 
tonni piima ning keskmine piimatoodang lehma 
kohta oli 7136 kg aastas. Kuigi karjade ja 
piimalehmade arv on aasta-aastalt vähenenud, 
on tänu lehmade produktiivsuse tõusule piima 
kogutoodang suurenenud. Erandlik oli aasta 
2009, mil madalatest kokkuostuhindadest 
tingituna lehmade arv vähenes ja piima kogu-
toodang vähenes.  
Jõudluskontrollis oli 2011. aastal registreeritud 
89 000 lehma 879 karjas. Lehmade registreeri-

mine jõudluskontrollis on aasta-aastalt parane-
nud, ulatudes 2011. aastal 94%ni lehmade kogu-
arvust. Enamik registreeritud lehmadest olid eesti 
holsteini (78%) ja eesti punast (21%) tõugu.  
Eesti maatõugu lehmi oli 493 ehk 0,6%. 
Piimatoodang aastalehma6 kohta oli JKK 
andmetel 2011. aastal 7756 kg, mis on 143 kg 
rohkem kui 2010. aastal. Eesti holsteini tõugu 
lehmad andsid 7926 kg piima, eesti punast tõugu 
lehmad 7268 kg ja eesti maatõugu lehmade 
piimatoodang oli 4461 kg aastas. 

 

6 Aastalehm on arvestuslik lehm, mis arvutatakse kogu karja söötmispäevade summa jagamisel päevade arvuga aastas 

Aasta Veised sh piima-
lehmad

Sead Lambad 
ja kitsed

Linnud

2001 261 129 345 32 2 295
2002 254 116 341 34 2 096
2003 257 117 345 34 1 945
2004 250 117 340 41 2 183
2005 250 113 347 52 1 879
2006 245 108 346 66 1 639
2007 241 103 379 76 1 478
2008 238 100 365 82 1 757
2009 235 97 365 80 1 792
2010 236 97 372 83 2 046

2011 238 96 366 88 2 033
 Allikas: SA
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Joonis 41. Piimatoomine Eestis aastatel 2001–2011 

 
Joonis 42. Karjade ja lehmade arvu muutus, 2001–2011 

 
Alates aastast 2000 on karjade arv pidevalt 
vähenenud. 2011. aastaks on piimakarjade arv 
Eestis vähenenud 3,7 korda. Väiksemate karjade 
(kuni 100 lehma) arv on vähenenud 4,4 korda, 
suuremate (üle 100 lehma) karjade arv on aga 
ainult 47 võrra väiksem kui aastal 2000 – seega 
on vähenemine toimunud peamiselt väikeste 
karjade arvel.  
2011. aastal oli 77% karjadest väiksemad kui 100 
piimalehma ning neis peeti 19% aastalehmade 
koguarvust. Kogu piimatoodangust toodeti selles 
grupis 15%. Viimastel aastatel on väiksemate 
karjade arv ja osatähtsus nii aastalehmade arvu 
kui ka piimatoodangu poolest olnud pidevas 
languses.  
Piimatoodang aastalehma kohta oli kõige kõrgem 
(9198 kg) karjades suurusega 901 kuni 1200 
lehma ja kõige madalam (5572 kg) väikekarjades 
suurusega kuni 10 lehma. 
 

Tabel 8. Karjade arv suurusgruppide lõikes, 
2005–2011 

 
SA andmetel realiseeriti 2011. aastal piima-
tööstusele 634 000 tonni piima, millest kuulus 
eliitsorti 61%. Tööstusele realiseeritud piima 
kogus on viimastel aastatel olnud 90% ringis. 
Toorpiima veeti jätkuvalt välja ka Lätti ja Leetu. 
VTA poolt oli 2011. aasta lõpuks tunnustatud 40 
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Karjade 
suurus

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1...4 642 285 233 193 155 131 136
5...10 480 333 256 205 191 157 137

11...50 585 528 465 422 375 350 314
51…100 91 98 100 100 95 90 93

101…300 155 140 135 127 122 112 110
301…900 75 82 80 82 78 82 80

901… 8 9 7 7 8 9 9
KOKKU 2 036 1 475 1 276 1 136 1 024 931 879

 Allikas: JKK
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piimakäitlemisettevõtet, sh üks ettevõte ka 
kitsepiima käitlemiseks. 
Piima keskmine kokkuostuhind oli 2011. aastal 
323 €/t, mis on 16% kõrgem kui 2010. aastal. 
Piima kokkuostuhind tõusis oluliselt 2007. aasta 
viimases kvartalis ning tõus jätkus ka 2008. aasta 
I kvartalis, kuid siis tekkis järsk langus, mis jätkus 
2009. aasta juulini ning sealt alates hakkas uuesti 
tõusma. 2012. maikuust alates on piima 
kokkuostuhind püsinud tasemel alla 300 €/t ning 
üheksa kuu andmetel on piima kokkuostuhind 7% 
madalam kui 2011. aasta samal perioodil. 
Piima tootmismahtu reguleerib ELi tootmiskvoot. 
2011. aasta 31. märtsil lõppenud kvoodiaastal 
tarnisid piimatootjad tööstustele 601 000 tonni ja 
turustasid otse lõpptarbijatele 5500 tonni piima. 
Piima kogutoodangu kasvule vaatamata ei ole 
Eesti ELis tootmise piiramiseks rakendatava 
tootmiskvoodi täitmisele väga lähedale jõudnud, 
sest pidevalt on suurenenud ka kvoot. 2012. 
aasta aprillist alanud kvoodiaastal on Eesti 
piimakvoot 685 065 tonni, millest 678 900 on 
tarnekvoot ja 7200 otseturustamiskvoot. 
2011. aastal toodeti Eestis elaniku kohta 517 kg 
piima, mis on võrreldes 2010. aastaga 13 kg 
rohkem. Alates 2001. aastast oli see näitaja kõige 
kõrgem 2008. aastal (518 kg) ja kõige madalam 
2002. aastal (450 kg). 
Eestis toodetakse piima rohkem kui siseturul 
tarbimine nõuab. Aasta aastalt on see näitaja 
kasvanud ning 2011. aastal oli piima isevarus-
tatuse tase 167%. 
Joonis 43. Piima tootmine ja kokkuost, 2005–
2011 

 

Joonis 44. Piima kokkuostuhind, 2005–2011 

 

Joonis 45. Lehmapiima tootmine elaniku kohta, 
2001–2011 

 

Joonis 46. Piima isevarustatuse tase, 2005–2011 

500

550

600

650

700

750

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

tuhat t

Allikas: SA

Tootmine

Kokkuost

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

€/t

Allikas: SA

400

420

440

460

480

500

520

540

2001 2003 2005 2007 2009 2011

kg

Allikas: SA

120%

130%

140%

150%

160%

170%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Allikas: SA

47 
 



 

 

Piimandusest strateegiliselt 
Tiina Saron, Piimaliit 

Piimandus on selline huvitav valdkond, mida sageli kasutatakse erinevate elutahkude kirjeldamisel 
nii positiivse kui negatiivse näitena. Põllumajanduse edulood ja positiivne väliskaubandusbilanss 
on sagedased näited sektori edukusest, piimahind tootjale ning tarbijale aga pigem negatiivseid 
tundeid tekitav teema. Arvamused ja hoiakud piima ja -toodete tervislikkusest on samuti aja 
jooksul liikunud erinevate trendide hoovustes, olles kord rasvavabaduse küüsis, kord jälle 
tervisliku toidu võrdkuju. Üks on aga selge – piimandus on jätkuvalt meie põllumajanduse 
tugevamaid alustugesid, mistõttu peaks sektori areng olema oluline riigile tervikuna. Piimandusest 
ei saa üle ega ümber ka põllumajanduspoliitika kujundajad ning prognoosid sektori tulevikust on 
pidevalt jutuks kohtumistel Brüsselis. Teatavasti kaovad 2015. aastal piima tootmiskvoodid ja see 
peaks tekitama piimandusturul mõneti uue olukorra. Täna on EL-27 liikmesriigist kaheteistkümnes 
piimaga isevarustatuse tase üle 100%. Eesti on selles pingereas neljandal kohal. Meist eespool on 
sellised suured tegijad nagu Iirimaa, Taani ja Holland ning meist tagapool Prantsusmaa, 
Luxembourg ja Saksamaa. Kuid uute võimaluste avanemiseks valmistuvad enam vähem kõik. 
Erinevate analüütikute hinnangute kohaselt kasvab globaalne nõudlus endiselt, seega peaks 
turgudel ruumi jaguma. Samas ei saa mööda vaadata ei majanduskriisist ega ka looduse 
ootamatustest, mis avaldavad põllumajandusele, sh piimandusele otsest mõju. Seetõttu püüavad 
riigid, kellele piimandus oluline kavandada strateegilisi meetmeid, kuidas väljakutsetele vastata, et 
uues olukorras oma võimalusi maksimaalset ära kasutada.  
Seoses majanduskriisiga neli aastat tagasi, tõstatus teravalt üles küsimus Eesti piimanduse 
seisukorrast ja võimalikust tulevikust. Eesti Piimaliidu eestvõttel adresseeriti põllumajandus-
ministeeriumile ettepanek töötada välja strateegia piimandussektorile. Leiti, et tänu heale 
tooraine tootmisstruktuurile on olemas potentsiaal suuremaks piimatoodanguks. Sobivate 
investeeringutega oleks võimalik oluliselt parandada piima töötlemise efektiivsust ning läbi 
teadus-arendustegevuse suurendada kõrgema lisandväärtusega toodete tootmist. Samuti oleks 
võimalik tõhusama teavitustegevusega suurendada siseturu tarbimist ja eksporti toetavate 
meetmete abil suurendada kõrgema lisandväärtusega toodete osakaalu ekspordist. Eriti teravalt 
kerkis esile nn kriisiabi meetmete vajadus. Strateegia väljatöötamise töörühm kutsuti 
põllumajandusministeeriumi poolt kokku 2009. aasta alguses. Sinna kuulusid nii põllumajandus-
tootjate kui ka töötlejate erinevate suurusrühmade esindajad. Peale kolm aastat kestnud 
arutelusid ja isegi vaidlusi jõuti 2012. aasta alguses ühisele arusaamisele Eesti piimanduse 
tulevikuvisioonist ja selle saavutamise võimalustest. Eesti piimanduse strateegiadokument on 
eelkõige asjaosaliste kokkulepe, millele on alla kirjutanud põllumajandusminister, Eesti Piimaliit, 
Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. 

Millisena siis näeme oma sektorit aastal 2020?  

(Väljavõte strateegiadokumendist) 
Eesti jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline piimandus on orienteeritud turu nõudlusele vastavate 
kõrge lisandväärtusega piimatoodete tootmisele (sh kasvaval määral mahetooted) ning ekspordile, 
tuginedes vertikaalsele ja horisontaalsele koostööle. 
Tulenevalt visioonist peaks Eesti piimasektor olema 2020. aastal ühistegevusele orienteeritud, 
kõrget lisandväärtust loov (sh tervist toetavad biotehnoloogilised tooted), suure ekspordi-
osakaaluga ning kasvaval määral talumeierei- ja mahetootmisega. Piima tootmine peaks olema 
säilitanud prioriteetse koha põllumajandussektoris. Tootmise ja töötlemise tõhususe kasvuga 
kaasnev konkurentsivõime tõus, tootmise piirkondlik ja struktuurne tasakaalustatus ning 
keskkonnasäästlikud tootmisviisid tagavad piimasektori jätkusuutlikkuse. Sektori tööhõive peaks 
olema tagatud ning tootmise ja töötlemise tõhusus kasvaks tänu uute tehnoloogiate ja teadmiste 
rakendamisele.  
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 On välja töötatud ning ellu rakendatud piimasektoris töötajate täiend- ja ümberõppe süsteem. 
Põllumajandusele ja toidutööstusele vajalikke erialasid õpetavad haridusasutused on heal tasemel 
koolitusbaasiga ja noorte hulgas populaarsed. Kriiside ja taudipuhangute jaoks on välja töötatud 
kriisiabimeetmed. 
Visiooni sõnastamisel lähtuti järgnevatest eeldustest 2020. aastal valitseva olukorra kohta: 
1. Globaalsest rahvaarvu kasvust ja toitumisharjumuste muutumisest tulenevalt kasvab üha 

suurema avatusega maailmaturul nõudlus piimatoodete järele, samas kasvab ka ostujõud ja 
tarbimine siseturul. 

2. EL-s piimatootmispiiranguid ei ole, ELi ja riigi toetused (sh eksporditoetused) on kas lõppenud 
või oluliselt vähenenud, välja on töötatud ELi ja riiklik kriisimeetmete süsteem (sh 
kindlustussüsteem, meetmed taudide ennetuseks ja tõrjeks, turutõrgete ning majanduskriisi 
olukorraks). 

3. Kliimamuutused raskendavad toidutootmist paljudes maailma piirkondades ja võivad teataval 
määral hakata mõjutama ka Eesti põllumajandusliku tootmise tingimusi. 

4. Eesti liigub keskkonnasõbraliku tootmise (sh mahetootmise) suunas ning mahetoodete 
populaarsus ja turg kasvab. 

5. Linnastumise atraktiivsus Eestis väheneb, osa linnaelanikke pöördub maale tagasi, kuid enamik 
neist ei asu tegelema põllumajandusega. Otseselt piima tootmise ja töötlemisega tegelevate 
inimeste arv võib jätkuvalt väheneda. 

6. Kõige olulisem turg on jätkuvalt EL-i siseturg (sh Eesti). Venemaa on üks suurima potentsiaaliga 
eksporditurgudest, samas on paranenud ekspordivõimalused ka teistele väljapoole ELi 
jäävatele turgudele.  

7. Piimandusvaldkonna edu eelduseks on kogu tarneahela tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, 
mitte üksnes piimasektori jätkuv kontsentreerumine. 

Strateegilised eesmärgid 
1. Piimatootmise suurendamine, tootmise tõhususe ja piimalehmade arvukuse tõstmine. Tagada 

piimandussektori ahelapõhine jätkusuutlikkus, lühiperspektiivis säilitades ning pikas 
perspektiivis suurendades aastast piimatootmist kolmandiku võrra, tõstes selleks piimakarja 
arvukust ja piimatootmise tõhusust. Jätkusuutlikkus, tõhusus ja tõus saavutatakse 
rekonstrueerides loomapidamishooneid, suurendades lautade täituvust, energiatõhusust ning 
kasutades teaduskoostööd loomade geneetilise materjali ja söötmise parandamiseks ning 
loomade karjas püsimise pikendamiseks keskkonnasõbralikul ja loodusressursse säästval viisil 
ning piirkondlikku ja struktuurset tasakaalustatust silmas pidades. 

2. Piimatöötlemise tõhususe ja ekspordile orienteerituse tõstmine. Parandada piimatöötlemise 
tõhusust, toetades selleks senisest oluliselt suuremal määral suuremate piimatööstuste 
kontsentreerumist ja töötlemisvõimsuste tehnoloogilist ja tehnilist uuendamist, innovaatiliste 
lahenduste juurutamist ning energiatõhusust ja tõstes oluliselt töötleva tööstuse ekspordile 
orienteeritust ning eksporditurgude ja eksporditavate toodete tasakaalustatust. 

3. Kõrgema lisandväärtuse loomine. Suurendada kõrgema lisandväärtusega, sh funktsionaalsete 
toodete osa nii toodangus kui ekspordis, rakendades tootearenduses võimalusi, mis tuginevad 
selleks loodud tehnoloogiaplatvormile (näiteks Euroopa tehnoloogiaplatvormi “Food for Life” 
raames pakutavaid võimalusi). 

4. Väiketootmise ja -töötlemise ning traditsiooniliste põllumajandusmaastike ja puhta keskkonna 
säilitamine. Panustada maapiirkonna asustuse säilimisse, säilitada ja toetada väiketootmist ja -
töötlemist kui toiduga varustatuse (julgeolekugarantii) üht osa. Samuti toetada lühikeste 
tarneahelate ja otseturustamise arendamist ning niši- ja innovatiivsete eristuvate toodete, sh 
mahetoodete tarbijani jõudmist, tagades seeläbi tarbijatele piisava valikuvõimaluse eristuvate 
toodete näol ja suurendades väiketootjate ja -töötlejate konkurentsivõimet. Läbi 
traditsioonilise talutootmise püsimise aidata säilitada traditsioonilised põllumajandus-
maastikud ja puhas keskkond. 
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2.2.2. Lihatootmine 
2011. aasta lihatoodang oli 80 600 tonni 
(tapakaalus) ehk 7% rohkem kui aasta varem. 
62% lihatoodangust moodustas sealiha, 22% 
linnu- ja 15% veiseliha ning ainult 1% lamba- ja 
kitseliha. Alates 2009. aastast on linnuliha 
rohkem toodetud kui veiseliha. Lamba- ja 
kitseliha tootmise maht ja ka osakaal 
lihatootmises on alates 2009. aastast languses. 
Sealiha toodang, mis aastatel 2008–2010 püsis 
46 000 tonni juures, kasvas 2011. aastal 
kümnendiku võrra ehk 50 200 tonnini. Sealiha 
tootmiseks oli VTA poolt 2011. aasta lõpu seisuga 
tunnustatud 42 tapamaja. 2012. aastal hakkas 
seakasvatust mõjutama elusloomade impordi-
keelu kehtestamine Venemaal. Viimastel aastatel 
kasvanud tapaloomade eksport Venemaale 
peatati 20. märtsil. Samuti on sealihakasvatusele 
mõju avaldanud söödateravilja hindade tõus. 
2011. aastal kasvas veiste arv kokku 1%, kuid 
samas vähenes veiseliha toodang tapakaalus 6% 
võrra. VTA poolt oli 2011. aasta lõpu seisuga 
veiseliha tootmiseks tunnustatud 32 tapamaja, 
kus tapeti 32 800 veist. Võrreldes 2010. aastaga 
vähenes tunnustatud lihatöötlemisettevõtetes 
tapetud veiste arv 5800 võrra ja liha saadi 1400 t 
vähem. 

Tabel 9. Lihatoodang, 2001–2011 
(tapakaalus, tuhat tonni) 

 
2012. aasta I pooles veiselihatootmise vähene-
mine jätkus. Veisekasvatuse kaubandusstatistika 
järgi ületas veiseliha import eksporti ligi kolm 
korda: 2012 aasta viie kuuga imporditi 2300 t ja 
eksporditi 830 t veiseliha. Põhiliselt tuuakse 
veiseliha Lätist (33% üldkogusest) ja Poolast 
(24%) ning viiakse välja Soome (38% üldkogusest) 

Aasta Liha Veise- Sea- Lamba- ja Linnu-
kokku liha liha kitseliha liha

2001 57,3 14,2 33,6 0,3 9,2
2002 68,3 16,5 40,0 0,3 11,5
2003 67,5 13,1 39,5 0,4 14,4
2004 71,3 15,2 40,9 0,3 14,8
2005 67,1 13,4 39,5 0,3 13,8
2006 69,4 14,8 41,6 0,5 12,5
2007 70,5 15,4 42,9 0,6 11,5
2008 74,6 14,3 46,2 0,9 13,2
2009 76,0 14,2 46,1 0,8 14,9
2010 75,4 12,9 45,8 0,7 16,0
2011 80,6 12,2 50,2 0,6 17,5

 Allikas: SA

5. Ühistegevuse ja vertikaalse koostöö arendamine. Toetada soodsate tingimuste arendamist 
ühistegevuse ja vertikaalse koostöö edendamiseks, sealhulgas pöörata senisest oluliselt enam 
tähelepanu ühistulise piimatöötlemise erinevate võimaluste, k.a kapitaliettevõtjate ja ühistute 
koostöö vormis, arendamisele. Ühtlasi tuleb tasakaalustada ahela eri lülide läbirääkimisvõimet, 
parandamaks turule pääsemist. 

6. Piimatoodete tarbimise tõstmine. Suurendada piimatoodete tarbimist, toetades ja tõhustades 
tarbijate teavitust kohalikest kvaliteetsetest kõrgema lisandväärtusega toodetest. 

7. Sektori kindlustunde ja stabiilsuse tagamine. Tuua esile piimanduse olulisus ja kaitsta sektori 
huve. Valmistada ette kriisiabimeetmed sektori stabiilsuse tagamiseks ka kriisiolukorras (sh 
laenukoormuse surve leevendamiseks). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et meie väljavaated strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on küllaltki 
head. Eestis on piimatootmiseks head eeldused ja targalt tehtavate uuendustega on võimalik 
sektori konkurentsivõimet oluliselt suurendada. Meie tootmisfarmid on viimastel aastatel läbinud 
olulise uuenduskuuri ja kasutusel on uusimad tehnoloogiad lehmade lüpsil ning söötmisel-
pidamisel. Koostöös ülikoolidega on loodud oma funktsionaalsed piimatooted, mille tähtsus 
tarbimises on tõusmas. Paraku tuleb tunnistada, et väärtusliku toorpiima töötlemine ei ole ajaga 
päris ühte jalga käinud ja senisest kiirem tõus uuele tehnoloogilisele tasemele on hädavajalik.  
Vähetähtis ei ole ka senisest tõhusam koostöö toiduahela eri osade vahel, mille eelduseks on 
asjaosaliste konstruktiivne dialoog ühiste eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel. 
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ja Hollandisse (32%). Elusveiste väljavedu on 
2012. aastal vähenenud. 
Võrreldes 2010. aastaga kasvas 2011. aastal 
lammaste ja kitsede arv 7%, kuid lihatoodang 
vähenes 7% võrra. Lamba- ja kitseliha tootmiseks 
oli 2011. aasta lõpu seisuga 15 VTA poolt 
tunnustatud tapamaja. Tunnustatud lihatöötle-
misettevõtetes tapetud lammaste arv on aasta-
aastalt kasvanud: 2011. aastal tapeti 5100 
lammast, mis on ligi kaks korda rohkem kui 2008. 
aastal. Arvestades lambakasvatuse soodustamist 
erinevate toetuste abil ning lammaste ja kitsede 
arvukust silmas pidades, on kokkuost siiski väga 
väike. Viimastel aastatel on suurenenud ka 
lambaliha eksport, põhiliseks kaubandus-
partneriks on Taani. Ekspordi suurenemise üheks 
põhjuseks on suhteliselt kõrge lambaliha hind, 
mis sageli ei ole Eesti hinnatundlikule tarbijale 
vastuvõetav. 

Joonis 47. Sea-ja veiseliha kokkuostuhinnad, 
2005–2011 

 
2011. aastal vähenes lindude arv 1%, kuid 
linnuliha toodang suurenes. Linnuliha toodeti 
17 500 tonni, mis on 10% rohkem kui aasta 
varem. 2012. aasta I poolaastal on linnuliha 
tootmine eelmise aasta sama ajaga võrreldes 
pisut vähenenud (3%). Linnuliha import ületab 
ekspordi kolm korda, sest isevarustatuse tase 
linnuliha osas on vaid 59%. 2012. aasta esimese 
viie kuuga toodi Eestisse 8000 t linnuliha, 
põhiliselt Leedust (22% üldkogusest) ja Soomest 
(20%). Linnuliha viidi välja 2600 t, põhiliselt Lätti 
(64% üldkogusest) ja Leetu (13%). 
Alates 2006. aastast on kogu lihatoodang 
(tapakaalus) suurenenud, mis on tingitud 
eelkõige linnuliha toodangu kasvust. Oluliselt on 
vähenenud veiseliha tootmine – 2007. aastaga 
võrreldes rohkem kui 3000 t võrra. Veiseliha 

toodangu vähenemise üheks põhjuseks on 
elusveiste suurenev väljavedu. 2011. aastal 
eksporditi kokku 39 000 elusveist, neist 2200 
tapalooma. Põhilised sihtriigid olid Holland ja 
Türgi, kuhu eksporditi vastavalt 63% ja 20% kogu 
eksporditud veiste hulgast. 
Lihatootmise maht elaniku kohta on aasta-aastalt 
suurenenud: kui 2001. aastal toodeti Eestis 
keskmiselt 42 kg liha elaniku kohta, siis 2011. 
aastal oli see näitaja 60 kg. Alates 2001. aastast 
toodeti sea- ja linnuliha elaniku kohta kõige 
rohkem 2011. aastal (vastavalt 38 ja 13 kg), 
veiseliha toodeti elaniku kohta kõige rohkem 
2007. aastal (12 kg) ning lamba- ja kitseliha 2007. 
aastal (0,7 kg). 

Tabel 10. Lihatoodang elaniku kohta, 2001–2011 

 
Liha- ja lihatoodetega isevarustatuse taseme 
poolest on Eesti siseturg kaetud ainult sealiha 
osas ja seda alates 2009. aastast, veiseliha osas 
jäi nimetatud näitaja 2011. aastal 80% ja linnuliha 
osas 59% tasemele. Veiselihaga isevarustatuse 
näitaja oli kõrgeim 2010. aastal, mil see ulatus 
93%ni. Linnuliha osas on isevarustatuse tase 
tõusutrendis alates 2008. aastast. 
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Aasta Liha 
kokku

Veise-
liha

Sea-liha Lamba- ja 
kitseliha

Linnu-
liha

kg kg kg kg kg
2001 42,0 10,4 24,6 0,2 6,7
2002 50,3 12,1 29,4 0,2 8,5
2003 49,9 9,7 29,2 0,3 10,6
2004 52,8 11,3 30,3 0,2 11,0
2005 49,8 10,0 29,3 0,2 10,3
2006 51,7 11,0 31,0 0,4 9,3
2007 52,5 11,5 32,0 0,4 8,6
2008 55,6 10,7 34,5 0,7 9,8
2009 56,7 10,6 34,4 0,6 11,1
2010 56,3 9,6 34,2 0,5 11,9
2011 60,2 9,1 37,5 0,4 13,1

 Allikas: SA
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Veiseliha keskmine kokkuostuhind oli 2011. 
aastal 1831 €/t, mis on 8% kõrgem kui eelmisel 
aastal ja alates 2005. aastast kõige kõrgemal 
tasemel. Sealiha keskmine kokkuostuhind oli 
1650 €/t, mis on 9% kõrgem kui eelmisel aastal. 
Sealiha keskmine kokkuostuhind oli kõrgeimal 
tasemel 2008. aastal (1660 €/t). 2012. aasta 
esimeses pooles on veise- ja sealiha kokkuostu-
hinnad tõusnud, vastavalt 16% ja 7% võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga. 

Joonis 48. Lihaga isevarustatuse tase, 2005–
2011 

 
 

2.2.3. Munatootmine 
2011. aastal toodeti Eestis 185 miljonit muna, mis 
on 2% enam kui 2010. aastal. Keskmine 
munatoodang kana kohta oli 268 muna. Peale 
langust 2008. aastal seoses Newcastle’i 
haiguspuhanguga kahes suures linnukasvatus-
ettevõttes, on alates 2009. aastast munatoodang 
pidevalt suurenenud. 2011. aastal toodeti elaniku 
kohta 137 muna. Kõrgeim oli see näitaja 2001. 
aastal, mil elaniku kohta toodeti 204 muna ja 
madalaim 2008. aastal (109 muna). 
Üle 90% kogu munatoodangust toodetakse 
Harju-, Põlva- ja Valgamaal ning kõige vähem 
toodetakse mune Järvamaal (0,1% kogu 
munatoodangust). 2011. aastal tegutses Eestis 10 
VTA poolt tunnustatud munapakenduskeskust ja 
üks munatoodete tootja. Kaks munapakendus-
keskust oli tunnustatud ka vutimunade pakenda-
miseks. 
Kanamunadega isevarustatuse tase on kolmel 
viimasel aastal püsinud 67-68% piires. Linnu-
munade kaubavahetuses on olulisemateks part-
neriteks Läti, Leedu ja Soome. Käesoleva aasta 
jaanuarist maini moodustas väljavedu Lätti 60% 
ja Soome 23% ning sissevedu Lätist 35% ja 
Leedust 31%. 

Joonis 49. Munade tootmine elaniku kohta, 
2001–2011 

 
Joonis 50. Munadega isevarustatuse tase, 2005–
2011 
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2.2.4. Meetootmine 
Mesilasperesid oli Eestis 2011. aastal 26 400, 
meetoodang 694 tonni. Võrreldes 2010. aastaga 
on mesilasperede arv vähenenud ligi 2000 taru 
võrra, samas meetoodang oli 13 tonni võrra 
suurem. Taru kohta koguti keskmiselt 26 kg mett, 
mis on 9% enam kui 2010. aastal. Mee 
kokkuostuhind oli 2011. aastal 6,69 EUR/t, mis on 
4% kõrgem kui eelmisel aastal. Viimase kümne 
aasta jooksul on mee hind tõusnud rohkem kui 
kaks korda. 
Joonis 51. Mee tootmine elaniku kohta, 2001–
2011 

 
 

Tabel 11. Mesilasperede arv ja mee toodang, 
2001–2011 

 
Elaniku kohta toodeti 2011. aastal 520 g mett, 
mis on samal tasemel kui 2010. aastal. Kõrgeim 
oli see näitaja 2006. aastal, mil toodeti 770 g 
mett elaniku kohta. Meega isevarustatuse tase 
on viimastel aastatel olnud 70-77% tasemel. 

 

Tabel 12. Loomakasvatussaaduste realiseerimishinnad ELis, 2011 
(eluskaalu kilogrammi kohta v.a piim, mesi ja kanamunad) 
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Allikas: SA

Aasta Mesilaspered Hind
tuhat taru tonni kg/taru €/kg

2001 47,50 291 6,1 3,13
2002 50,50 771 15,3 3,15
2003 34,50 535 15,5 4,12
2004 32,70 555 17,0 3,50
2005 33,00 638 19,3 3,53
2006 38,00 1 033 27,2 3,74
2007 29,70 756 25,5 5,76
2008 24,80 501 20,2 5,56
2009 27,50 575 20,9 6,48
2010 28,30 681 24,1 6,46
2011 26,40 694 26,3 6,69

 Allikas: SA

Meetoodang

Vasikad Noor-
veised

Mullikad Lehmad Sead Lambad Linnud Kana-
munad

Lehma-
piim

Mesi

€/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/tk €/kg €/kg
 Bulgaaria 1,28 1,15 0,87 0,73 1,13 0,97 0,96 0,07 … 2,63
 Tšehhi 2,35 2,32 1,29 1,12 1,17 0,53 0,90 0,06 … 3,66
 Taani … 1,71 1,38 0,96 0,96 0,17 0,88 0,06 0,36 …
 Kreeka 2,55 … … 1,35 2,10 1,36 1,50 0,17 0,43 5,85
 Hispaania 2,07 2,25 1,70 1,21 1,23 0,43 1,15 0,07 0,31 3,10
 Läti 0,96 1,03 0,94 0,94 1,17 1,02 … 0,06 … 4,36
 Leedu 1,95 1,46 1,14 0,94 1,17 1,87 0,93 0,06 0,29 2,46
 Luksemburg 3,59 2,08 1,89 1,72 … … 3,31 0,15 0,33 9,50
 Ungari 2,79 … … 1,82 1,18 1,91 0,89 0,10 0,31 2,60
 Austria 3,25 1,97 1,63 1,21 1,24 0,59 0,93 0,13 0,35 7,20
 Poola 2,16 1,35 … … … 1,82 0,90 0,04 0,29 2,54
 Portugal 2,69 … 2,00 1,75 … 0,25 0,53 0,07 0,31 3,51
 Rumeenia 1,27 1,68 1,12 0,95 1,26 1,45 0,99 0,07 0,25 2,36
 Sloveenia 2,19 1,74 1,48 1,01 1,78 … 1,09 0,10 0,31 3,68

 Slovakkia 2,19 1,26 1,30 0,87 1,21 0,81 0,91 0,07 0,32 …
 Allikas: EUROSTAT
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Ühistegevuse tulevik – koondumine 
Üllas Hunt, Eesti Põllumeeste Keskliit 
 
Üha rohkem tuleb tähelepanu pöörata turult saadava tulu suurendamisele. Seetõttu peab oluliselt 
rohkem keskenduma võimalustele ning lahendustele, mis suurendaksid esmatasandi tootjate 
turujõudu ja suuremat osalemist toidutarneahelas. Samuti on oluline suuremahuliste sisendite 
hangete korraldamine, mis võivad anda olulist rahalist võitu. Tulenevalt sellest huvitavad täna 
põllumajandusvaldkonnas tegutsejaid strateegiad ja tegevused, mis aitavad mitte ainult ellu jääda 
vaid ka edasi areneda ja luua uut elukvaliteeti maal.  
Üheks tõsiseks probleemiks esmatasandi tootjaile on tagasihoidlik roll toidutarneahelas, kus 
kasumimarginaalid jaotuvad tugevamas positsioonis oleva osapoole käitumise alusel. Näiteks on 
EL-25 riikides põllumajandustootjate kasumimarginaali osa toiduainete tarneahelas aastatel 1995-
2005 langenud 31%lt 24%ni, samas kaubanduse osa on kasvanud 27%lt 30%ni (EU KLEMS, 
EUROSTAT 2009). Mööda ei saa minna ka põllusaaduste kokkuostuhindade suurest volatiilsusest, 
mis eriti valusalt lööb väiksema majandusmahuga/likviidsusega ettevõtteid. 
Lisaks teeb murelikuks kaubanduse turujõu kasv, mis väljendub selle kiires kontsentreerumises, 
mis üha rohkem mõjutab kokkuostu ning tarnepoliitikat. Näiteks viie suurema kaubandusketi osa 
moodustab Soomes 90% turuosast, Rootsis 82%, Sloveenias 82% Iirimaal 81%, Eestis 79%, Austrias 
79% ja Saksamaal 70% (Global Retail Concentration, Planet Retail, 2006).  
Põllumajandusettevõtete üheks võimaluseks oma majandustegevuse jätkusuutlikkuse tõstmiseks 
on koopereerumine. Selleks on sobilikud kõik ühistulised vormid, mis tegelevad põllusaaduste 
varumise, töötlemise, turustamise, hangete ning tootjate muul viisil teenindamisega. Eesmärgiks 
on koondada erineva majandusliku võimekusega ja suurusega tootjaid, aidates neil läbi ühise 
tegutsemise paremini toime tulla tururiskidega ning teenida suuremat tulu.  
Kooperatiividel (tulundusühistutel) on maailma ja Euroopa majanduses väga oluline roll. Euroopa 
Liidus on 250 000 kooperatiivset ettevõtet, mille omanikeks on 163 miljonit elanikku (iga kolmas 
ELi elanik!) ja kus töötab 5,4 miljonit inimest. Et ka globaalselt ühistegevusele tähelepanu 
pööratakse näitab fakt, et käesolev, 2012. aasta on tunnistatud ÜRO poolt rahvusvaheliseks 
kooperatiivinduse aastaks.  
Eriti suur roll on kooperatiividel põllumajanduses (83% Hollandis, 79% Soomes, 55% Itaalias ja 50% 
Prantsusmaal kogu põllumajandusliku tootmise mahust), aga ka metsamajanduses (60% turuosa 
Rootsis ja 31% Soomes) ja panganduses (50% Prantsusmaal, 37% Küprosel, 35% Soomes, 31% 
Austrias ja 21% Saksamaal). Viimastel aastatel on ühistud tekkinud ka sellistes sektorites nagu 
haridus, transport, energiavarustus jne.  
Eestis arenes ühistegevus 20. sajandi kahe- ja kolmekümnendatel aastatel eriti jõudsalt. 1940. 
aastal oli meil 140 000 talundit, mis kuulusid kokku rohkem kui 3 000 ühistusse. Eesti rahva 
ühisomandis olid ühistulised pangad ja kindlustusseltsid. Ka iseseisvuse taastamise järel tekkis 
rohkesti ühistuid.  
Äriregistri 2011. aasta andmeil oli Eestis kokku 288 põllumajandustootjate tulundusühistut, mis 
olid registreeritud ajavahemikul 1995-2011. Suurem osa neist olid reformi käigus formeeritud 
põllumajanduslikud üksused, kuid hiljem paljud neist lõpetasid tegevuse (pankrotistusid) või 
nende majandustegevus hääbus ning nad jäid registrisse “surnud” hingedena. 
Üldistatuna võib öelda, et Eestis on põllumajandusühistuid vähe ja nad on killustunud. 2009. aasta 
majandusaasta aruannete põhjal tegutses Eestis vaid 96 majanduslikult aktiivset (s.o müügitulu 
teenivat) tulundusühistut.  
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Kui võrrelda uuringus “Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistutest Eestis, 2005-2009” 
toodud põllumajandustootjate tulundusühistute erinevate valdkondade müügitulu vastava 
tegevusala müügituluga kokku, siis on näha, et tulundusühistute osakaal on väga väike ja viimase 
viie aasta jooksul ka pidevalt vähenenud nii põllumajandussaaduste tootmise (vahemikus 5,9%-
4,9%) kui ka töötlemise (vahemikus 7,2%-5,7%) puhul. Erandiks on põllumajandussaaduste 
hulgimüük, kus osakaal on suhteliselt suur (vahemikus 65,4%-43,3%) ning langustrend on 2009. 
aastal pöördunud tõusule. 
Olulisel kohal hulgimüügi osas on olnud ja ilmselt ka jäävad tulevikus piimaühistud. Eelmainitud 
Põllumajandusministeeriumi uuringu järgi oli piimandussektori tulundusühistute osatähtsus kogu 
põllumajandustootjate tulundusühistute 2009. aasta müügitulust 80%. Väike osakaal on teravilja 
ja lihaühistutel. 
Eeltoodud suhtarve vaadeldes tuleb silmas pidada seda, et Eesti põllumajandusühistute turuosa 
väljendub eraldi tegutsevate ühistute majandustegevuse summana, mitte koostegevusena 
(st ühismüügina). Seega on kontrast Skandinaavia ühistutega üsna drastiline, sest täna võiks Eestis 
mõne suurema piimaühistu osa toormeturul ulatuda hinnanguliselt vaid kuni 15%ni. ELi vanade 
liikmeriikide ühistud omavad oluliselt suuremat turujõudu nii turuosa või käibe/kasumi suuruse 
tõttu (Valio Ltd toorpiima turuosa Soomes on hinnanguliselt 86%, 2010. aasta käive 1,8 mld eurot; 
Arla Foods kontrollib 95% Taani ja 65% Rootsi piimaturust, 2010. aasta käive 6,5 mld eurot). 
Tulenevalt ELi vanade liikmesriikide piirkondlike kooperatiivide konsolideeritusest (näiteks 
Valio Ltd omanikeks on 18 piirkondlikku ühistut) on neil piisavalt suur turujõud ning tugev 
konkurentsivõime välisturgudel. See omakorda tuleneb ühistu - ettevõtte võimekusest teha 
fokusseeritud investeeringuid töötlemisse, st lisandväärtuse tootmisse. Eesti tingimustes, kus kogu 
põllumajandustoodang on väga väike võrreldes ELi maastaapidega, on konsolideerumine ülimalt 
tähtis. Et olla püsivalt tugev sise- ja välisturul, peab pakkuma mahtu, olema kvaliteetne ning 
tootmises efektiivne. See nõuab osapooltelt kompromisse koondumiseks, kuid see on tee 
piisavate ning garanteeritud toormevoogude haldamiseks, finantseeringuteks, mille osas on 
lihtsam ka pankade usaldust võita. 
Seega, rääkides ühistegevusest, tuleb selgesti teadvustada põllumajanduslike ühistute tegelikku 
turujõudu toorme ja valmistoodangu turustamisel või hangete teostamisel. Praeguseks sektori 
arenguvõimaluseks ei olegi mitte niivõrd esmatasandi tootjail baseeruvate ühistute arvu kasv, 
kuivõrd olemasolevate ühistute suunamine ning motiveerimine suuremale koondumisele - 
turustus- ja hankemahtude ühisele suurendamisele. 
Põllumajanduslike ühistute tugevust Eestis aitaks suurendada piirkondlikke tulundusühistuid 
koondavate keskühistute teke, mille strateegiaks oleks suunatud nende omanduses olevate 
väiketööstuste tootmise koordineerimine, ühine turustus ning tootearendus, samuti 
suurinvesteeringud. Varasematel aastatel on Eestis üritatud luua keskühistuid piima ja 
teraviljasektoris, kuid kahjuks on need projektid liiva jooksnud. Hetkel täidab piimatootmise 
valdkonnas mingil määral keskühistu rolli TÜ EPIKO (asutatud 2008. aastal, liikmeteks nii 
põllumajandustootjad kui ka piirkondlikud tulundusühistud). Ühiste müügimahtude suurendamine 
võtab veel aega, samas on ebamõistlikuks piiranguks kujunenud EL Parlamendi ja Nõukogu 
määrus, mille järgi piimakogused, mille üle ühiselt läbi räägitakse, ei ületa 33% selle liikmesriigi 
kogutoodangust (Nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007). Samas ei kehti sellised piirangud 
maadele, kus läbiräägitavad mahud (st turuosad) on palju suuremad (Soome, Rootsi). 
Tootmissisendite sisseostu vallas on tegevust alustanud TÜ Farm In (asutatud 2011. aastal, 
liikmeteks teised tulundusühistud).  
Küsimus on selles, millised on võimalused keskühistute arengu kiirendamiseks? Kindlasti jätkavad 
olemasolevad keskühistud omal käel edasi tegutsemist ning partnerite otsimist. Teisalt oleks 
mõistlik, et MAKi 2014-2020 raamistikus avaneksid võimalused keskühistute tegevuste 
toetamiseks, koostöö arendamiseks toidutarneahela osapoolte vahel ja investeeringuteks.  
 

55 
 



 

 
 
 

2.3. Mahetootmine 
Mahepõllumajandus on Eestis viimastel aastatel 
kiiresti arenenud. Oma osa selles on kindlasti 
toetusel, mis kompenseerib osaliselt tootmise 
eripärast tingitud madalamat sissetulekut. 
Mahepõllumajanduslikku tootmist on toetatud 
Eestis alates 2000. aastast, kui hakati 
põllumajandusliku keskkonnatoetusena maksma 
hektaripõhist mahepõllumajandustoetust. 
Alates 2004. aastast on mahepõllumajandusliku 
tootmise toetust makstud MAKi toetusena. 
Kokku on aastatel 2004–2011 makstud 
mahepõllumajandusliku tootmise toetust 44,6 
miljonit eurot. Sellest 80% on rahastatud ELi ja 
20% Eesti eelarvest. 
Alates toetuse maksmisest on mahepõllumajan-
duslikult majandatava maa pind ja osatähtsus 
kogu põllumajandusmaast pidevalt suurenenud. 
2011. aastal oli mahepõllumajanduslikus 
kasutuses 134 000 hektarit, mis moodustab 14% 
kogu põllumajanduslikust maast. Alates 2001. 
aastast on mahepõllumajandusliku maa pind 

suurenenud ligi seitse korda. Mahetootjate arv 
on samuti aasta-aastalt suurenenud ja mahepõl-
lumajanduse registri andmetel oli 2011. aasta 
lõpul Eestis 1431 mahetootjat, mis on ligi neli 
korda rohkem kui 2001. aastal. 
Joonis 52. Mahepõllumajandusliku maa osakaal 
kogu põllumajandusmaast, 2000–2011 
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Ühistuline tegevuse alustamise toetamine on igati asjakohane. Samas on vajalik suunata 
tähelepanu struktuuridele, mis on ületamas vastuolusid, mis tulenevad omavahel teatud määral 
konkureerivatest ning nõrkadest ühistutest, on end praktikas tõestanud ning esindavad antud 
olukorras esmatasandi liikmeile parimat majanduslikku tulemit, turvalisust ning mitmekesist 
teenust pakkuvat koostööformaati. 
Maailm globaliseerub kiirenevalt: täna räägime juba sisuliselt Balti turust ja enamgi veel - nii 
tundlik toode nagu piim liigub kontsentreerituna mitme tuhande kilomeetri raadiuses, rääkimata 
muudest toor- või valmiskaupadest. Kaubandus kontsentreerub - kasvavad tellitavad tootemahud, 
ja nõuded kvaliteedile. Ees on piimakvoodi kadumine, mis eeldatavalt pingestab oluliselt 
konkurentsi toorpiimaturul. Riske lisab finantsturgude ebamäärane tulevik. Me peame looma 
tingimused niheteks toidutarneahelas, kus oluliselt tugevamale positsioonile peab asuma 
toidutoorme tootja - põllumees. Üksikute nõrkade ühistute asemele peab tekkima antud 
valdkonda esindav piirkondlikke ühistuid koondav keskstruktuur - keskühistu. See on tee 
efektiivseteks investeeringuteks, võimaluseks teenida rohkem raha turult ja seda on edukalt 
tõestanud EL vanade liikmesriikide praktika. 
Kasulikud lingid: 
http://www.makefruitfair.org.uk/sites/default/files/eu_retail_briefing_web_final_2.pdf 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-
operatives/index_en.htm 

http://www.agri.ee/public/Tulundusuhistud_2011.pdf 
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Joonis 53. Mahepõllumajandustootjate arv Eestis, 2001–2011 

 
Kõige rohkem oli mahepõllumajanduslikult 
majandatavat pinda Saare- ja Tartumaal 
(vastavalt 15 193 ja 13 810 ha) ning kõige vähem 
Põlva- ja Järvamaal (4052 ja 4520 ha). 

Tunnustatud ettevõtteid oli kõige rohkem 
Võrumaal (169 tootjat) ning kõige vähem Ida-
Virumaal (32 tootjat). 

Joonis 54. Mahepõllumajanduslik maa ja tunnustatud ettevõtete arv maakonniti, 2011 

 
Kasutatavast mahepõllumajandusmaast oli 2011. 
aastal valdav osa ehk 85 200 ha ühe- ja 
mitmeaastaste rohumaade all. Maheteravilja 
kasvatati 20 500 hektaril ning muud mahepõllu-
majanduslikku maad oli 28 400 hektarit. Alates 
2004. aastast on maheteravilja pind kokku 
suurenenud ligi neli korda, sealhulgas mahenisu 
pind 5,1 korda ja mahekaera pind 4,3 korda. Ühe- 
ja mitmeaastaste heintaimede pind on suurene-
nud kolm korda. 
Mahepõllumajandusliku maa kasutamise struk-
tuur erineb tunduvalt nn tavatootmises oleva 
põllumajandusmaa kasutamise struktuurist. Kui 
mahepõllumajanduslikust maakasutusest moo-
dustasid 2011. aastal mitmesugused rohumaad 
81%, siis tavatootjate maakasutusest ainult 46%. 

Teravilja kasvatatakse tavatootmises 35% 
põllumajanduslikust maast, mahetootmises on 
teravilja all aga ainult kümnendik kasutatavast 
põllumajandusmaast. 2011. aasta andmetel oli 
64% kogu Eesti rohumaade pinnast mahepõllu-
majanduslikus kasutuses, sh ühe- ja mitme-
aastased heintaimed 53%, looduslikud rohumaad 
5% ja loodushoiu maad 6%. 
2011. aasta lõpu seisuga peeti Eestis 
mahetoomises 28 700 veist (sh 3250 piimalehma 
ja 21 176 lihaveist), 46 500 lammast, 1300 siga ja 
12 900 kodulindu. Võrreldes 2010. aastaga on 
mahepõllumajanduslikult kasvatatavate küülikute 
arv suurenenud 30%, mesilasperede arv 27%, 
lihaveiste ja sigade arv 20% ning kitsede ja 
kodulindude arv 18%. Mõnevõrra vähenenud on 
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ainult piimalehmade ja muude veiste arv. Alates 
2004. aastast on maheveiste arv kokku 
suurenenud 2,8 korda, sealhulgas lihaveiste arv 
7,2 korda. Mahepõllumajanduslikult peetavate 

lammaste arv on suurenenud 4,3 korda, sigade 
arv 3,3 korda, kitsede arv 2,7 korda ja 
kodulindude arv 2,6 korda. 

Joonis 55. Maakasutuse struktuur, 2011 

 
1Loodushoiu maa on maa, mida ei kasutata põllumajandustootmises, kuid mida hoitakse heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes. 
Allikas: SA, PMA  
EUROSTATi 2010. aasta andmetel oli 
mahepõllumajandusliku maa osakaal põllumajan-
dusmaast kõige suurem Austrias (17%) ja Rootsis 
(14%). Eesti oli selle näitaja poolest kolmandal 

kohal (13%). Kõigi 27 ELi liikmesriigi võrdluses oli 
keskmiselt 5% põllumajandusmaast mahepõllu-
majanduslikus kasutuses, sh kõige väiksem 
osakaal oli Maltal ja Bulgaarias (alla 1%). 

Joonis 56. Mahepõllumajandusliku maa osakaal kogu põllumajandusmaast ELis, 2010 

 
Vaatamata sellele, et mahetootmine on viimastel 
aastatel hoogsalt laienenud, ei ole mahetoo-
dangu töötlemine ja turustamine arenenud 
samas tempos ning enamus mahetoodangust 
realiseeritakse tavatoodanguna või kasutatakse 
oma pere tarbeks. Tavatoodanguna realisee-

rimisel ei ole võimalik mahetoodangu eest 
kõrgemat hinda saada. Suur osa tunnustatud 
mahetootjatest on väiketootjad, kes oma 
toodangut ei püüagi turustada, vaid tarbivad 
seda oma perega. 
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Mahepõllumajanduse areng Eestis 
Egon Palts, PMA mahepõllumajanduse osakond 
 
Mahepõllumajandusliku tootmisviisiga alustati Eestis 1989. aastal. Esimene mahepõllumajanduse 
seadus võeti vastu 1997. aastal. Mahepõllumajandusega tegelevad tootjad olid tol ajal 
koondunud kahte organisatsiooni, milleks olid Eesti Biodünaamika Ühing ja MTÜ Kagu-Eesti Bios. 
Nimetatud organisatsioonid nii nõustasid mahetootjaid, kui kontrollisid ka nõuete täitmist.  
2001. aastal jõustus uus seadus, mis sätestas ülemineku riiklikule kontrollisüsteemile. Ülesande 
täitjaks määrati Taimetoodangu Inspektsioon, käesolevaga Põllumajandusamet. 2001. aasta 
lõpuks oli mahepõllumajanduse registrisse kantud 369 ettevõtet ning mahepõllumajanduslikult 
majandatavat pinda oli üle 20 000 hektari. Kümme aastat hiljem, 2011. aasta lõpu seisuga, oli 
mahepõllumajanduse registrisse kantud 1431 ettevõtet.  
Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleb kokku 1416 ettevõtet ja loomakasvatusega 
899 ettevõtet. Mahepõllumajanduslikku maad kokku on 134 057 ha, kusjuures suurenemine 
võrreldes 2001. aastaga on ligikaudu seitsmekordne. 
Mahepõllumajanduse areng Eestis on olnud dünaamiliselt tõusvas trendis. Alates 2004. aastast 
hakati toetama mahepõllumajanduslikku tootmist Euroopa Liidu vahenditest, mis andis arengule 
uue hoo. Viimase kolme aasta (2009–2011) jooksul on mahepõllumajanduslik pind suurenenud 
54% võrra ning moodustab vabariigi põllumajanduslikust maast ligikaudu 14%.  
2011. aasta andmetele tuginevalt on keskmise maheettevõtte pind 93 ha, suurim ettevõte asub 
Saaremaal ja selle suurus on 1450 ha, üle 1000 ha suurusega ettevõtteid on kuus.  
Suurema osa, üle 77%, mahepõllumajanduslikust maast moodustavad rohumaad. Teravilja 
kasvatatakse 15% pinnast. Kuna rohumaade pind on suur, siis areneb jõudsalt ka 
mahepõllumajanduslik loomakasvatus, eriti veise- ja lambakasvatus. 2011. aasta lõpuks peeti 
mahepõllumajanduslikult üle 28 000 veise, neist 3250 lüpsilehma ning üle 47 000 lamba ja kitse, 
milles võib näha tendentsi, et ettevõtted orienteeruvad üha rohkem ekstensiivse loomakasvatuse 
suunale. Vähem on arenenud maheseakasvatus ja -kodulindude pidamine.  
Mahepõllumajandusliku tootmise üks olulisemaid mõjufaktoreid on toodangu töötlemine. 2011. 
aasta lõpu seisuga oli mahepõllumajanduse registrisse kantud 126 toidukäitlejat, sh 22 
tunnustatud tootmisettevõtet, ja üks söödakäitleja. Kokku toodeti 2011. aastal üle 23 000 tonni 
maheteravilja, millest toidutöötlemisse läks vaid 3%. Suur osa teraviljast eksporditi Euroopa 
riikidesse kui tooraine. Sarnane on olukord ka piimatoodetega, kus mahepiima toodeti üle 13 
tuhande tonni, millest töödeldi aga vaid 1,1 %. 
Kokkuvõttes võib seega tõdeda, et huvi mahepõllumajandusliku tootmise vastu on olemas ja 
kasvab. Et tervislik toit ka kauplustesse ja tarbija lauale jõuaks, tuleks Eestis märksa rohkem 
tähelepanu pöörata mahepõllumajandusliku toodangu töötlemisele. 
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2.4. Toiduainetööstus 
Toiduainetööstus on pikaajaliste traditsioonidega 
ning üks olulisemaid harusid Eesti töötlevas 
tööstuses, andes ligikaudu 2% Eesti sisemajan-
duse kogutoodangust ning seal töötab 3,5% 
hõivatutest. Toiduainetööstuse osatähtsus on 
viimase paarikümne aasta jooksul nii sisemajan-
duse kogutoodangus kui ka töötlevas tööstuses 
vähenenud. 
SA esialgsetel andmetel oli 2011. aastal Eestis 
419 toiduainete töötlemisega tegelevat ettevõ-
tet, kus töötas kokku 13 400 töötajat. Võrreldes 
2010. aastaga on ettevõtete arv kasvanud 8% ja 
töötajate arv vähenenud 3% võrra. Kõige rohkem 
oli ettevõtteid pagaritööstuses (111) ja kõige 
vähem õli ja rasva tööstuses (6). Alates 2005. 
aastast oli toiduainetööstuse ettevõtete arv kõige 
suurem 2007. aastal (455), töötajate arv oli kõige 
suurem 2005. aastal (17 300). 
Kuigi toiduainetööstuse toodangumaht on 
viimase kümne aasta jooksul märgatavalt 
tõusnud, siis tootmise moderniseerimise ja 
vähem konkurentsivõimeliste ettevõtete sulge-
mise tõttu on hõivatute arv aasta-aastalt vähe-
nenud. 
Toiduainete tootmine moodustas 2011. aastal 
13% ja joogitootmine 2% töötleva tööstuse 
mahust. Alates 2005. aastast oli toiduainete 
tootmise osatähtsus töötleva tööstuse mahust 
kõige kõrgem 2009. aastal (17%), joogitootmise 
osatähtsus on sellel perioodil olnud 2-3% 
tasemel. 
SA lühiajalise statistika andmetel toodeti 2011. 
aastal toiduainetööstuse ettevõtete poolt kokku 
1186 miljoni euro eest toodangut, mis eelmise 
aastaga võrreldes on 6% võrra vähem. Suurima 
osa Eesti toiduainetööstuse toodangumahust 
annavad piima-, liha- ja joogitööstus. Võrreldes 
2010. aasta toiduainetööstuse struktuuri 
tegevusalade lõikes 2005. aasta struktuuriga, siis 
suuri muutusi ei ole selle aja jooksul toimunud. 
2011. aastal kasvas Eesti toiduaine- ja joogi-
tootmise mahuindeks. Selle üheks põhjuseks oli 
see, et kasvas eksport ja samuti toiduainete 
siseriiklik tarbimine. Müügimahtude kasvu 
pidurdas tootmissisendite kallinemisest tingitud 
toidukaupade kiire hinnatõus. 

Joonis 57. Toiduainetööstuse osatähtsus 
töötlevas tööstuses, 2005–2011 

 
Joonis 58.Ettevõtete arv toiduainetööstuses, 
2005–2011 

 
Joonis 59. Toiduainetööstuse mahuindeks, 
2001–2011 

 
Kuna Eesti toiduainetööstuse toodangumaht 
ületab siseturu nõudluse, siis arenguks on vaja 
suurendada eksporttoodangu mahtu ja ostida 
võimalusi uutele turgudele sisenemiseks. Alates 
2005. aastast suurenes toiduainetööstuse 
eksport kuni 2009. aastani, mil toimus järsk 
langus võrreldes eelmise aastaga (14%). 2010. 
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aastal suurenes eksport taas, ületades isegi 
kriisieelse taseme. 2011. aastal oli toiduaine-
tööstuse ekspordi maht 431 miljonit eurot ja 
osatähtsus toodangu müügis moodustas 36%. 
2011. aastal kasvas rekordiliselt kõrgele ka 
toiduainetööstuse import (373 miljonit eurot). 
Selle üheks põhjuseks on toorainete ja kaupade 
kallinemine maailmaturul ja ELis. 

Joonis 60. Toiduainete väliskaubandus, 2005–
2011 

 
Toiduainetööstuse konkurentsivõime paranemise 
ja majanduskasvu peamiseks eelduseks on 
tootlikkuse kasv. Toiduainetööstuses loodud 
netolisandväärtus oli 2011. aasta esialgsetel 
andmetel 236 miljonit eurot, mis on 11% vähem 
kui 2010. aastal. Vähenemise põhjuseks on 
eelkõige kulude suurenemine: tööjõukulud 
suurenesid veidi, samuti ka kulutused toorainele, 
energiale ja kütusele. 
Eesti toiduainetööstuses loodav lisandväärtus 
töötaja kohta on viimastel aastatel küll oluliselt 

kasvanud, kuid arenguruumi on veel küllalt, sest 
võrreldes ELi keskmisega moodustab see vaid 
50%. 2011. aastal moodustas toiduainetööstuses 
keskmine lisandväärtus töötaja kohta 17 600 
eurot. Sektorite lõikes oli 2011. aastal 
lisandväärtus kõige kõrgem joogitööstuses 
(37 000 eurot töötaja kohta). 
SA lühiajalise statistika andmetel tehti toiduaine-
tööstuses 2011. aastal 63 miljoni euro eest 
investeeringuid, sellest 67% moodustasid inves-
teeringud masinatesse ja seadmetesse. Võrreldes 
2010. aastaga investeeriti põhivarasse 11 miljonit 
eurot vähem, investeeringud vähenesid kõigis 
valdkondades v.a transpordivahendid. Sektorite 
lõikes investeerisid kõige rohkem piimatoodete 
tootmise sektor (33%), pagari- ja makaroni-
toodete sektor (15%) ja joogitootmise sektor 
(14%). 

Joonis 61. Jookide väliskaubandus, 2005–2011 

 

Joonis 62. Toiduainetööstuse struktuur tegevusalade lõikes, 2005 ja 2010 
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Hinnatõusu jätkumine kohutab nii töötlejaid kui tarbijaid 
Sirje Potisepp, Toiduliit 
 
Toiduainetööstuste käekäiku on alates 2011. aastal mõjutanud enim tarbijate sissetulekute pea 
olematu kasvutempo, endiselt suur töötuse määr ning jätkuvalt kasvavad tooraine- ning 
energiahinnad. Tootmisemahtudelt jõuti küll juba 2011. aastal kriisieelsele tasemele, kuid endiselt 
kehv sisetarbimise tase suunas tööstusi eksporti suurendama, sundides ühtlasi investeerima 
täiendavatesse tootmisvõimsustesse ja tootearendusse. Tarbijate hinnatundlikkus andis tugeva 
löögi tootjate kaubamärgi lojaalsusele. Eelise said vaid need ettevõtted, kes taipasid leida 
vahendeid turundustööks. Selle aasta alguseks hinnatõus stabiliseerus, kuid alates suvest hakkasid 
taas tulema teated uutest toorainete hinnatõusudest, kütuse- ja elektri hinna tõusust ja 
suurenenud on palgasurvest tööandjatele – seega on kõik tingimused sunnitud hinnatõusudeks 
taas olemas. 

Hinnatõus pidurdab sisetarbimist, abiks eksport 
Möödunud aasta olulisimaks märksõnaks oli toiduaine hindade jätkuv kasv. Toiduaine hind 
kujuneb tarneahelas: tootja, töötleja, kaubandus ja tarbija. Mida kõrgemad on toorainete hinnad, 
seda kõrgemad on toiduainete hinnad ahela eelviimases osas – kauplustes. Samas ei soodusta 
hinnatõus kunagi tarbimise kasvu ja nii otsitakse lisaks siseturule endiselt ekspordivõimalusi. 
Tootmine ületab siseturu vajadusi ja eksport on meie ettevõtetele eluliselt vajalik võimalus 
kasvuks. Toiduainetööstus eksportis 2011. aastal 400 miljoni euro eest toodangut. See moodustas 
omakorda 32% kogutoodangust ja oli 9% rohkem kui 2010. aastal, andes nii 7% kogu 
tööstustoodangu ekspordist. Suurimad eksportijad olid piimatööstused (168 miljonit eurot) ja 
kalatööstused (159 miljonit eurot). Sel aastal on ekspordikasv jätkunud, kuid tagasihoidlikumas 
tempos. Uute turgude ja/või koostööpartnerite leidmine ei ole kerge – selle aasta üheksa kuu 
ekspordikasv on olnud võrrelduna eelmise aasta sama ajaga 7%. 
Olulisim ekspordipartner oli muidugi ELi koguturg, kuid olulisimaks sihtriigiks on jäänud endiselt 
Venemaa 20%ga, järgnesid Soome (17%) ja Läti (16%), Leedu, Rootsi. Ekspordimaht suurenes 
Saksamaale ja Taani. Samas toimus 2011. aastal oluline vähenemine Venemaa suunal - müük 
vähenes aastaga enam kui kolmandiku võrra. Üheks põhjuseks oli tolliliit Venemaa - Valgevene - 
Kasahstan, kus eelistati tolliliidu liikmesriikide toodangut. Murrangut ootame siinkohal eelkõige 
Venemaa liitumisest WTOga, mis sel aastal kinnitust leidis. Üleminekuajad on küll pikad, kuid 
kindlus tingimuste ühtlustumisest on olemas! 
Võib öelda, et peale kriisi muutusid meile tähtsamaks nii vanad ELi riigid, kus majanduslangus 
polnud nii suur, kui ka kriisi taandudes taas lähiriigid. Tunnustamist väärib ettevõtete suutlikkus 
suurendada eksporti Saksamaale, mida peetakse tulevaseks ELi eestvedajaks riigiks. Saksamaa on 
asukohalt meile lähedal ja seal on maksujõulist ning teadlikku tarbijaskonda piisavalt. Ennustused 
ELi riikide majanduse seiskumisest muudavad Eesti ettevõtjad aga endiselt murelikuks – sõltuvus 
lähiriikidest on just ekspordi osas suur. 

Odava hinna laastav mõju  
Lähtuvalt muutunud tarbijakäitumisest – ostetakse hinda, tarbijad ei ole lojaalsed enam ühele 
kaubaketile, vaid otsitakse sooduspakkumisi mitmetest kauplustest – on suurenenud 
kauplusekettide surve tarbija ostuvalikute kujundamisele. Seda tõukab tagant ka 
kaubanduskettide omavahelise konkurentsi tihenemine. Seetõttu võivad aga tarbijate huvid ja 
tegelikud ostueelistused jääda tahaplaanile. Eesti jaekaubandus on järjest enam koondunud viie 
suurema kaubandusketi Selveri, Maxima, ETK Grupi, Rimi (sh Säästumarketi) ja Prisma kätte. See 
tähendab, et konkurents on tihe ka jaekaubanduse poolel (vastukaaluks näiteks Soomele, kus 
kahele suurele jaeketile kuulub 80% jaeturust). 
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Nii kitsendab toiduainetööstuste võimalusi lisaks tarbija hinnatundlikkusele ka kaubanduskettide 
omavaheline konkurents (nt kilepiima hind) ja private label’i ehk omatoodete osakaalu 
suurendamine. Tõsi – tarbijate teadlike valikute ja kodumaise eelistamisega on tundmatute 
private label toodete müük mõningates tootekategooriates (näiteks mahlad ja jäätised) 
vähenenud, kuid enamik tarbijaid on endiselt väga hinnatundlikud ja nende püüdmiseks odava 
hinna esiletoomine on piisavaks argumendiks poodidesse meelitamisel. Tööstused ootaksid aga 
koostööl kaubanduskettidega enam personaalsemat lähenemist ning sortimendi teadlikumat 
planeerimist. See on n.ö kategooria juhtimine lõppeesmärgi nimel, milleks on rahul ja teadlik ostja, 
kes ostab kindlasti rohkem ja on ka nõus maksma paremat hinda. Aga mida ja miks ta ostab? See 
tulebki kaubanduse ja tootjate koostöös välja selgitada, kuna kõik osapooled tarneahelas on 
omavahel seotud ja kõigile peab jääma ressurssi ka areneda. Ainult kliendile pakutav "odav hind" 
ei pruugi võita toote kvaliteedi ja lisaväärtuste ees. Samas on tarbijad hakanud viimaste uuringute 
andmetel hindama lisaks kaubanduskettide heale asukohale ja teeninduskultuurile ka sortimendi 
mitmekesisust poodides.  

Tarbimisharjumustest 
Seega on toiduainetööstus tihedamalt seotud tarbijate ostujõuga kui mõni teine tööstussektor. Kui 
suudame säilitada ja suurendada töökohtade arvu, teha arukaid juhtimisotsuseid, koolitada häid 
oskustöölisi, käia kaasas toote- ja tehnoloogiate arengutega, toota tarbijatele meelepäraseid 
toiduaineid võimalikult sobiva hinnaga, saame ka palku tõsta ning kasumit teenida.  
Paraku jäävad toidutööstusi mõjutama nii kliimast tulenevad riskid tooraine hindade tõusu näol, 
soojusenergia ja nafta hindade volatiilsus, tarbijate ostujõud kui ka peamiste ekspordimaade 
majanduste käekäik. Samas loodame ka sisenõudluse kasvu, millele viitab suurem 
tootmisressursside kasutamine, kasvav tarbijate kindlustunne ja alanev tööpuudus. Samas on siiski 
suurenenud nende majapidamiste hulk, kelle eelarve on piiratud ning seetõttu lähitulevikus väga 
kiiret sisenõudluse kasvu prognoosida ei saa, ilmselt jääb see sel aastal 5% piiresse toiduainete 
osas. Pigem soovivad ettevõtted tarbijate teadlikumat valikut ning kodumaiste tootjate üha 
suuremat eelistamist. 

Riigi mainekampaania oleks abiks 
Konkureerimaks suurte maailmakontsernidega on toiduainetööstuste investeerimisvajadus pidev. 
Seda nii kõrgema lisandväärtusega toodete turule toomiseks kui ka ekspordivõimekuse 
suurendamiseks. Statistikaameti andmetel investeerisid toiduainetööstused 2011. aastal 62 
miljoni eurot, peamiselt masinatesse ja seadmetesse. Suurimad investeerijad olid piimatööstused 
(19 miljonit eurot) ning leiva- ja pagaritööstused (9 miljonit eurot). Investeeringuid pidurdas kõige 
enam prognoosimatu vajadus kõrgema lisandväärtusega toodete järele, tarbijate piiratud 
ostujõud ja omafinantseeringu 50% osakaal võimalikest toetustest.  
Siiski saab tõdeda, et toidutööstustes ei ole tootearendus kunagi seiskunud ja ka eelmisel aastal 
toodi turule suur hulk uusi tooteid – seda nii liha-, piima-, joogi- kui pagaritööstustes. 
Tootearenduse teravik on suunatud järjest tervislikumatele toodetele – lisaainete vähendamine ja 
asendamine looduslike lisaainetega, samuti liigse soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamine. 
Tänu tarbijate teadlikkuse kasvule suureneb ka sõnade “öko” ja “mahe” kasutamine 
müügiargumendina.  
Endiselt mängib aga tarbijate eelistustes olulist rolli toiduainete päritolu ja kodumaisuse 
rõhutamine, sest nii saab tarbija anda oma panuse kohalike ettevõtete püsimajäämisse ja 
töökohtade säilimisse. Importtooteid valides toetame teiste riikide majandust ja arengut. Kohalike 
väiketootjate toodang on kaubanduskettide, ökopoodide ja turgude kaudu muutunud 
kättesaadavamaks ning see rikastab ja mitmekesistab meie toidulauda suurte ja tuntud ettevõtete 
toodangu kõrval. Kodumaisuse meeldetuletamiseks ja rõhutamiseks ootaks aga suuremat panust 
riigilt, näiteks Eesti toidu mainekampaania näol.  
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 Abiks on ka toetused, mis innustaksid ja aitaksid ettevõtetel eksporditurgudele siseneda. 
Loodame, et ka järgmisel ELi eelarveperioodil (2014–2020) toetused säilivad ning muutuvad 
rohkem suunatuks nendele ettevõtetele, kes on konkurentsivõimelised ja kasvupotentsiaaliga ja 
kel ka endal tahe areneda ja laieneda. 

Väljakutsed toidusektorile 
Toidutootjate ees on põhiliselt kaks ülesannet: toita oma maa elanikud ja rahuldada tarbija 
vajadusi ning nõudmisi. Toidu tootmisel on rida suundi, mida ka Eesti toidutööstused peavad 
jälgima: 
• toiduohutus, mis peab olema esmajoones tagatud, sest see seotud otseselt inimeste tervisega;  
• keskkonnamõjud ja nende vähendamine, mis on oluline jätkusuutlikuks tootmiseks; 
• jätkuva surve all hinnatõusudele peavad ettevõtted suutma toota tarbijatele taskukohaste 

hindadega tooteid; 
• toimub jätkuv tootmise ja kaubanduse kontsentreerumine, mis tähendab kaubanduse mõjujõu 

suurenemist ja esmatootjate osa vähenemist – täna on võitja see, kes suudab toota kõrgema 
lisandväärtusega tooteid ja neid ka müüa; 

• teadussaavutuste viimine toote tasandile, üha suurenev nõudlus funktsionaalsete toodete 
järele, kus tarbijad soovivad ühelt tootelt võimalikult palju kasu organismile ja tervisele. 

Kõikide nende suundade jälgimine ja järgimine igapäevaelus eeldab pidevaid investeeringuid ning 
seadusandluse ja tarbijate eelistustega kursis olemist. 
Samas on mitmeid globaalseid väljakutseid toidusektorile, kus Eesti tootjatel/töötlejatel kindlasti 
võimalusi. Loetlen tähtsamad: 
• Toiduga varustatus. Maailma rahvastik kasvab ning seoses sellega kasvab ka vajadus, eriti 

arengumaades, toiduainete järele. Näiteks aastaks 2030 peab toidutootmine suurenema 40%, 
kusjuures aastaks 2020 on prognoositud lihatarbimise kasvuks 32% ja piimatarbimise kasvuks 
35%. Lisaks vaja kasvatada tootmise efektiivsust, et toota rohkem ja odavama hinnaga. 

• Kliimamuutused. Siinkohal pole meilegi võõrad põuad, liigniiskus – tootjate põhiliseks 
abimeheks peetakse ilmataati. Ka meie tootjad peavad kliimamuutuste mõjutingimustes 
hakkama saama, kuid ka see eeldab uusi taimesorte, tõuaretust. Sellega ka tegeldakse, kuid 
muudatustega kaasnevad ka olulised kulutused. 

• Ressursside piiratus. See on teema, mille peale me sageli ei mõtlegi, sest vesi, maa ja mets on 
meile iseenesest mõistetavad. Rohkem mõistame sõltuvust kütusest ja energiast, mille varud 
pole paraku ammendamatud ning neile otsitakse pidevalt alternatiive. Üheks võimaluseks on 
biokütus, mille tootmiseks omakorda kasutatakse teravilja ja mis seetõttu vähendab 
toiduteravilja hulka. 

• Kaubanduse roll ja toidu raiskamine. Üha rohkem ostuotsuseid tehakse väikese hulga 
ostujuhtide poolt, kuid tarbija ei saa osta toodet, mida poeriiulitel ei ole. Samas läheb teatud 
osa toitu ka raisku – siin on ressurss, mida tulevikus saab kasutada planeerides oste ja 
külastades neid kette, mille sortiment sobib just teie valikuteks. 

• Tarbijate ootused. Inimesed liiguvad üha enam linnadesse, nende teadlikkus tõuseb ja 
nõudmised ning vajadused kasvavad. Üha enam eeldatakse toiduainetelt kasu organismile ja 
tervisele. Tähtsat rolli hakkavad mängima funktsionaalsed toiduained, meil on headeks 
näideteks ME-3 bakteriga tootesari ning Südamejuust. Sarnaseid tooteid võib leida igas toidu 
tootekategoorias. Kuigi peamiselt oodatakse toidult head maitset ja naudingut, soovivad 
tarbijad üha enam ka mugavaid ja lihtsastikäsitletavaid pakendeid.  

• Meedia mõju ei saa samuti mainimata jätta. On äärmiselt oluline, kuidas meedia suhtub oma 
maa tootjatesse, tööstustesse ja kui usaldusväärset ning millist infot tarbijatele edastatakse. 
Paraku on siin negatiivseid näiteid küllaga. 
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3. Maaelu 
3.1. Maaettevõtlus ja maapiirkondade sotsiaalne keskkond 
Marko Gorban, PMi maaelu arengu osakond 

 
Oleme harjunud mõttega, et põllumajandus on 
meie maamajanduse selgroog. Läbi aastasadade 
on põllumajandus hoolitsenud meie toidulaua 
eest, pakkudes seda tehes ka tööd suurele osale 
maapiirkonna elanikest. Viimasel paarikümnel 
aastal on põllumajandus läbi teinud olulise 
tehnoloogilise arengu, mille tulemusel tehakse 
sama töö ära oluliselt väiksema arvu inimestega. 
Ühelt poolt tähendab see, et maapiirkonna 
arengus mängivad põllumajanduse kõrval järjest 
olulisemat rolli muud valdkonnad. Samuti 
peegelduvad need arengud ka põllumajanduses 
endas, mille olemus muutub järjest multifunkt-
sionaalsemaks. 
Nende arengutega on ühte sammu käinud ka ELi 
ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP). Juba mit-
mendat programmiperioodi on ÜPP eraldi-

seisvaks sambaks maaelu arengu poliitika, mis on 
ellu kutsutud tegelemaks just põllumajandusega 
kaasnevate maaelu arengu aspektidega nagu 
konkurentsivõime, loodusressursid ja elukesk-
kond. Samuti on põllumajanduspoliitika areng 
võimaldanud komplekssemalt tegeleda põlluma-
janduse ja sellega seotud maamajanduse 
valdkondade arendamisega. Nii põllumajandus-
saadused kui nende tootmise käigus hooldatav 
loodusressurss on oluliseks sisendiks mitmetele 
muudele sektoritele. Samavõrd olulised on selle 
kõrval kahtlemata ka maapiirkonnas elamist 
toetavad tegevused sest maal elamiseks vajab 
inimene lisaks töökohale ka erinevaid koha-
pealseid teenuseid, võimalust kogukonna 
tegemistes kaasa lüüa jne.  

 

Joonis 63. Siserändesaldo määr omavalitsusüksustes, 2006–2010 
 

 
Allikas: SA – Eesti piirkondlik areng 2011 
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Käesolevas artiklis keskendun eelkõige neljale 
majandusliku ja sotsiaalse keskkonnaga seotud 
aspektile, s.o inimressursile, töökohtadele, 
ettevõtlusaktiivsusele ning teenuste kättesaada-
vusele. Püüan välja tuua nende valdkondade 
peamised arengusuundumused. 
Inimressurss 
Eestile on traditsiooniliselt olnud omane haja-
asustus. Madal asustustihedus ja rahvastiku 
regionaalselt ebaühtlane paiknemine on olulised 
majandusliku ja sotsiaalse keskkonna mõjutajad 
maapiirkonnas. Madal ettevõtlusaktiivsus, 
sobivate töökohtade vähesus, teenuste 
kättesaadavuse halvenemine on kõik rohkemal 
või vähemal seotud rahvastiku paiknemise ja 
ruumilise liikumisega. Need kõik koosmõjus aga 
hoogustavad veelgi negatiivseid rahvastikutrende 
maapiirkonnas.  
Kui vaadata maarahvastiku arvu, siis viimasel 
kümnekonnal aastal on see püsinud suhteliselt 
stabiilsena 420 000 ja 410 000 elaniku vahel. 
Võrdluseks, peaaegu sama palju inimesi elab 
Tallinnas (umbes 400 000). Kui numbritesse 
põhjalikumalt süüvida, siis on väga selge trend 

rahvastiku Tallinna, Tartu ja Pärnu lähipiirkonda 
koondumise suunas. Samas rahvaarv tervikuna 
on positiivselt kasvanud üksnes Harju- ja 
Tartumaal. 
Maapiirkonnad seisavad lisaks siserändele silmitsi 
ka mitmete muude demograafiliste väljakutse-
tega. Eelkõige toimub väljaränne maapiirkonnast 
noorte ja tööealiste hulgas, kuna maapiirkonnad 
ei suuda linnadega konkureerida sobivate 
töökohtade osas. See omakorda jätab jälje ka 
ettevõtluskeskkonnale – väheneb nii potentsiaal-
sete ettevõtjate kui ka ettevõtjate jaoks sobiva ja 
kättesaadava tööjõu arvukus. Kui puudub 
tööjõud, ei ole ka ettevõtjatel huvi maapiirkonda 
investeerida.  

Töökohad 
Põllumajanduse roll maapiirkonnas töökohtade 
pakkujana on viimastel aastakümnetel vähe-
nenud. Viimastel aastatel on maapiirkonnas 
primaarsektoris hõivatute arv stabiliseerunud, 
näidates isegi teatud kasvutrendi – 2011. aastal 
oli sektoris hõivatuid 22 300, mis moodustab 13% 
maapiirkonna hõivatutest.  

Joonis 64. Maapiirkonnas hõivatud sektorite lõikes, 2001–2011  

 
Samas kui vaadata pikemaid trende, siis 20 aasta 
taguse ajaga võrreldes on maapiirkonnas 
primaarsektoris hõivatute arv vähenenud 
100 000 võrra, sellest viimase 10 aasta jooksul 
10 000 võrra. Sekundaar- ja tertsiaarsektoris 
hõivatute arv on viimasel kümnendil kasvanud 
kiiremini kui primaarsektoris hõivatute arv on 
vähenenud, mis tähendab, et osaliselt suudavad 
need sektorid kompenseerida põllumajanduse 
efektiivsemaks muutumise tulemusel ära 
kaduvaid töökohti. Samas 20 aasta perspektiivis 
on sekundaar- ja tertsiaarsektorisse lisandunud 

vastavalt 17 000 ja 40 000 töökohta, seega on 
viimase kahe kümnendi jooksul suur osa 
maapiirkonna inimesi pidanud leidma muid 
elatusvõimalusi.  
Eelkõige väljendab töökohtade vähesust 
maapiirkonnas inimeste töökoha asukoht 
võrreldes nende elukohaga. 2011. aastal töötas 
maapiirkonna 177 000 hõivatust samas vallas 
74 500 inimest, s.o 42%. Nagu jooniselt näha, on 
samas vallas töötavate inimeste arv stabiilselt 
vähenenud, teatud mõttes võib siinjuures 
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tähiseks pidada 2005. aastat, kui elukohast 
erinevas asukohas töötajate osakaal ületas 

kodukohas töötavate inimeste osakaalu. 

Joonis 65. Maapiirkonna hõivatud põhitöökoha asukoha järgi, 2001–2011 

 
Töökohtade puuduse kõrval on üheks problee-
miks kujunemas ka struktuurne tööpuudus, mis 
näitab, et töötajate oskused ja haridus ei ole 
kooskõlas ettevõtjate tegelike vajadustega. Tööd 
on üldjuhul raskem leida madalama hariduse ning 
kutse- või erialase ettevalmistuseta inimestel. 
Maapiirkonnas on kvalifitseeritud tööjõu puudus 
tingitud tööjõu vananemisest ning tööealise 
elanikkonna ettevalmistusest. Maapiirkonna 
tööealisest elanikkonnast on esimese taseme 
haridusega 27 300 inimest, teise taseme 
haridusega 115 700 inimest ning kolmanda 
taseme haridusega (keskeriharidus pärast 
keskharidust ja kõrgharidus) 57 100 inimest, 
kellest hõivatud olid vastavalt 20 400, 102 600 ja 
54 100. Need numbrid näitavad üsna ilmekalt 
erialase ettevalmistuse ja tööhõive vahelist seost, 
aga ka seda, et tööjõu puudus on maaettevõtluse 
jaoks muutumas oluliseks väljakutseks.  
Maapiirkonna arengu seisukohast on oluline 
töökohtade loomine, millele tuleks läheneda 
kompleksselt, investeerides inimressurssi ning 
panustades ettevõtlusaktiivsust ja mitmekesisust 

soodustavatesse stiimulitesse. Inimressursi 
parendamisse ja ettevõtluse arendamisse on 
Põllumajandusministeerium panustanud läbi 
erinevate maaelu arengukavade ning plaanib 
seda jätkata ka järgmisel programmiperioodil. 

Maaettevõtlus 
Analüüsides ettevõtlust on näha, et areng 
suhteliselt sarnane rahvastiku osas toimuvate 
trendidega – ettevõtlus koondub järjest enam 
linnadesse, eelkõige pealinnaregiooni. Ligikaudu 
100 000 Eestis tegutsevast majanduslikult 
aktiivsest ettevõtjast umbes 40% asub Tallinnas 
ning kolmandik maapiirkonnas. Samas on 
positiivne, et maapiirkonna ettevõtjate osakaal 
on aastate lõikes püsinud suhteliselt stabiilsena. 
Samuti võib positiivse poole pealt välja tuua, et 
maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate arv on 
jätkuvalt kasvamas – kui 2004. aastal tegutses 
maapiirkonnas 19 500 majanduslikult aktiivset 
ettevõtjat, siis 2011. aastaks oli nende arv 
sisuliselt kahekordistunud, jõudes 36 000 
majanduslikult aktiivse ettevõtjani. 
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Joonis 66. Majanduslikult aktiivsete ettevõtjate arv, 2004–2011 

 
Paljuski on maapiirkonnas tegutsevate ettevõt-
jate väiksem arvukus (võrreldes linnadega) 
seotud eelpool kirjeldatud rahvastikutrendide ja 
inimkapitali kvaliteediga – tööealised ja aktiiv-
semad inimesed liiguvad linnadesse, kus on 
paremad töökoha väljavaated. Maapiirkonna 

inimesed on vähem riskialtimad, mida kinnitab ka 
ettevõtlusaktiivsus, mis maapiirkonna elanike 
hulgas on traditsiooniliselt püsinud oluliselt 
madalamana. Sellest tulenevalt on viimastel 
aastatel suurenenud piirkondlikud erinevused 
ettevõtlusaktiivsuses.  

Joonis 67. Majanduslikult aktiivsete ettevõtjate regionaalne jaotus 

 

 
Allikas: SA – Eesti statistika aastaraamat 2012 
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Sarnaselt tööhõivele on maapiirkonnas kasvanud 
mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate 
ettevõtete arv, mis moodustab ligikaudu kaks 
kolmandikku maapiirkonnas tegutsevatest 
ettevõtetest. Eelpool sai välja toodud tööhõive 
näitajad sektorite lõikes. Sekundaar- ja 
tertsiaarsektorite ettevõtetes hõivatute arv on 
aastatega jõudsalt kasvanud, moodustades 2010. 
aastal kõigist maapiirkonna tegevusaladest 88%. 
Positiivne on siinjuures, et kiiremini on kasvanud 
just teenindusmajanduse hõive, millel on suurem 
potentsiaal atraktiivsete töökohtade loomiseks.  
Järjest enam mitmekesistavad oma tegevust 
väljapoole põllumajandust ka põllumajandus-
tootjad. Kui 2007. aastal tegeles põllumajanduse 
kõrvalt mittepõllumajanduslike tegevustega 8% 
põllumajanduslikest majapidamistest, siis 2010. 
aastaks oli vastav näitaja tõusnud 13%ni. 
Mitmekesistamine on põllumajandustootja jaoks 
hea võimalus konkurentsivõimet parandada, riske 
maandada ja täiendavaid sissetulekuid luua. 
Seda toetab maapiirkonnas olemasolev loodus-
ressurss ja kultuuripärand, millest tulenevaid 
konkurentsieeliseid tuleks ettevõtluse arenda-
misel senisest enam ära kasutada. Arvestades 
globaalsel tasandil aset leidvaid trende inimeste 
tarbimis- ja käitumismustrite muutustes ning 
nõudluse kasvu toidu järele, siis arengupers-
pektiivi on nii põllumajandusel kui ka muudel 
loodusressursi jätkusuutlikul ja keskkonna-
sõbralikul väärindamisel põhinevatel valdkon-
dadel ning nende võrgustumisel. Samuti on 
siinjuures oluline olemasolevate teadmiste ja 
kompetentsi mobiliseerimine ning iga piirkonna 
eelduste ära kasutamine. 

Teenuste kättesaadavus 
Eelpool sai võrdlusena välja toodud, et 
maapiirkonnas kokku elab ligikaudu sama palju 
inimesi kui Tallinnas. Kuivõrd teenuste 
kättesaadavus on otseses seoses asustuse 
trendide ja inimeste ruumilise liikumisega, siis 
hõreasustus tingimustes on teenuste endise 
kättesaadavuse ja kvaliteediga tagamine 
muutumas järjest keerukamaks ja kulukamaks. 
Selle tõttu on ka pakutavate teenuste hulk 
äärealadel vähenemas.  
Riigikontroll on oma riigiteenuste kättesaadavust 
puudutavas auditis toonud välja, et ka teenused, 
mida osutatakse maakonnakeskustes, on halvasti 
kättesaadavad ligikaudu 30 000 inimesele kogu 
Eestis. Üheks probleemiks võib siinjuures pidada 

keskuste ja tagamaa nõrka seotust, mis on 
tingitud just teenuste, ühenduste, töökohtade 
jmt pakkumise vähesest suutlikkusest. Nõrk 
seotus viib selleni, et mitmete traditsiooniliste 
keskuste roll oma tagamaa suhtes väheneb, mida 
kinnitavad ka rahvastikutrendid.  
Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemapla-
neeringute kokkuvõttest, mille viis läbi Siseminis-
teerium, selgub, et maaliste, eriti aga 
ääremaaliste, kantide puhul on täheldatav 
põhiteenuste kättesaadavuse märkimisväärne 
halvenemine. Ääremaalisi kante iseloomustab 
hõre asustus, eakas elanikkond, väike teenuste 
tarbijate hulk ning kaugus teenuseid pakkuvatest 
kohtadest – ehk siis need samad eelpool 
nimetatud teenuste osutamist keerukamaks ja 
kulukamaks tegevad survetegurid. Samast 
kokkuvõttest selgub, et probleemseim on 
lastehoiu, kogukonnakeskuse, gümnaasiumi-
hariduse ja pangaautomaadi kättesaadavus. 
Geomedia uuris 2011. aastal Eesti kantide 
rahvastikku ning sotsiaalse infrastruktuuri 
teenuseid, mille tulemusel selgus, et kogukonna-
keskused (seltsi-, küla- rahvamajad jms) on 
olemas 75% maalistest keskuskantidest, kuid vaid 
22% ääremaalistes kantides. Nii see kui ka 
mitmed teised uuringud on välja toonud, et 
oluline on kasutada ära kogukonnakeskuste 
potentsiaali teenuste osutajana, mis eeldab neile 
lisafunktsioonide leidmist. Põllumajandusminis-
teerium on sellesse valdkonda siiani erinevates 
programmides panustanud läbi külaelu 
arendamise meetme. Uuel programmiperioodil 
on plaanis kogukonnakeskustega maaelu 
arengukava raames tegeleda läbi kogukonnal 
põhinevate algatuste. Senine LEADER-lähenemise 
kogemus on näidanud, et just kohalikul tasandil 
teatakse kõige paremini kohalikke vajadusi, seega 
osatakse kohapeal ka paremini hinnata, millised 
on lahendused, mis antud piirkonnas töötavad.  
Lisaks kogukonnateenustele on alternatiivseks 
teenuste osutamise võimaluseks e-teenused, 
milleks loob hea eelduse interneti levialaga 
kaetuse kõrge määr ning suure osa avalike 
teenuste kättesaadavus interneti vahendusel. 
Internet loob ka võimaluse kaugtöö võimaluste 
paremaks kasutamiseks. Olukorras, kus üle 
poolte maapiirkonna hõivatutest ei tööta 
kodukohas, võimaldaks see kokku hoida tööle 
sõitmiseks kuluvat aega ja kulutusi ning annaks 
inimestele võimaluse selle võrra enam osaleda 
kogukonna tegevuses. Tugev kogukond ja 
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sotsiaalne kaasatus on samuti oluline maapiir-
konna arengu eeldus, mis on aidanud maapiir-
konnas säilitada väärtuslikku inimressurssi. 
Mis on peamised tegurid, mis määravad selle, et 
inimesed tahaksid maal elada? Eelkõige 
määravad selle põhivajaduste nagu elukoht, 
töökoht, haridus jne, rahuldamise võimalused. 
Vähem olulised ei ole siin lisaväärtused, mis 
teevad maapiirkonna elukeskkonnana meeldivaks 
– looduslähedus, tugev kogukond. Käesoleva 
artikliga ei pretendeerinud ma lahata kõiki 
maapiirkonna ettevõtluse ja sotsiaalse keskkon-
naga seotud teemasid. Keskendusin eelkõige 
neile, mis maapiirkonna arengut pikemas pers-
pektiivis enim mõjutavad. 
Maaülikooli poolt koostatud Maaelu arengu 
aruanne tõi ilmekalt esile, kuidas rahvastiku 
vähenemine, sotsiaalsete teenuste kättesaadavus 
ja ettevõtluse ning tööhõive võimaluste 
olemasolu on olnud negatiivses vastasmõju 
spiraalis – majanduslike võimaluste ja sotsiaal-
sete teenuste vähesus on põhjustanud elanike 
lahkumise, see omakorda on halvendanud piir-
konna majanduslikku konkurentsivõimet, teinud 
veelgi kulukamaks teenuste osutamise ja vähen-
danud nende kättesaadavust, mille tõttu on veel 
enam elanikke sunnitud maalt lahkuma. 

Inimesed ja majandustegevus koonduvad järjest 
enam suurematesse keskustesse. Kas võtta seda 
paratamatusena või kui püüda seda pidurdada, 
siis millised on peamised instrumendid selle 
saavutamiseks? Lähtekohaks peaks siinkohal 
olema inimene. Eelkõige on vajalik, et inimestel 
oleks olemas töökoht, mis võimaldab teenida 
piisava sissetuleku. See eeldab, et on olemas 
inimkapital nii ettevõtluse arenguks kui ka 
ettevõtetele kvaliteetse tööjõu pakkumiseks. 
Maapiirkonnas on mitmeid ressursse, mida on 
senisest edukamalt võimalik majandustegevuses 
ära kasutada, selleks on vaja aga erinevate 
sektorite vahelist koostööd ja võimalikult 
mitmekesist maaettevõtlust. Oluline on siinjuures 
vältida erinevate maapiirkonna arengu kompo-
nentide vastandamist ja leida nende vaheline 
tasakaal.  
Sellest põhimõttest lähtume ka 2014–2020 
programmiperioodi maaelu arengukava koosta-
misel, pöörates tähelepanu nii inimressursile, 
ettevõtluse arendamisele, kui ka kogukonnale. 
Kindlasti ei suuda maaelu arengu poliitika kõiki 
artiklis kirjeldatud probleeme lahendada, küll aga 
peaks ta andma arengule tõuke. 
 
 

3.2. Maaelu arengukava 2007–2013 meetmete rakendamise 
tulemustest 
Mati Mõtte, EMÜ maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond 

Eesti Maaelu arengukava 2007–2013 rakenda-
mine läheneb viimasele aastale. MAKi 2007–2013 
1. telje toetused on suunatud põllumajandus- ja 
metsandussektori konkurentsivõime parandami-
sele, 2. telje toetused keskkonna ja paikkonna 
säilitamisele ning 3. telje toetused maapiirkon-
dade elukvaliteedi parandamisele ja maamajan-
duse mitmekesistamisele. MAKi 4. telje LEADERi 
toetusskeem on suunatud läbi kohalike 
tegevusgruppide toetamise täiendavalt katma 
piirkondlike vajadusi, mis täiendavad 1. ja 3. telje 
toetuste eesmärke. LEADERi kaudu on võimalus 
taotleda toetust kõikidest MAKi telgedest. 
2012. aastal toimus kuues arengukava muutmine. 
Varasematel aastatel on arengukavas muudetud 
meetmeid ja lisatud uusi alameetmeid. Arengu-
kava viie rakendamisaasta jooksul käivitatud 
meetmetest saadud kogemustele toetudes tehti 

2012. aastal muudatused 1. telje meetmete 1.1, 
1.2, 1.3, 1.7 ja 1.8 eelarve ümberjaotamiseks, 2. 
telje meetme 2.7 “Natura 2000 toetus 
erametsamaale” eelarve vähendamiseks ning 
lisati 3. teljele uus alameede 3.1.3 “Investee-
ringud bioenergia tootmisesse”. Lisaks muudeti 
mõningate meetmete rakendamiskriteeriume ja 
sihttasemeid väljund- ja tulemusnäitajate osas. 
Muudatuste eesmärgiks on kohandada arengu-
kava, et tagada muutunud olukorras rakenda-
tavate meetmete sobivus planeeritud eesmärkide 
täitmiseks.  
MAKi 2007–2013 toetuste eelarve on kokku 
925,26 miljonit eurot, millest telgedevaheline 
jaotus moodustab 887,14 miljonit eurot. 
Tehnilise abi eelarve on 38,12 miljonit eurot. 
MAKi 2007–2013 toetusi kaasfinantseeritakse ELi 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
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(EAFRD) summas 714,65 miljonit eurot ning Eesti 
riigi eelarvest kaetakse toetuste eelarve 210,20 
miljoni euro ulatuses.  
Seisuga 31.12.2011 oli määratud toetuse summa 
1. telje meetmete alusel 259,95 miljonit eurot, 2. 
telje meetmetele 157,85 miljonit eurot, 3. telje 
meetmetele 109,48 miljonit eurot ja LEADERi 
raames 61,51 miljonit eurot. Toetuste eelarve 
kasutus suurenes 2011. aasta jooksul kokku 34%. 
Aastal 2011 maksti 1. telje meetmetest toetuse 
saajatele välja 51,54 miljonit eurot, mis võrreldes 
2010. aastaga on 42% rohkem. Koos EAFRDst 
rahastatavate MAKi 2004–2006 meetmetega 
maksti 2. telje raames kokku 56,05 miljonit eurot 
toetust, mis võrreldes 2010. aastaga ei ole 
muutunud. Väljamakstud toetuse summa 3. telje 
toetuse saajatele oli 23,05 miljonit eurot, mis 
võrreldes 2010. aastaga suurenes 28%. LEADERi 
raames maksti 2011. aasta jooksul 14,08 miljonit 

eurot, mis 2010. aastaga võrreldes oli 42% 
rohkem. MAKi rakendamisel on jõutud 
aktiivsesse toetuste väljamaksmise faasi.  

Joonis 68. Programmperioodi jooksul määratud 
toetuse summad, 2009–2011 

 

 
 

3.2.1. MAKi 1. ja 3. telje meetmete rakendamise tulemused 
Risto Räisa, EMÜ maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond 
 
Põllumajandusettevõtjate hulgas on suur huvi 
ning vajadus investeeringutoetuste taotlemiseks. 
Perioodil 2007–2011 on 10 292 ettevõtjat ja 
organisatsiooni esitanud kokku 16 759 taotlust 
investeeringutoetuse saamiseks MAKi 1. ja 3. 
telje raames. Taotletud toetuse kogusumma oli 
670,8 miljonit eurot. Esitatud taotlustest 78% on 
seotud 1. telje meetmetega ning 22% langeb 3. 
telje meetmete arvele. Kuna 1. telje 
investeeringuprojektide keskmine maksumus on 
väiksem 3. telje vastavast näitajast, siis taotletud 
toetuse summast langeb 1. telje projektide arvele 
66%. 
Tulenevalt toetuse taotlejate aktiivsusest ja 
eelarve piiratusest on toetuse saajate arv 
märgatavalt väiksem taotlejate arvust. Perioodil 
2007–2011 on MAKi 1. ja 3 telje meetmete 
raames toetust saanud 6777 ettevõtjat ja 
organisatsiooni (66% toetuse taotlejatest). 
Määratud toetuste kogusumma oli 364,79 
miljonit eurot, mis moodustab 54% taotletud 
toetuste summast.  

Joonis 69. Esitatud taotluste arv kumulatiivselt, 
2007–2011 

 
Kuna Eesti põllumajandusettevõtjate investee-
rimisvajadus on suur, siis paljud ettevõtjad on 
saanud toetust mitme meetme alusel või samast 
meetmest mitu korda. Keskmiselt 36% heaks-
kiidetud taotlustest on korduvtaotlused. 
Meetmetele 1.1 “Koolitus- ja teavitustegevused” 
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ja 1.9 “Tootjarühmade loomine ja arendamine” 
on iseloomulik, et väike hulk toetuse saajaid 
esitavad toetuse taotluse mitmel aastal järjest. 
Ülejäänud meetmetest eristub meede 1.2 
“Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine”, kus ettevõtja saab toetust taotleda 
vaid ühe korra programmperioodi jooksul. 

Enamlevinud investeeringumeetmetel (1.4.1 
“Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete 
arendamiseks”; 1.4.2 “Investeeringud loomakas-
vatusehitistesse”; ja 3.1 “Majandustegevuse 
mitmekesistamine maapiirkonnas”) on korduv-
taotluste osakaal keskmiselt 24% kõigist heaks-
kiidetud taotlustest. 

Joonis 70. Heakskiidetud taotluste arv ja toetust saanud ettevõtjate arv meetmete lõikes, 2007–2011 

 
Perioodil 2007–2011 on esitatud kokku 16 759 
toetuse taotlust, millest on heaks kiidetud 10 512 
(63%). Investeeringumeetmetel (kõik meetmed 
v.a meede 1.1 ning meede 1.3 “Nõuande-
süsteemi ja – teenuste toetamine”) on esitatud 
taotlustest saanud heakskiidu vaid 52%. Kõige 
suurem konkurents toetuse saamiseks on olnud 

meetmete 1.5.2 “Metsandussaadustele lisand-
väärtuse andmine”, 1.4.3 “Investeeringud bio-
energia tootmisesse” ja 1.2 puhul, kus keskmiselt 
vaid 39% esitatud taotlustest on heaks kiidetud. 
Seevastu meetmel 1.9 on kõik toetuse taotlejad 
toetust saanud ning meetmel 1.3 on vastav 
näitaja 95%. 

Joonis 71. Heakskiidetud taotluste osatähtsus esitatud taotlustest, 2007–2011 

 
MAKis on seatud sihttasemed, kui palju 
ettevõtjaid programmperioodi jooksul meetme 
rakendamise raames soovitakse toetada. 
Olukorras, kus programmperioodist oli 
rakendatud ligikaudu 2/3 ajalisest ressursist oli 
enamustel meetmetel saavutatud ka vähemalt 

2/3 toetuse saajate sihttasemest. Toetuse saajate 
sihttase oli väiksema saavutustasemega 
metsandusele, koostööle ning ühistegevusele 
suunatud meetmetel (meetmed 1.5, 1.9 ja 1.7), 
samuti meetmel 1.4.3. Meetmete 1.6 
“Põllumajandustoodetele lisandväärtuse 
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andmine”, 3.1 ning 1.2 toetuse taotlemine ja 
määramine on olnud programmperioodi algus-

aastatel sedavõrd aktiivne, et toetuse saajate arv 
on ligilähedane 2013. aasta sihttasemele. 

Joonis 72. Toetuse saajate arv võrrelduna püstitatud MAKi sihttasemetega, 2007–2011 

  
Perioodil 2007–2011 on 1. ja 3. telje meetmete 
alusel määratud toetust 364,8 miljonit eurot, 
mille abil on planeeritud teha investeeringuid 
kokku 686,9 miljoni euro eest. Keskmiselt 
moodustab määratud toetuse summa 53% 
toetatava investeeringu kogusummast. Kõige 
enam on määratud toetusi mikropõllumajandus-

ettevõtete ja loomakasvatushoonete arendamise 
projektidele (meetmed 1.4.1 ja 1.4.2). Nimetatud 
meetmete toetuse summa kokku moodustab 
41% kogu määratud toetuse summast. Järgnevad 
3. telje meetmed 3.1 ja 3.2 “Külade uuendamine 
ja arendamine”. 

Joonis 73. Määratud toetuse summa ning keskmine toetuse summa toetuse saaja kohta, 2007–2011 

 
Keskmine määratud toetuse summa toetuse 
saaja kohta oli 53 828 eurot. Keskmisest 
suuremaid investeerimisprojekte teostavad ning 
toetust taotlevad meetmete 1.6, 1.4.2 ja 1.7 
(koostöö edendamine) aluselt toetatud 
ettevõtjad. Keskmine määratud toetuse summa 
ettevõtja kohta on kõige väiksem nõuande-
toetuse meetmes 1.3 ning metsamajandamisega 
seotud meetmetes 1.5.1 ja 1.5.3. 
Seisuga 31.12.2011 oli määratud toetuse 
summast välja makstud 64% ehk 232,6 miljonit 

eurot. Kiiresti teostavad planeeritud 
investeeringud mikropõllumajandusettevõtjad 
meetme 1.4.1 toetuse abil. Noorte põllumajan-
dusettevõtjate ning nõuandetoetuse meetmel 
1.2 ja 1.3 on väljamakstud toetuse osakaal 
määratud toetusest kõige suurem. See on seotud 
nimetatud meetmete eripäraga, kus toetuse 
määramine ja väljamaksmine toimuvad sisuliselt 
koos. Ülejäänud meetmetel makstakse toetus 
välja alles pärast investeeringu elluviimist. 
Analüüsitava perioodi lõpuks on 1. ja 3. telje 
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toetuse saajad teostanud investeeringuid piisavas 
mahus. Passiivne investeeringute teostamine ja 

toetuse väljamaksmine avaldub meetmete 1.1, 
1.6 ja 1.5.3 toetuse saajate osas.  

Joonis 74. Väljamakstud toetuse osatähtsus määratud toetusest meetmete lõikes 
(seisuga 31.12.2011) 

 
Toetuste jagunemine maakondade lõikes 
Eestis on kokku 0,9 miljonit hektarit 
toetusõiguslikku maad. Suurema põllumajandus-
maa pindalaga on Lääne-Viru-, Pärnu-, Viljandi- ja 
Tartumaa. Samades piirkondades teostatavatele 
investeeringutele on makstud ka kõige suuremas 
summas toetusi. Analüüsist jäeti välja meetme 
1.1 üleriigilised projektid mille korral investee-
ringu piirkonda ei ole võimalik kindlaks määrata 
ning meetme 3.2 investeeringud mida enamuses 
ei loeta ettevõtlustegevuse arendamiseks. 
Et hinnata maakasutuse intensiivsust ning 
toetusprojektide suurust piirkonnas tuleb toetuse 
summa jagada toetusõigusliku maa pindalaga või 
toetuse saajate arvuga. Jagades määratud 
toetuse summa (295,5 miljonit eurot) Eesti 
toetusõigusliku pindalaga saame keskmiseks 
toetuse määraks 320 eurot hektari kohta. Näitaja 
on keskmisest suurem Tartu-, Valga- ja Võrumaal, 
ning väiksem Hiiu-, Rapla- ja Järvamaal. 
Määratud toetuse suurus toetuse saaja kohta 
peegeldab, kui suuri investeeringuid ettevõtjad 
planeerivad. Peamistel investeeringumeetmetel 
(meetmed 1.4, 1.8 ja 3.1) on määratud toetuse 
summa kokku 240 miljonit eurot ning toetuse 
saajate arv 2154, mis teeb keskmiseks määratud 
toetuse summaks 11 439 eurot toetuse saaja 
kohta. Keskmisest suurem on näitaja Järva-, 
Jõgeva- ja Lääne-Virumaal, ning väiksem Hiiu-, 
Ida-Viru- ning Võrumaal. 

Joonis 75. Määratud toetuse summa 
maakondade lõikes 
(miljon eurot)  

 
Joonis 76. Määratud toetuse summa maakonna 
toetusõigusliku pindala hektari kohta 
(eurot) 
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Joonis 77. Määratud toetuse summa toetuse 
saaja kohta 
(meetmed 1.4, 1.8 ja 3.1, tuhat eurot) 

 
 

Toetuse mõju analüüs toetuse saajate 
majandusnäitajate alusel 
Kuna MAKi investeeringutoetuste üks 
põhieesmärke on maamajanduse konkurentsi-
võime parandamine, siis on oluline hinnata 
toetuse mõju ettevõtjate majandusnäitajatele. 
Toetuse saajate majandusliku tulemuslikkuse 
hindamiseks võrreldakse MAKi 1. ja 3. telje 
toetuse saajate finantsnäitajaid kogu taime- ja 
loomakasvatussektori vastavate näitajatega SA 
andmetel. Analüüsitakse nende toetuse saajate 
tulemusi, kellele seisuga 31.12.2011 oli toetuse 
väljamakse juba tehtud, st investeering oli ellu 
viidud.  
Ettevõtja majandustulemuste hindamisel on 
olulised näitajad müügitulu, tootmiskulud ning 
puhaskasum. Kogutoodangu rahalise väärtuse 
ning sellega seotud eri- ja tegevuskulude 
(v.a tööjõukulu) vahena leitakse brutolisandväär-
tus (BLV), mis kajastab tootmise tulukust. 
Jätkusuutlikkuse tagamiseks peab tootmine 
looma nii suures ulatuses lisandväärtust, et tekiks 

vahendeid tööjõukulude katmiseks, samuti 
amortisatsiooni ja uute investeeringute ning 
finantskulude katmiseks. Kui investeeringutega 
kaasneb toodangu väärtuse suurenemine ning 
tootmisega seotud eri- ja üldkulud jäävad samale 
tasemele, siis järelikult suureneb BLV, mis 
võimaldab paremini katta tööjõukulud ja teenida 
kasumit uute investeeringute tegemiseks.  
Põllumajandusettevõtjate finantstulemused 
sõltuvad märkimisväärselt makromajanduslikust 
olukorrast, toodangu hindadest turul ning 
tootmist mõjutavatest ilmastikuoludest. Perioodil 
2007–2010 langes nii toetuse saajate kui kogu 
sektori keskmine müügitulu keskmiselt 3% võrra 
aastas. Majanduskriisi mõju oli kõige suurem 
aastatel 2008 ja 2009. Kui majanduslanguse 
olukorras väheneb müügitulu järsult, siis ei ole 
ettevõtjatel sama operatiivselt võimalik 
tegevuskulusid langetada (mõnikord ei ole see ka 
otstarbekas). Kuna arenguetapis ning 
investeeringute teostamise esimestel aastatel 
ettevõtja kulud kasvavad, siis on perioodil 2007–
2010 toetuse saajate tootmiskulud suurenenud 
rohkem kui sektoris keskmiselt. Seoses sellega on 
toetuse saajate BLV vaatlusalusel perioodil 
langenud keskmiselt 17% võrra aastas, mis on 
märksa suurem sektori keskmisest langusest. 
Kuna nii toetuse saajate kui sektori keskmine 
müügitulu on langenud olukorras kus 
tootmiskulud samavõrd vähenenud ei ole, on 
vaatlusalusel perioodil ettevõtjate puhaskasum 
vähenenud (toetuse saajatel keskmiselt 11% 
aastas ning kogu sektoris 16% aastas). 
Majanduskriisi aastatel on toetuse saajate 
toimetulek olnud raskem võrreldes sektori 
keskmisega, samas kui kriisieelsel ja -järgsel 
aastal olid toetuse saajate majandustulemused 
sektori keskmisest paremad. 
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Joonis 78. Toetuse saajate majandusnäitajate võrdlus sektori keskmisega 

 
MAKi 1. ja 3. telje meetmete toetuse saajate 
BLVd analüüsiti ettevõtjate tootmistüüpide ja 
suurusgruppide lõikes. Toetuse saajad jagati 
tootmistüüpidesse ning majandusliku suuruse 
gruppidesse FADN metoodika kohaselt. Toetuse 
saajate standardkogutoodangu kasvades BLV 
suureneb, kuid kasv ei väljendu väiksemate 
ettevõtjate juures. Seitsme väiksema 
standardtoodangu grupi (toodang kuni 0,1 
miljonit eurot) ettevõtjate BLV on keskmiselt 
24 500 eurot toetuse saaja kohta ning näitaja ei 
suurene märkimisväärselt standardkogutoodangu 
suurenedes. BLV hakkab suurenema siis, kui 
standardtoodang on ületanud 0,1 miljoni euro 
piiri. 
Analüüsitud ettevõtjate keskmine BLV on 142 100 
eurot. Kõige suurem on BLV sea- ja 
linnukasvatuse tootmistüübi ettevõtjatel, kes on 
ühtlasi ka kõige suurema majandusliku 
suurusega. Kõige väiksema BLVga ettevõtjad 
kuuluvad loomakasvatuse ja taimekasvatuse 
tootmistüüpidesse. Aianduse ja püsikultuuride 
tootmistüüpide tulemusi vaadeldes tuleb 
arvestada, et nimetatud tootmistüüpides 
analüüsitud ettevõtjate arv oli alla kümne. 

Ühtse põllumajanduspoliitika üks prioriteete on 
keskkonnasõbraliku majandamise toetamine. 
Seisuga 31.12.2011 oli MAKi 1., 3. ja 4. telje 
raames saanud toetust kokku 6699 erinevat 
isikut, kellest 520 (8%) olid tunnustatud 
mahepõllumajanduslikud ettevõtjad. Kui võtta 
vaatluse alla ainult 1. telje meetmed ning meede 
3.1, siis on mahetootjate osakaal 14% toetuse 
saajatest. Kõige suurem on mahetootjate osakaal 
meetmete 1.4 ja 1.2 toetuse saajate hulgas, kus 
näitaja jääb 20% lähedale. SA andmetel oli 2010. 
aasta lõpu seisuga Eestis 19 613 põllumajandus-
likku majapidamist, kellest 34% on saanud 
toetust MAKi 1., 3. ja 4. telje alusel. Tunnustatud 
mahepõllumajanduslikest ettevõtjatest (1431 
mahetootjat) 36% on saanud toetust MAKi 1., 3. 
ja 4. telje raames. Kokkuvõttes on mahetootjate 
osakaal toetuse saajate seas mõõdukas – samas 
proportsioonis, kui palju on mahetootjaid Eesti 
põllumajanduslike majapidamiste seas, samal 
määral on neid ka MAKi toetuse saajate hulgas. 
Mahetootjatele määratud toetuse summa 
moodustab 7% kõigi toetuse saajate määratud 
toetuse summast (423,2 miljonit eurot). 
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Joonis 79. Mahetootjate osakaal kõigist toetuse saajatest  
(meetmete 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1, 1.8 ja 3.1 lõikes) 

 
Joonis 80. Põllumajandusele ja maaelu arenguks 
makstud toetused, 2005–2011 

 

Joonis 81. Põllumajandusele ja maaelu arenguks 
makstud toetuste struktuur, 2011 

 
 

 
3.2.2. MAKi 2. telje meetmete rakendamise tulemused 
Iiri Raa, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond 
 
MAKi 2. telje tegevused on suunatud põllumajan-
duskeskkonna parandamisele ja säilitamisele. 
Meetmed on eelkõige seotud elurikkuse, 
veekeskkonna, mullastiku ning traditsiooniliste 
põllumajandusmaastike säilitamisega, samuti 
maaelanikkonna jätkusuutlikkuse tõstmisega. 
Hindamisel ongi keskendutud eeskätt neile 
valdkondadele. Uuringuid viiakse läbi meetmete 
hindamiseks vajaliku info kogumiseks, meetmete 
kvaliteetsemaks analüüsiks ja toimub ka tausta-

andmete kogumine meetmete kujundamiseks 
tulevikus. 
MAKi 2. telje raames on rakendatud põllumajan-
duskeskkonna toetuse (PKT) meetmeid: 
keskkonnasõbralik majandamine (KSM), mahe-
põllumajanduslik tootmine (MAHE), kohalikku 
sorti taimede kasvatamine (SRT), ohustatud 
tõugu looma pidamine (OTL) ning poolloodusliku 
koosluse hooldamine (PLK). Liitudes põllumajan-
duskeskkonna meetmega tekib tootjal viie-
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aastane meetme rakendamise kohustus. MAKi 2. 
telje raames on võimalik toetust taotleda ka 
Natura 2000 põllumaale (NAT), Natura 2000 
erametsamaale (NAM), ebasoodsamatele 
piirkondadele (ESA), loomade karjatamisele, mis 
on üheaastase kohustusega (LKT) ning kiviaedade 
taastamisele (KIA).  
MAKi 2. telje 2011. aastal väljamakstud toetuste 
summast moodustas kõige suurema osa (41%) 
keskkonnasõbraliku majandamise toetus, järgmi-
sena oli makseid tehtud suhteliselt võrdselt 
mahepõllumajandusliku tootmise ja ebasood-
samate piirkondade meetmete toetuse osas 
(vastavalt 18% ja 16%). Teiste MAKi 2. telje 
meetmete osa jäi alla 10% kogu 2. telje välja 
makstud toetustest. 
Peaaegu kõigi MAKi 2. telje meetmete osas on 
programmperioodi lõpuks ettenähtud sihtta-
semed saavutatud, mõne meetme puhul ka 
ületatud (nt loomade karjatamise toetuse saajate 
arvu osas). Mõne meetme puhul võib hinnata, et 
seatud eesmärki ei saavutata (nt kohalikku sorti 
taime kasvatamise toetus Sangaste rukkile).  
Keskkonna seisukohast on toetuse saajate arvust 
olulisem jälgida toetatud pinda ja maakasutust, 
millel toetuse nõudeid rakendatakse ning 
loomade arvu, keda toetatakse. 2011. aastal 
moodustas ühtse pindalatoetuse alusest pinnast 
(ÜPT, 893 519 ha) põllumajanduskeskkonna-
toetuse (PKT) alune pind 61%. 
Ohustatud tõugu looma pidamise (OTL) toetuse 
raames toetati kokku 2812 eesti, tori ja eesti 
raskeveo tõugu hobuse ning eesti maatõugu 
veise pidamist. Loomade karjatamise toetuse 
alusel karjatati kokku 123 787 põllumajandus-
looma.  
Perioodil 2007–2011 on küll keskkonnasõbraliku 
tootmise/majandamise toetuse alune pind 
vähenenud, kuid samas on mahepõllumajandus-
liku tootmise toetuse alune pind järjest 
suurenenud ning seega on põllumajandus-
keskkonnatoetuse (PKT) kogupind aastate lõikes 
suhteliselt stabiilne. PKT aluse pinna osatähtsus 
kogu ÜPT alusest pinnast erineb maakondade 
lõikes suhteliselt palju – suurima osatähtsusega 
on PKT kogupind Hiiumaal (91% ÜPT alusest 
pinnast) ning väikseim Harjumaal (44%). 
Võrreldes 2010. aastaga on PKT kogupind 
vähenenud Harju, Ida-Viru ja Pärnu maakon-
dades.  
 

Joonis 82. Väljamakstud 2. telje meetmete osa 
kogu 2. telje makstud toetustest, 2011 

 
Joonis 83. MAKi 2. telje meetmete tulemused 
MAK 2007–2013 seatud sihttasemest, 2011 
(sihttaseme täitumine, %) 

 
Joonis 84. Toetusalune pind, 2011 
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Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse 
aluse pinna osatähtsus kogu ÜPT alusest pinnast 
on suurim Lääne-Virumaal, Järvamaal, Jõgeva-
maal ja Põlvamaal ning suhteliselt tagasihoidlik 
ekstensiivsema tootmisega maakondades (Saare, 
Lääne, Hiiu), kus on rohkem mahepõllumajandus-
liku tootmise ja poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetuste alust pinda. Maakasutus-
analüüsist selgus ka, et mahepõllumajandusliku 
tootmise toetust saavatel tootjatel on 
põllumaade ja püsirohumaade pind praktiliselt 
võrdne, samas kui KSM toetust saavatel tootjatel 
on põllumaade pind ligikaudu 5,5 korda suurem 
kui püsirohumaade pind. 
Meetmete hindamise käigus uuritakse väga 
paljusid erinevaid keskkonnaaspekte. Analüüsi-
des kasutatakse muuhulgas riiklike seireprogram-
mide ja statistika raames kogutavad andmeid. 
Sageli on riiklikult kogutavaid andmeid meetmete 
hindamise seisukohalt ebapiisavalt, seetõttu on 
MAKi 2. telje püsihindaja Põllumajandusuuringu-
te Keskus (PMK), alates 2004. aastast läbi viinud 
põllumajanduskeskkonnatoetuste (PKT) seire- ja 
hindamisalaseid uuringuid viies peamises 
valdkonnas (mullastik, veekeskkond, elurikkus, 
maastik ja sotsiaalmajandus). Lisaks võrreldakse 
kompleksuuringu käigus tava- ja põllumajandus-
keskkonna alaseid praktikaid. Järgnevalt valik 
uuringute tulemustest mullastiku, veekeskkonna 
ja elurikkuse valdkonnas.  

Mullastik 
Põllumajanduslikule tootmisele on muld oluline 
loodusvara, milleta taimekasvatus pole mõeldav. 
Seetõttu on väga oluline jälgida mulla seisundit, 
selgitada põllumajandusliku tootmise mõju 
muldadele ning selle alusel püüda ennetada 
negatiivseid tendentse. Mullaviljakuse uuringu 
2010–2011 aasta tulemuste põhjal saab öelda, et 
PKT rakendamine on mõjunud muldade 
agrokeemilistele omadustele positiivselt. Lõpliku 
hinnangu saab siiski anda peale kõikide 
kordusproovide kogumist ja analüüside tegemist 
2012. aastal. 
Taimekaitsevahendite jääkide sisaldust analüüsi-
des leiti, et kolme aasta kokkuvõttes sisaldavad 
veidi rohkem kui 2/3 uurimisala põllumuldadest 
mingit taimekaitsevahendite jääki. 2011. aastal 
oli oluliselt suurenenud fungitsiidide jääkide 
olemasolu, samuti olid teatud põldudel jääkide 
sisaldused kõrgemad kui lubatud sihtarv 
pinnases. Üldiselt on toimeainete kontsentrat-

sioonid olnud aastate jooksul suhteliselt väikesed 
– maksimaalne jääkide summa aastatel 2009–
2010 oli 0,25 mg/kg, kuid enamuse summa oli 
alla 0,05 mg/kg. 
Lisaks mullastikuuuringutele on PMK analüüsinud 
ka mullaviljakust ja maade kvaliteeti erinevast 
maakasutusest lähtuvalt. Uuringu eesmärgiks oli 
välja selgitada muldade ning maakasutuse 
kvaliteet viiel erineval maakasutustasandil ja 
hinnata nende sobivust põllumajandus-
tegevuseks. Võimalike erinevuste teadasaamiseks 
analüüsiti eraldi kõiki püsirohumaid ning neid 
püsi- ja looduslikke rohumaid, mille omanikel/ 
majandajatel ei ole põllumajandusloomi. Hinna-
tes erinevate maakasutustasandite mullaviljakust 
ja muldade sobivust põllumajandustegevuseks, 
saab välja tuua, et praegusest ÜPT alusest 
pinnast sobib hästi põllumajandustegevuseks 
78%. 2011. aasta viljelusvõistlusel osalenud 
põllumassiividel (viljeluspõllud) oli vastav näitaja 
ligi 90%. Põllumajandustegevuseks halvasti 
sobivaid muldasid oli ÜPT alusest pinnast 
ligikaudu 2,5% ehk 25 000 ha. Analüüsi 
tulemusena leiti, et püsirohumaade ja nn 
loodushoiu põldude mullad on tunduvalt 
liigniiskemad võrreldes muu põllumajandus-
maaga. Parasniiskeid muldasid leidus enim 
viljeluspõldudel, samuti oli seal oluliselt väiksem 
nn halbade mullalõimiste pind. 

Veekeskkond 
Uuringu taimetoiteelementide sisalduse kohta 
dreenivees eesmärgiks oli hinnata KSM ja MAHE 
meetme rakendumist ja mõju veekeskkonnale. 
Lämmastiku leostumine veeseire põldudelt 
kõigub aastati ja omavahel võrreldes suurtes 
piirides. Joonisel on esitatuid lämmastiku aastane 
leostumine, mis on arvutatud kõikidelt KST/KSM-
toetuse ja ühtse pindalatoetuse alustelt 
veeseirepõldudelt leostunud lämmastiku aastase 
keskmisena. Tulpadena on esitatud jõgede 
hüdrokeemilise seire tulemustest väljavõte 
nitraatiooni kontsentratsiooni suhtelisest muutu-
misest aastatel 2006–2010 (arvestuse aluseks 
olev 100% on aastate 1992–1994 keskmine). 
Kuivõrd veeseire põldude arv on väga väike, siis 
statistiliselt usutavat korrelatsiooni ei esine. Küll 
aga on igati loogiline suundumus – mida rohkem 
põldudelt lämmastikku leostub, seda enam jõuab 
seda jõgedesse, kus vastava näitaja kontsentrat-
sioon suureneb. Samas on nii KST/KSM-toetuse 
kui ka ühtse pindalatoetuse alustel põldudel 
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suurenenud lämmastikväetiste kasutamine. 
Seetõttu on võimalik, et vaatlusaluse lühikese 
ajaperioodi jooksul (2006–2010) ning sellise 
keskmise väetamise taseme juures, sõltuvad nii 
lämmastiku leostumine põldudelt kui ka 
nitraatiooni kontsentratsiooni muutused jõgedes 
suuresti ka erinevatel aastatel valitsenud 
hüdroloogilistest tingimustest. Samal ajal on näha 
ka fosfor- ja kaaliumväetiste kasutamises väikest 
tõusutendentsi, mis viitab majandusliku surutise 
tingimuste leevenemisele. Keskkonnasõbraliku 
majandamise ja ühtse pindalatoetuse alustel 
põldudel on 2007–2011 aasta keskmisena kõikide 
toiteelementide bilanss positiivne. Mahepõlluma-
jandusliku tootmise toetuse alustel põldudel on 
nii fosfori- kui ka kaaliumibilanss negatiivne.  
Joonis 85. Lämmastiku leostumine veeseire 
põldudelt jõgede hüdrokeemilise seire andmete 
taustal 

 
Toiteelementide N, P, K bilansi indikaatorid 
näitavad, kuidas põllumajandusliku keskkonna-
toetusega seoses muutub mullast toiteelemen-
tide leostumisest põhjustatud põhja- ja pinnavee 
saastumise oht. 2004. kuni 2010. aasta tulemuste 
põhjal võib väita, et tekkinud on olukord, kus 
keskkonna- ja veekaitse seisukohalt olukord küll 
paraneb (P ja K leostumine väheneb), samas aga 
võib tootjatepoolse mitte optimaalse väetiseka-
sutusega seoses pikemas perspektiivis kaasneda 
muldade viljakuse langus. Valdavalt majanda-
takse P ja K puudujäägiga. Olukorras, kus 
taimedel ei jätku kasvu ajal piisavalt kaaliumi, 
halveneb ka lämmastiku omastamine.  

Elurikkus 
Suur osa Eesti elurikkusest on seotud põllumajan-
dusliku tegevuse ja põllumajandusmaaga. Kohati 
liiga intensiivne põllumajandustootmine avaldab 

elustikule negatiivset mõju, mistõttu on vaja 
tarvitusele võtta vajalikud kaitsemeetmed – 
ainult väljaspool põllumajandusmaastikku 
asuvate alade kaitsmine ei aita säilitada 
põllumajandusmaastikele omast elustikku. 
Seetõttu on ka MAKi põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse üheks eesmärgiks seatud 
elurikkuse säilitamine ja suurendamine. Selle 
eesmärgi saavutamise hindamiseks kogutakse 
PMK koordineerimisel Eestis alates 2006. aastast 
iga-aastaselt 66lt alalt andmeid kimalaste ja 
põllulindude kohta. Lindude ja kimalaste seireks 
kasutatakse loendustransekte, mis lindude puhul 
kulgevad põldudel ning kimalaste puhul mööda 
põlluservi ja tolmeldamist vajavate kultuuridega 
põlde. Lisaks alustati 2011. aastal uue seirega, 
mis puudutab toetust saavaid rohumaaribasid. 
Eesmärgiks on jälgida KSM-toetuse aluste 
rohumaaribade taimestikku, mis aitab luua 
elukeskkonda putukatele, mullaelustikule jm 
elusolenditele, et hinnata taimestiku muutusi aja 
jooksul ja nende tähtsust kui loodusliku taimkatte 
olemasolu põllumajandusmaal. 
Elurikkuse indikaatorite puhul saab välja tuua, et 
piirkonna mõju on oluline: Lõuna-Eesti piirkonnas 
olid nii analüüsitud linnuseire kui ka kimalaste 
näitajad kõrgemad kui Kesk-Eesti piirkonnas.  
Toetusmeetmete alusel saab analüüsidest välja 
tuua (võrreldes nii Kesk-Eesti kui ka Lõuna-Eesti 
piirkonnas), et kõrgeimad linnustiku näitajad 
saadi 2011. aastal mahepõllumajanduslikku 
toetust saanud ettevõtetes, keskmised ühtset 
pindalatoetust ning madalaimad keskkonna-
sõbraliku majandamise toetust saanud 
ettevõtetes. Samas olid ÜPT ja KSM-toetuse 
aluste pindade vahelised erinevused minimaal-
sed. Kimalaste puhul on läbi aastate ilmnenud 
trend, kus kimalasenäitajad on madalaimad ühtse 
pindalatoetuse alustes ettevõtetes, kusjuures 
statistiliselt olulisi erinevusi on esinenud rohkem 
Kesk-Eestis, kus on toetustüübiti tihti oluliselt 
erinenud ka õite tihedus, olles madalam samuti 
ühtset pindalatoetust saavates ettevõtetes. 
Lindude indikaatori Shannoni mitmekesisuse 
indeksi puhul ilmnes analüüsil maastikuelemen-
tide positiivne mõju Kesk-Eesti seirepiirkonnas: 
maastikuelementide (nt kivihunnikud, üksikud 
puud, kraavid) esinemine loendusaladel tõstis 
lindude liigirikkust. Ilmnes, et maastikuelemen-
tide pindala oli Kesk-Eesti loendustransektidel 
madalam kui Lõuna-Eesti loendustransektidel. 
See võib viidata sellele, et avatuma maastikuga 
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Kesk-Eesti piirkonnas on maastikuelementide 
mõju linnurikkusele suurem kui mitmekesisema 
maastikuga Lõuna-Eestis. 
Aastatevahelist linnunäitajate statistiliselt usal-
dusväärset langust või tõusu toetustüüpide lõikes 
ei tuvastatud mitte ühelgi juhul kummaski 

seirepiirkonnas. Seega võib PMK linnuseire 
andmetel aastail 2010–2011 linnustiku seisukorra 
hinnata stabiilseks kõikides toetustüüpides. 
Rohkem infot uuringute tulemuste kohta leiab 
PMK kodulehelt http://pmk.agri.ee/pkt. 

 
 

 

3.3. Teadus- ja arendustegevuse mõju põllumajandus- ja 
toidusektori arengule 

3.4. Ülevaade MAK 2014–2020 ettevalmistamisest 
Marko Gorban, PMi maaelu arengu osakond 

Aasta tagasi avaldas Euroopa Komisjon oma 
ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
reformi kohta. ÜPP reformipaketi ettepanekute 
kandvaks ideeks on muuta poliitikat senisest 
tõhusamaks konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku 
põllumajanduse ning elujõulise maapiirkonna 
tagamisel. Hetkel on läbirääkimised täies hoos 
ning 2012. aasta lõpuks loodetakse osade 
teemade puhul ka esimeste kokkulepeteni jõuda.  
Sellega paralleelselt, ligikaudu poolteist aastat on 
käinud uue maaelu arengukava (Maaelu 
arengukava 2014–2020, lühidalt MAK 2014–
2020) koostamine. Suur osa analüütilisest tööst 
ning strateegilistest valikutest on tänaseks 
tehtud. Samas on veel palju jäänud ka teha, 
eelkõige meetmete sisulise poole pealt, otsused – 
milleks, keda, millises mahus ja millises vormis 
uuel perioodil toetada – sünnivad lähikuudel.  
Käesolevas artiklis annan ülevaate maaelu arengu 
poliitika olulisematest suundumustest ELi 
tasandil, läbirääkimiste hetkeseisust ning selle 
mõjust MAK 2014–2020 koostamisele. MAK 
2014–2020 osas kirjeldan senist protsessi, tehtud 
strateegilisi valikuid ning olulisimaid lähiaja 
tegevusi. 

Maaelu arengu poliitika läbirääkimistest 
Euroopa Liidu tasandil 
ÜPP jääb ka edaspidi ELis ühiselt rahastatavaks 
poliitikaks ning säilitab oma aastakümnete 
jooksul väljakujunenud kahesambalise struktuuri, 

millest I sammas hõlmab otsetoetusi ja turukor-
raldusmeetmeid ning II sammas maaelu arengu 
poliitikat. 
Üks olulisemaid arenguid maaelu arengu 
poliitikas uuel programmiperioodil puudutab 
selle planeerimist. Maaelu arengu ja muude 
poliitikate planeerimine peaks väljapakutud ELi 
õigusaktide kohaselt muutuma senisest 
strateegilisemaks ja ühte sammu astuvamaks. ELi 
tasandil on kokku lepitud EL 2020 strateegia, mis 
seab järgmiseks eelarveperioodiks eesmärgid 
tööhõive, teadus- ja arendustegevuse, energia ja 
kliima, hariduse ning vaesuse vähendamise osas. 
Sellest strateegiast peaksid lähtuma nii 
ühiseelarve kui ka erinevad poliitikad.  
Erinevate poliitikate koosmõju suurendamiseks 
hakatakse poliitikate strateegilisi osasid ühiselt 
planeerima. Maaelu arengu poliitika kaasatakse 
ELi tasandil ühisesse strateegilisse raamistikku 
koos Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga. Riiklikul tasandil 
koostatakse selle protsessi käigus Euroopa 
Komisjoniga läbi räägitavad ja kokku lepitavad 
partnerluslepped.  
Kuna maapiirkonna vajadused on oluliselt 
laiemad, kui ÜPP ulatus ja võimalused, siis pakub 
poliitikate ühine strateegiline raamistik hea aluse 
riigi kui terviku, mille oluline osa on ka 
maapiirkond, ühtseks planeerimiseks. 
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Joonis 86. Maaelu arengu poliitika ühise strateegilise planeerimise protsessi osana 

 
Allikas: A short guide to the European Commission’s proposals for EU rural development after 2013, European Commission, DG 
AGRI, ENRD 

Maaelu arengu poliitika strateegilist lähenemist 
tugevdatakse läbi EL tasandil määratletavate ja 
kokku lepitavate ühiste maaelu arengu poliitika 
prioriteetide, mis on kombinatsioon ÜPP ning ELi 
2020 strateegia eesmärkidest:  

· teadmussiirde ja innovatsiooni edendamine 
põllumajanduses, metsanduses ja maapiir-
konnas; 

· konkurentsivõime ja põllumajandusettevõtete 
elujõulisuse parandamine; 

· toidutarneahela korraldamise ja riskijuhtimise 
edendamine põllumajanduses; 

· põllumajandusest ja metsandusest sõltuvate 
ökosüsteemide taastamine, säilitamine ja 
parandamine; 

· ressursisäästu edendamine ning keskkonna-
säästlikule ja kliimakindlale majandusele 
ülemineku toetamine põllumajandus-, toidu- ja 
metsandussektorites;  

· sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja 
maapiirkondade majandusliku arengu edenda-
mine. 

Nendest prioriteetidest lähtuvad liikmesriigid ka 
oma maaelu arengukavade koostamisel. Maaelu 
arengu poliitika eripäraks on, et suhteliselt suur 
osa selle raamistikust määratletakse juba ELi 
tasandil, muuhulgas nähakse ELi tasandil ette 
meetmed koos üldise reeglistikuga. Seniseid ELi 
maaelu arengu määruse tasandil eeldefineeritud 
meetmeid integreeritakse (nt erinevad 
põllumajanduse investeeringutoetused, ettevõt-
lustoetused, metsandustoetused) ning seeläbi 
vähendatakse nende arvu. Samas jääb 
liikmesriikidele jätkuvalt piisav paindlikkus 
meetmete hulgast valida ning endale sobivaid 
meetmeid disainida. 
Komisjoni ettepanekud uueks perioodiks näevad 
ette ka looduslikust eripärast tingitud piirangu-

tega alade (praegune LFA) uut objektiivsetel 
kriteeriumidel põhinevat määratlemist. Eesti 
jaoks on tegemist positiivse arenguga, mis 
tähendaks senist LFA-alade laienemist, kuid 
mitmetele suurtele liikmesriikidele tooks see 
kaasa LFA-alade vähenemise või ümberpaik-
nemise, mistõttu on tegemist ühe tundlikuma 
teemaga maaelu arengu poliitika läbirääkimistel 
ELi tasandil ja mille osas kokkulepete sõlmimine 
on väga keeruline. 
Võrreldes varasemaga on ELi maaelu määruse 
“meetmemenüüs” eraldiseisev meede ette 
nähtud mahepõllumajandusele. Põllumajanduslik 
keskkonnatoetus on liikmesriikidele endiselt 
kohustuslik. Maaelu arengu poliitika instrumen-
tide hulka on lisandunud riskijuhtimisinstru-
mendid. Olemasolevat koostöö meedet on 
oluliselt laiendatud lühikese tarneahela ja 
otseturustuse alaste tegevuste ja kasusaajate 
osas. LEADER ja võrgustikel põhinevad 
lähenemised mängivad ka uuel perioodil olulist 
rolli maapiirkondade arendamisel. LEADER-
lähenemise kasutamine maaelu arengukavas on 
liikmesriikide jaoks jätkuvalt kohustuslik, LEADERi 
positiivset kogemust arvesse võttes on antud 
võimalus laiendada seda ka muudesse 
fondidesse. Samuti hõlmavad reformiettepane-
kud Euroopa innovatsiooni partnerlust, mis on 
suunatud ressursisäästule, teaduse ja põlluma-
janduse sidemete tugevdamisele ja innovatsiooni 
edendamisele. 
Nagu eelpool toodust välja võib lugeda, siis 
sisulise poole pealt maaelu arengu poliitikas väga 
põhjapanevaid muudatusi ei toimu. Päris sama ei 
saa aga öelda selle rahastamise kohta. Euroopa 
Komisjoni algsete ettepanekute kohaselt peaks 
maaelu arengu poliitika rahastamine säilima 
üldjoontes senises mahus ning moodustades 
vähem kui neljandiku ÜPP kogumahust.  
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Samas soovitakse vahendeid teatud ulatuses 
liikmesriikide vahel ümber jagada. Ümber-
jagamine peaks põhinema erinevatel näitajatel, 
mis peegeldavad eelpool toodud prioriteete. Kui 
algselt läbirääkimislaual olnud vahendite 
jagamise stsenaariumid olid Eesti jaoks üsnagi 
negatiivsete väljavaadetega, siis praeguseks käib 
läbirääkimine eelkõige stsenaariumi üle, mis väga 
suurt ümberjagamist liikmesriikide vahel ette ei 
näe ning suure tõenäosusega ei vähene ega 
suurene maaelu vahendid ühegi liikmesriigi jaoks 
üle 10%.  
ELiga liitumiseelset SAPARD programmi kaas-
rahastas EL 50,9 miljoni euroga ning Maaelu 
arengukava 2004–2006 ja Riikliku arengukava 
2004–2006 põllumajanduse ja maaelu prioriteeti 
206,7 miljoni euroga. Käesolevaks perioodiks 
kasvas see summa juba 723,7 miljoni euroni. 
Seega juhul, kui maaelu vahendite maht peaks 
10% ulatuses vähenema, oleks see meie jaoks 
endiselt kordades suurem kui varasematel 
perioodidel.  
Küll aga tähendab piiratud ressurss, et tuleb teha 
selgeid valikuid rahastatavate tegevuste osas. 
Sellest, kuidas nende valikuteni on jõutud ja milli-
sed on peamised suundumused MAK 2014–2020 
raames, annab ülevaate artikli teine osa. 

Joonis 87. ELi vahendid Eesti maaelu arenguks 
alates 2000. aastast 

 
Maaelu arengukava 2014–2020 arengutest 
MAK 2014–2020 koostamisega alustasime Põllu-
majandusministeeriumis 2011. aasta kevadel. 
Protsessi esimese sammuna kaardistasime 
peamised valdkonnad, mis kuuluvad maaelu 
arengu poliitika mõjuulatusse. Järgmiseks 
sammuks oli nende valdkondade olukorra 
analüüsi koostamine. Olukorrakirjelduse esialgse 

versiooni valmides alustasime MAK 2014–2020 
osas diskussioone partneritega.  
Siit jõuamegi MAK 2014–2020 ühe olulise 
komponendi, kaasamise juurde. MAK 2014–2020 
koostamise osas partneritega konsulteerimiseks 
on moodustatud juhtkomisjon, kuhu kuulub 29 
erinevat organisatsiooni, kes esindavad 
põllumajandust, keskkonda, metsandust, 
ettevõtlust, kohalikke omavalitsusi, külaliikumist, 
kohalikku algatust jne. Lisaks MAK 2014–2020 
koostamises osalemisele annab juhtkomisjon 
ministeeriumile tuge ELi maaelu arengu poliitika 
läbirääkimiste seisukohtade kujundamisel, 
sisendit partnerlusleppesse põllumajanduse ja 
maaelu valdkondades.  
MAK 2014–2020 olukorrakirjelduse koostamise 
ning selle hilisemate arutelude käigus 
partneritega tuli esile kaheksa olulisemat võtme-
valdkonda, millele plaanime MAK 2014–2020 
põhifookuse seada: 

· innovatsioon ja teadmussiire; 
· innovatsioon ja teadmussiire; 
· konkurentsivõime; 
· vanuseline struktuur; 
· toidutarneahela toimimine; 
· maakasutus; 
· keskkond; 
· maaettevõtlus ja töökohad; 
· kohalik algatus. 
Olukorraanalüüsi ja arutelusid sotsiaalpartneri-
tega nimetatud valdkondade peamiste välja-
kutsete osas arvesse võttes, on praeguseks 
eesmärkide näol ka sihid aastaks 2020 seatud: 

· tugevdada ja arendada tootja, töötleja, 
nõustaja ja teadlase vahelist sidet, rakendades 
senisest enam innovatsiooni ja teadustulemusi 
nõustamisse ja tootmisahelasse ning edendades 
teadmussiiret; 

· tõsta elujõulisele ja jätkusuutlikule toidutoot-
misele suunatud põllumajandussektori konku-
rentsivõimet ja ressursitõhusust; 

· luua tingimused jätkusuutliku vanuselise struk-
tuuriga põllumajandussektorile; 

· suurendada põllumajandussaaduste tootmise ja 
töötlemisega tegelevate ettevõtjate turujõudu 
ning nendevahelist horisontaalset ja vertikaal-
set koostööd põllumajandussaaduste tootmisel, 
töötlemisel ja turustamisel; 
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· tagada põllumajandusmaa eesmärgipärane, 
mullaviljakust säilitav, keskkonnasõbralik ning 
piirkondlikke eripärasid arvestav kasutamine; 

· tagada kõrge loodusväärtusega põllumajanduse 
ja metsanduse, elurikkuse, traditsiooniliste 
maastike ja pärandkultuuri säilimine seda 
tagavate tootmis- ja toimimisviiside soodus-
tamise kaudu; 

· edendada põllumajanduse ja maapiirkonna 
majandustegevuse mitmekesistamist, põlluma-
jandusest vabanevale tööjõule alternatiivseid 
tööhõivevõimalusi pakkuvat ettevõtlust ja 
elukeskkonna atraktiivsust; 

· edendada kohalikku algatust ja suunata seda 
kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arenda-
misel kohalikul ressursil ja potentsiaalil 
põhinevatele lahendustele. 

Tänaseks on tehtud ka valik eelpool kirjeldatud 
ELi maaelu arengu määruse “meetmemenüüst”, 
s.t valitud meetmed, millega MAK 2014–2020 
eesmärke saavutada. Käima on läinud ka 
meetmete sisuline disainimine, mille käigus 
selguvad meetmete sihtgrupid, toetatavad 
tegevused, projektide paremusjärjestuse 
moodustamise põhimõtted, toetuse summad ja 
määrad ning toetuse rakendamise piirkond. 
Sarnaselt muudele MAK 2014–2020 koostamise 
etappidele, toimub ka meetmete sisustamine 
kaasamise põhimõtteid järgides. Meetmete 
disainimise etapis toimub kaasamine veelgi 
laiapõhjalisemalt – lisaks juhtkomisjonile on 
kaasatud eksperte ja esindajaid täiendavalt u 30 
organisatsioonist. Seega osaleb MAK 2014–2020 
koostamises otseselt või kaudsemalt ligikaudu 60 
erinevat organisatsiooni.  

Joonis 88. MAK 2014–2020 koostamise etapid 

 
Järgnevalt püüan lühidalt kirjeldada, milline on 
erinevate eesmärkide põhifookus ning millised on 
suundumused meetmete osas, millele on neid 
plaanis adresseerida.  
Teadmussiirde valdkonnas on peamised 
lahendamist vajavad teemad seotud madalate 
teadus-, arendus- ja innovatsioonikulude, toot-
jate, nõustajate ja teadlaste vähese koostööga 
ning erialase nõuande kättesaadavusega. Eel-
kõige on kavas nimetatud teemadega tegeleda 
läbi koolituste, nõuande ja koostöö. 
Konkurentsivõime osas pigistab king jätkuvalt 
suure investeeringuvajaduse (eelkõige keskkon-
nanõuetega seotud valdkondades), väiketootjate 
madala kohanemisvõime, vähese ühistegevuse 
ning sisendihindade suure sõltuvuse koha pealt. 
Siinkohal on plaanis jätkata erinevate põllumajan-
duse investeeringutoetustega ning lisada 
meetmete hulka väiketootjate arendamise 
toetus. Põllumajandussektori vanuseline struk-
tuur ei ole jätkuvalt jätkusuutlik – iga alla 35-aas-
tase põllumajandustootja kohta on Eestis neli üle 

65-aastast põllumajandustootjat, seda silmas 
pidades jätkame uuel perioodil noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamise 
toetamist. 
Toidutarneahela toimimise seisukohast vajavad 
adresseerimist tootjate ja töötlejate madal 
turujõud (võrreldes kontsentreerunuma kauban-
dusega), vähene tähelepanu tootearendusele ja 
turustamisele, erinevate tarneahela lülide vähene 
koostöö ning kõrge lisandväärtusega toodete 
väike osakaal lõpptoodangus. Nimetatud teema-
dega plaanime tegeleda läbi kvaliteedikavades 
osalemise, tootjarühmade loomise, koostöö 
(erinevad otseturustuse ja lühikese tarneahelaga 
seotud tegevused) ning töötlemise ja turustamise 
investeeringute toetamise. 
Maakasutuse puhul on jätkuvalt oluliseks 
probleemiks maaparandussüsteemide seisund – 
olukorras, kus enam kui pool põllumajandus-
maast on võimalik kasutada üksnes toimivate 
maaparandussüsteemide abil, on üle 70% neist 
ehitatud 30 või enam aastat tagasi. Sellest 
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tulenevalt jätkame ka uuel perioodil maaparan-
dusinvesteeringute toetamisega. Nii keskkonna 
kui ka maakasutuse puhul vajavad tähelepanu 
põllumajandusega kaasnevad keskkonnamõjud 
(mullale, veele, elurikkusele), mida adressee-
ritakse läbi keskkonnatoetuste, mahepõllumajan-
duse, loomade heaolu. Jätkuvad ka mitmed 
metsa aktiivsele majandamisele suunatud tege-
vused. 
Maamajanduse valdkonna puhul vajavad lahen-
damist inimeste vähesuse, madala ettevõtlus-
aktiivsuse, töökohtade vähesuse ja teenuste 
kättesaadavusega seotud teemad. MAK 2014–
2020 panustab sellesse valdkonda läbi mitmeke-
sistamise investeeringute toetamise, samas oma 
roll on siin kindlasti ka muudel poliitikatel. 
Kohaliku algatuse edendamine toimub ka uuel 
perioodil jätkuvalt läbi LEADER-lähenemise. 
2012. aasta lõpp on ÜPP läbirääkimiste 
seisukohast üsnagi määrava tähtsusega. Aasta 
aega pärast intensiivseid läbirääkimisi on nii 
eelarve kui ka maaelu arengu poliitika puhul 
valmisolek kokkulepeteks, kuigi osalises mahus, 

olemas. Kas need kokkulepped ka reaalselt 
sünnivad, määravad paljuski uue program-
miperioodi alguse ja uute maaelu arengu-
kavadega alustamise aja liikmesriikides. Samas on 
ELi tasandil kokku lepitav üksnes üldine raamistik, 
maaelu arengu poliitikat viiakse liikmesriikides 
jätkuvalt ellu läbi maaelu arengukavade, mille 
lõpliku sisu kujundavad liikmesriigid oma 
vajadustest lähtuvalt.  
Omalt poolt oleme tulevikku vaatavalt juba 
pikemat aega tegemas ettevalmistusi MAK 2014–
2020 koostamiseks, eesmärgiga olla valmis 2014. 
aastal MAK 2014–2020 rakendama. Käesoleva 
artikli kirjutamise ajaks on meil olemas MAK 
2014–2020 olukorrakirjeldus, SWOT-analüüs, 
seatud eesmärgid, tehtud meetmete valik ning 
toimub nende sisuline väljatöötamine, mis 2012. 
aasta lõpuks ja 2013. aasta alguseks hakkavad 
selgemaid piirjooni võtma. Siinjuures peame 
oluliseks tihedat dialoogi kõigi osapooltega ning 
jõudmist ühiselt kokku lepitavate prioriteetide ja 
lahendusteedeni, mis maapiirkonda enim edasi 
viivad ja arenguks suurima tõuke annavad. 
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Joonis 89. MAK 2014–2020 eesmärkide seos ELi maaelu prioriteetide ja ÜPP üldeesmärkidega 
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innovatsiooni edendamine 

põllumajanduses,  
metsanduses ja  
maapiirkonnas 

Konkurentsivõime ja  
põllumajandusettevõtete 
elujõulisuse parandamine 

Toidutarneahela  
korraldamise ja  

riskijuhtimise edendamine 
põllumajanduses  

Põllumajandusest ja  
metsandusest sõltuvate  

ökosüsteemide taastamine, 
säilitamine ja parandamine 

Ressursisäästu edendamine 
ning keskkonnasäästlikule ja 
kliimakindlale majandusele 

ülemineku toetamine  
põllumajandus-, toidu- ja 

metsandussektorites  

Sotsiaalse kaasamise,  
vaesuse vähendamise ja  

maapiirkondade majandusliku 
arengu edendamine 

Tugevdada ja arendada tootja, töötleja,  
nõustaja ja teadlase vahelist sidet,  

rakendades senisest enam innovatsiooni ja  
teadustulemusi nõustamisse ja tootmisahelasse 

ning edendades teadmussiiret 

Edendada põllumajanduse ja maapiirkonna  
majandustegevuse mitmekesistamist,  
põllumajandusest vabanevale tööjõule  

alternatiivseid tööhõivevõimalusi pakkuvat  
ettevõtlust ja elukeskkonna atraktiivsust 

Tagada kõrge loodusväärtusega põllumajanduse 
ja metsanduse, elurikkuse, traditsiooniliste 
maastike ja pärandkultuuri säilimine seda  

tagavate tootmis- ja toimimisviiside  
soodustamise kaudu 

Tagada põllumajandusmaa eesmärgipärane, mul-
laviljakust säilitav, keskkonnasõbralik ning piir-

kondlikke eripärasid arvestav kasutamine 

Suurendada põllumajandussaaduste tootmise ja 
töötlemisega tegelevate ettevõtjate turujõudu 

ning nendevahelist horisontaalset ja vertikaalset 
koostööd  

Luua tingimused jätkusuutliku vanuselise  
struktuuriga põllumajandussektorile 

Tõsta elujõulisele ja jätkusuutlikule  
toidutootmisele suunatud põllumajandussektori 

konkurentsivõimet ja ressursitõhusust 

Edendada kohalikku algatust ja suunata seda 
kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna  

arendamisel kohalikul ressursil ja  
potentsiaalil põhinevatele lahendustele 
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OECD mõõdikud viljaka põllumajanduspoliitika teenistuses  
Tiina Vares, PMi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakond, EV alaline esindus OECD juures 

Eesti sai Majanduskoostöö ja Arenguorganisatsiooni ehk OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) liikmeks detsembris 2010. OECD peakorter asub Pariisis ja OECDsse 
kuulub 34 liikmesriiki.  
Sageli kutsutakse OECD “rikaste riikide klubiks”, mille formaalne eesmärk on tugevdada 
demokraatiat ja soodustada vabaturumajandust kõikjal maailmas. Kui möödunud sajandil tegeles 
OECD peamiselt majanduspoliitikaga, siis nüüd otsitakse arengu, rikkuse ja kvaliteetsema 
elukeskkonna mõõtmiseks uusi mooduseid.  
Selleks, et “maailma paranemist” kuidagi mõõta tegeleb OECD andmete kogumise, 
majandusanalüüsi, teabevahetuse, prognooside ja erinevate valdkondade poliitikate 
tulemuslikkuse mõõtmise ning võrdlemisega. Majanduskasvu mõõdikutele on lisandunud palju 
uusi näitajaid, mida omavahel kombineerides üritatakse mõõta “head elu”. 
OECD sekretariaadis töötavad sõltumatud eksperdid ja teadlased. Nende koostatud raportid on 
OECD riikides alati oodatud, sest need annavad hinnangu seniste rakendatud poliitikate tugevuste 
ja nõrkuste kohta. OECD pakub välja ka lahendusi ja uusi poliitikasuundi. OECD nõuandeisse 
suhtuvad liikmesriigid tõsiselt, sest ajalugu on näidanud, et OECD aitab kaasa paremale 
riigivalitsemisele ja selle tulemuseks on elukvaliteedi pidev ja mõõdetav edenemine. OECD 
aruannetes on ka Eesti jaoks kasulikke võrdlustabeleid ja analüüse, mis aitavad mõõta muutuste 
kulgu ja kiirust, mis omakorda aitab (ümber) kujundada oma poliitikat soovitud suunas.  
OECD hindab ka erinevate põllumajanduspoliitikate tulemuslikkust. Põllumajanduspoliitikas on 
OECD olnud alati suunanäitajaks ja seda mitte ainult OECD liikmesriikides. OECD metoodika baasil 
mõõdetakse näiteks turgumoonutavate (või mitte) toetuste taset WTOs ja seega kasutavad seda 
metoodikat kõik 157 WTO liikmesriiki.  
OECD metoodikad defineerivad ja mõõdavad erinevaid toetuseid: subsiidiumid, tollitariifid ja 
eksporditoed, maksusoodustused, hinna- või tarbijatoetused, turumeetmed ning koostöös 
liikmesriikidega täiustatakse neid mõõdikuid pidevalt. Näiteks üritatakse paremini mõõta 
põllumajandustoetuste keskkonna- ja innovatsioonimeetmeid ning pakkuda välja tõhusamaid 
loodusõnnetuskahjude hüvitamise süsteeme. Praegu analüüsitakse globaalse toiduahela 
toimimist, et parandada paremat prognoositavust. Muu hulgas uuritakse näiteks ka seda, miks 
kõrgemad toiduhinnad ei jõua alati tootja taskusse. Selleks kasutatakse rahvusvahelisi võrdlevaid 
andmeid ning ülevaated erinevatest tarneahela harudest ja hinnakujunemise mehhanismidest.  
Ka Eesti panustab jõudumööda OECD uuringutesse oma statistikaga, aga kõikides valdkondades 
pole meil paraku ametlikke seireandmed. Selleks, et etemaid põllumajanduspoliitikaid kujundada, 
peaks põllumajandussektorist ja tarneahelast pidevalt rohkem andmeid ja statistikat koguma. See 
omakorda tähendaks suuremat aruandluskoormust nii põllumajandustootjale, tarnijale kui ka 
riigisektorile. OECD riikide põllumajanduspoliitika trend on toetuste vähenemise suunas. 
Põllumajanduspoliitikate seire 2012. aasta aruanne nendib, et toetuste osakaal OECD riikide 
põllumajandustootjate sissetulekutes on ajalooliselt madalal tasemel- keskmiselt 19%, kuigi 
Jaapanis moodustavad toetused ligi 60% tootja sissetulekust ja Uus-Meremaal vaid 2%. EL 
põllumajandustoetused moodustavad keskmiselt 20% tootja sissetulekust. Toetuste struktuur ja 
olemus erineb riigiti väga palju. Turgumoonutavate põllumajandustoetuste osatähtsus on 
langenud 51%-ni. Võrdluseks: aastatel 1986-1988 moodustas see 86%. Keskkonnahoid moodustab 
väikese osa põllumajandustoetuste summast. Lisaks nenditakse, et toetused peaks olema 
seostatud kehtestatud (mõõdetavate) keskkonnahoiu-eesmärkidega. Ka arvustab OECD riikide 
põllumajandusriskide juhtimise meetmeid ning soovitab, et loodusõnnetuskahjude hüvitiste 
süsteem peaks olema järjepidevam ja süsteemsem (praegune meenutab pigem tulekahju 
kustutamist). 

 
87 

 



 

  

Pärastsõjaaegsel perioodil kasvas põllumajandussektori tootlikkus OECD riikides ca 2% aastas, aga 
enam mitte. OECD soovitab neis riikides investeeringuid suurendada. Keskmiselt moodustab 
teadusarendus vaid 1% OECD riikide põllumajandustoodangu lisaväärtusest. OECD leiab, et 
põllumajanduspoliitika peaks üha enam (ja jätkusuutlikult) toetama tootlikkuse kasvu ning 
stimuleerima erasektori innovatsiooni- ning rahastamisvõimekust.  
OECD soovitab, et edasised põllumajandusreformid võiks olla sihipärasemad: iseäranis suurem 
tähelepanu keskkonnale ning maa-, vee- ja eluslooduse ressursside kasutamisele. Lisaks peaks 
põllumajanduspoliitika kindlustama tootjad riskide juhtimiseks vajalike vahenditega, et ära hoida 
hävinguid loodusõnnetuste läbi. Riigi tugi ja era-investeeringud peaks OECD arvates suurenema 
teadusarenduse- ja innovatsioonisüsteemidesse.  
Kuigi pikemas perspektiivis ennustatakse toiduhindade suurenemist, esitavad 
põllumajanduspoliitikale uusi nõudmisi kasvav ebakindlus turgudel, ressursside piiratus, suured 
hinnakõikumised ja kliimamuutused. Samal ajal sunnib rahandusdistsipliin OECD riike enam 
jälgima ka põllumajanduspoliitika kuluefektiivsust.  
Põllumajanduspoliitika muutmise tempo on aeglane ja tulemused näitavad end alles pika aja 
jooksul. EL põllumajanduspoliitika suundade diskussioon jätkub ja ilmselt ei jää selleski OECD 
mõõdikud ja suunised tähelepanuta.  
Alates 2009. aastast osaleb Eesti OECD juures tegutseva põllumajandustootjate analüüsivõrgustiku 
töös. Eesti põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmed on kaasatud 
uuringutes põllumajandustootjate riskidest ja riski juhtimise strateegiatest ning 
põllumajandustootjate toetuste ja sissetulekute jaotuse kohta valitud OECD riikides. Valmimas on 
mahukas uuring põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse teemadel ning alustamisjärgus 
piimandussektori analüüs. 
Lõpuks veel üks näide info kohta: 2011. aastal ilmus OECD aruanne põllumajandustoodete 
ekspordivõimekusest, muuhulgas 20 maailmas kõige kaubeldavamat ja 20 kiiremini kasvava 
ekspordiga põllumajandustoodet- nende hulgas tervelt 14 eesti toodet- muuhulgas piparkoogid ja 
hapukapsas. Mulle üllatuseks oli hapukapsas kõige suurema lisandväärtusega eksporditoode 
maailmas. Loodetavasti annab see infokild mõnele tootjale hea idee, aga igaüks saab ise 
otsustada, mida selle infoga peale hakata. Lihtsalt- ilma OECDta oleks selline kasulik infokild 
teadmata.  
Ja neid infokilde, mida “maailma parandamiseks” vaja läheb on OECDs sadu-tuhandeid igal elualal. 
Eesti on OECDs veel vähe aega olnud ja seega peame õppima paremini infot koguma, jagama ja 
analüüsima ning OECD infot ära kasutama, ikka selleks, et elu (mõõdetavalt) paremaks läheks. 
 

OECD kohta saab lugeda: 
http://www.oecd.org/about/ 
OECD majandusülevaade, Eesti: 
http://www.oecd.org/newsroom/estoniamustreformtowardagainstboombustcyclesoecdsays.htm 
OECD Põllumajandustoetuste seire aruanne:  
http://www.keepeek.com/oecd/media/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-
evaluation-2012_agr_pol-2012-en 
OECD parema elu indeks, Eesti: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/estonia/ 
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Lisad 
Lisa 1. Põllumajanduskultuuride kasvupind, 2004–2011 

  

ühik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Põllukultuurid kokku tuh ha 495,6 560,7 539,0 579,6 577,4 566,6 602,0 585,3
   Teravil i tuh ha 261,0 282,1 280,3 292,3 309,3 316,4 275,3 297,0
      Taliteravil i tuh ha 38,0 33,7 33,9 59,0 70,9 69,7 68,2 70,9
          Rukis tuh ha 8,1 7,4 7,3 16,8 21,4 15,3 12,6 13,3
          Talinisu tuh ha 23,2 19,6 23,6 36,9 42,8 45,0 50,6 52,8
          Talioder tuh ha 0,2 0,5 0,5 0,9 0,8 1,4 1,0 0,3
          Tritik tuh ha 6,5 6,2 2,5 4,4 5,9 8,0 4,0 4,5
       Suviteravil i tuh ha 223,0 248,4 246,4 233,3 238,4 246,7 207,1 226,1
          Suvinisu tuh ha 55,2 65,8 67,3 62,6 64,8 68,6 68,8 75,6
          Oder tuh ha 127,0 143,7 141,5 135,2 135,7 139,3 103,8 118,0
          Kaer tuh ha 35,4 33,7 32,6 31,5 34,2 36,1 30,4 28,4
          Segavil i tuh ha 5,1 4,5 4,9 3,7 3,3 2,6 3,8 3,8
          Tatar tuh ha 0,3 0,7 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3
   Kaunvil i tuh ha 4,3 4,4 4,6 5,7 4,8 4,9 7,3 8,5
   Tehnilised kultuurid tuh ha 50,6 47,1 62,9 74,7 78,5 83,4 99,3 90,0
      Raps tuh ha 50,4 46,6 62,5 73,6 77,7 82,1 98,2 89,0
          Suviraps tuh ha 48,4 45,4 61,6 70,0 70,4 76,4 85,9 77,9
          Taliraps tuh ha 2,0 1,2 0,9 3,6 7,3 5,7 12,3 11,1
      Muud tehnilised kultuurid tuh ha 0,2 0,5 0,4 1,1 0,8 1,3 1,1 1,0
   Kartul tuh ha 16,1 14,0 11,5 11,1 8,7 9,1 9,4 9,2
   Söödakultuurid tuh ha 160,0 210,2 176,9 193,0 173,7 150,0 207,9 177,6
  Avamaaköögivil i ha 3 512 3 006 2 829 2 793 2 426 2 757 2 796 2 981
      Kapsas ha 815 808 773 746 599 637 679 599
      Kurk ha 256 242 218 199 176 184 220 228
      Söögipeet ha 386 362 302 320 261 318 311 390
      Porgand ha 716 565 567 587 538 647 588 622
      Mugulsibul ha 403 301 249 246 230 232 238 230
      Küüslauk ha 94 92 79 80 77 66 70 75
      Roheline hernes ha 152 120 114 102 94 121 133 102
      Kaalikas ha 197 124 121 115 96 140 155 136
      Muu köögivil i ha 493 392 406 398 355 412 402 599
 Katmikala  köögivil i ha 302 279 258 266 268 268 248 250
    Kurk ha 82 86 77 84 85 86 70 70
    Tomat ha 197 167 159 159 160 159 152 153
    Muu köögivil i ha 24 26 22 23 23 23 25 27
 Viljapuu- ja marjaaiad kokku ha 14 595 10 868 8 594 7 927 7 583 7 678 6 504 6 442
    Õunad ja pirnid ha 8 895 6 538 5 118 4 331 4 039 4 222 3 319 3 329
    Ploomid ha 1 298 836 623 569 538 540 449 441
    Kirsid ha 846 528 397 350 341 338 276 275
    Punane ja valge sõstar ha 994 671 480 402 446 402 384 347
    Must sõstar ha 1 137 785 553 614 615 558 596 560
    Karusmari ha 589 362 264 230 231 231 183 183
    Vaarikas ha 382 328 299 210 220 219 266 245
    Muud ha 454 820 860 1 221 1 153 1 168 1 031 1 062
 Maasikakasvatus ha 1 095 865 814 648 564 597 589 599
 Allikas: SA
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Lisa 2. Põllumajanduskultuuride saak, 2004–2011 

 
  

ühik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Teravil i tuh t 608,1 760,1 619,3 879,5 864,2 873,5 678,4 771,6
      Taliteravil i tuh t 101,1 107,9 89,6 230,6 254,1 209,7 184,6 204,3
          Rukis tuh t 18,1 20,4 17,8 61,0 65,6 39,1 25,0 31,0
          Talinisu tuh t 66,4 71,4 65,1 151,4 163,8 144,6 148,5 159,0
          Talioder tuh t 0,6 1,1 1,3 2,8 2,9 3,4 2,1 0,7
          Tritik tuh t 16,0 15,0 5,4 15,4 21,8 22,6 9,0 13,6
       Suviteravil i tuh t 507,0 652,2 529,7 648,9 610,1 663,8 493,8 567,3
          Suvinisu tuh t 130,2 192,0 154,5 194,4 178,7 197,9 179,1 201,2
          Oder tuh t 292,9 365,6 301,4 359,9 346,2 373,6 252,7 294,3
          Kaer tuh t 72,7 84,2 63,6 85,2 77,5 86,5 54,5 62,8
          Segavil i tuh t 11,1 9,9 10,1 9,1 7,5 5,7 7,4 8,8
          Tatar tuh t 0,1 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
 Kaunvil i tuh t 3,3 5,7 5,5 9,5 3,3 7,6 12,6 15,5
 Raps tuh t 68,6 83,1 84,6 133,3 111,1 136,0 131,0 144,2
      Suviraps tuh t 65,6 80,7 83,1 126,5 97,5 126,5 109,3 124,4
      Taliraps tuh t 3,0 2,4 1,5 6,8 13,6 9,5 21,7 19,8
 Kartul tuh t 166,5 209,8 152,6 191,8 125,2 139,1 163,4 164,7
 Söödajuurvil i tuh t 6,7 3,1 2,0 3,4 0,4 0,7 0,3 0,5
 Söödakultuurid tuh t 1 898,9 2 325,6 1 683,2 2 350,1 2 351,1 1 917,2 2 338,5 2 152,0
  Avamaaköögivil i t 44 067 50 723 48 893 57 386 50 743 59 127 59 180 74 122
      Kapsas t 16 586 17 803 19 223 19 095 19 924 18 770 16 635 20 987
      Kurk t 2 113 4 028 4 370 3 490 1 910 3 690 5 047 5 138
      Söögipeet t 4 692 6 276 5 648 6 914 5 440 7 158 5 835 9 458
      Porgand t 14 623 15 579 13 357 20 126 15 556 20 885 22 817 24 517
      Mugulsibul t 2 494 2 168 1 994 1 353 2 440 1 914 2 155 1 301
      Küüslauk t 369 273 158 178 165 74 110 167
      Roheline hernes t 194 150 218 107 95 158 91 91
      Kaalikas t 1 845 2 267 1 294 1 427 1 612 2 493 1 161 1 818
      Muu köögivil i t 1 151 2 179 2 631 4 696 3 601 3 985 5 329 10 645
 Katmikala  köögivil i t 9 536 11 937 12 450 14 187 13 756 11 497 14 709 14 003
    Kurk t 4 592 5 878 5 183 6 237 6 658 5 687 7 063 5 936
    Tomat t 4 075 5 105 6 562 6 634 5 257 4 549 4 962 6 218
    Muu köögivil i t 869 954 705 1 316 1 841 1 261 2 684 1 849
 Viljapuu- ja marjaaiad t 5 870 14 475 4 332 5 125 3 974 7 983 3 796 4 542
    Õunad ja pirnid t 2 159 10 663 2 835 4 087 2 248 5 446 1 983 2 702
    Ploomid t 913 507 282 48 114 686 251 266
    Kirsid t 96 181 191 108 98 108 126 105
    Punane ja valge sõstar t 366 1 117 139 325 500 511 134 291
    Must sõstar t 738 933 427 158 234 401 402 489
    Karusmari t 487 74 52 69 121 117 147 141
    Vaarikas t 317 544 236 210 256 213 282 160
    Muud t 794 456 170 120 403 501 471 388
 Maasikas t 2 293 2 323 1 523 1 500 1 512 1 790 1 275 1 292
 Allikas: SA
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Lisa 3. Põllumajanduskultuuride saagikus, 2004–2011 
(kilogrammi hektarilt) 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
   Teravil i 2 330 2 694 2 210 3 009 2 794 2 761 2 464 2 598
      Taliteravil i 2 658 3 203 2 645 3 906 3 584 3 010 2 707 2 883
          Rukis 2 228 2 747 2 449 3 620 3 073 2 555 1 983 2 325
          Talinisu 2 869 3 634 2 763 4 105 3 823 3 216 2 934 3 013
          Talioder 2 867 2 521 2 444 3 018 3 562 2 371 2 210 2 286
          Tritik 2 439 2 430 2 152 3 521 3 712 2 834 2 234 3 050
       Suviteravil i 2 274 2 625 2 150 2 782 2 559 2 690 2 384 2 509
          Suvinisu 2 357 2 917 2 296 3 106 2 759 2 883 2 604 2 659
          Oder 2 306 2 544 2 130 2 663 2 551 2 683 2 433 2 494
          Kaer 2 057 2 496 1 953 2 706 2 263 2 394 1 790 2 211
          Segavil i 2 183 2 222 2 071 2 460 2 257 2 234 1 964 2 345
          Tatar 623 718 659 1 105 506 615 452 732
   Kaunvil i 757 1 282 1 198 1 668 691 1 547 1 713 1 811
   Õli l inaseeme 831 1 282 676 1 169 960 742 908 878
   Rapsiseeme 1 362 1 781 1 354 1 812 1 431 1 657 1 334 1 620
       Suviraps 1 356 1 774 1 349 1 808 1 385 1 657 1 274 1 597
       Taliraps 1 496 2 049 1 743 1 896 1 871 1 659 1 757 1 783
   Kartul 10 342 15 028 13 261 17 195 14 315 15 275 17 456 17 836
   Üheaastased söödakultuurid 11 667 11 250 7 935 10 663 12 898 12 620 14 033 17 478
   Mitmeaastased söödakultuurid 12 050 11 240 9 832 12 595 13 960 13 149 11 361 12 110

   Looduslik rohumaa1 9 004 10 406 8 144 8 799 8 992 8 727 9 121 9 162
  Avamaaköögivil i 12 548 16 874 17 283 20 546 20 916 21 446 21 166 24 865
      Kapsas 20 351 22 033 24 868 25 597 33 262 29 466 24 499 35 037
      Kurk 8 254 16 645 20 046 17 538 10 852 20 054 22 941 22 535
      Söögipeet 12 155 17 337 18 702 21 606 20 843 22 509 18 762 24 251
      Porgand 20 423 27 573 23 557 34 286 28 914 32 280 38 804 39 416
      Mugulsibul 6 189 7 203 8 008 5 500 10 609 8 250 9 055 5 657
      Küüslauk 3 926 2 967 2 000 2 225 2 143 1 121 1 571 2 227
      Roheline hernes 1 276 1 250 1 912 1 049 1 011 1 306 684 892
      Kaalikas 9 365 18 282 10 694 12 409 16 792 17 807 7 490 13 368
      Muu köögivil i 2 335 5 663 6 315 11 828 10 194 9 660 13 231 17 862
 Katmikala köögivil i 31 576 42 831 48 237 53 334 51 328 42 931 59 406 55 923
    Kurk 56 137 68 246 67 663 73 042 77 963 65 898 100 756 84 800
    Tomat 20 738 30 642 41 167 41 549 32 836 28 682 32 559 40 587
    Muu köögivil i 36 667 47 275 33 099 61 784 86 840 57 318 111 833 74 257
 Viljapuu- ja marjaaiad kokku 541 1 473 570 723 588 1 134 625 748
    Õunad ja pirnid 248 1 701 594 972 569 1 333 615 840
    Ploomid 716 621 466 86 216 1 309 577 617
    Kirsid 115 347 482 316 291 322 458 395
    Punane ja valge sõstar 384 1 896 307 823 1 185 1 274 350 839
    Must sõstar 694 1 458 820 291 485 830 749 935
    Karusmari 841 205 197 300 524 506 803 770
    Vaarikas 878 2 037 864 1 066 1 261 1 014 1 085 708
    Muud 2 199 1 243 526 193 668 651 609 441
 Maasikakasvatus 2 404 2 864 2 124 2 373 2 947 3 167 2 245 2 456
 Allikas: SA
1 Alates 2003. aastast arvestatakse haritavale maale rajatud üle viie aasta vanune pikaajaline rohumaa
  loodusliku rohumaa hulgas.
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Lisa 4. Mahepõllumajanduslik taime- ja loomakasvatus, 2004–2011 

  
  

Ühik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 TAIMEKASVATUS
 Teravil i ha 5 422 6 840 8 520 9 917 11 721 16 279 19 271 20 493
    Nisu ha 806 1 076 1 331 1 737 1 983 2 322 2 550 4 099
    Rukis ha 580 358 652 1 012 1 645 2 252 3 152 2 741
    Oder ha 1 384 2 062 2 277 2 682 2 130 3 267 3 696 4 127
    Kaer ha 1 954 2 449 3 396 3 753 4 981 7 626 8 694 8 353
    Segavil i ha 378 621 645 456 527 353 566 646
    Muu teravil i ha 320 274 219 276 453 460 613 528
 Kaunvil i ha 254 225 149 135 87 146 339 739
 Raps ja rüps ha 50 71 283 240 237 436 1 544 1 946
 Kartul ha 281 254 241 213 188 179 183 214
 Avamaa köögivil i ha 56 49 58 45 46 63 103 214
 Maasikas ha 42 44 37 34 29 23 23 23
 Ühe- ja mitmeaastased heintaimed ha 28 209 36 673 48 276 54 302 56 609 64 123 77 308 85 161
 Maitse- ja ravimtaimed ha 36 82 151 138 82 52 82 36
 Haljasväetistaimed ha 72 108 93 75 890 1 528 1 701 1 212
 Mustkesa ha 1 482 1 458 1 567 1 310 1 577 3 201 3 459 3 950
 Muud põllukultuurid ha 12 13 36 131 204 237 381 148
 Põllukultuurid kokku ha 35 916 45 817 59 413 66 539 71 670 86 268 104 392 114 135
 Puuvilja- ja marjaaed ha 619 938 1 146 1 202 1 222 1 228 1 205 1 379
    Astelpaju ha 192 343 523 547 551 551 559 655
    Õun ha 150 206 253 251 314 363
    Mustsõstar ha 90 118 123 152 88 111
    Vaarikas ha 15 18 22 25 27 27
    Muud ha 427 594 367 313 273 249 217 223
 Looduslik rohumaa ha 8 991 11 722 11 832 11 441 7 693 7 209 7 129 7 453
 Kasutamata põllumajandusmaa ha 491 590 497 349 322 461 245 279
 Karjatatav mittepõllumajanduslik
 maa
 Loodushoiu maa ha 850 5 371 6 403 7 240 9 111
 Maa kokku ha 46 016 59 742 73 770 81 528 87 347 102 767 121 814 134 056
 LOOMAKASVATUS
 Veised pead 10 111 11 916 14 255 15 890 18 215 21 074 25 174 28 701
    Lüpsilehmad pead 2 997 3 031 3 230 2 959 2 880 3 054 3 275 3 255
    Lihaveised pead 2 927 4 504 6 328 8 351 10 844 13 698 17 590 21 176
    Muud veised pead 4 187 4 381 4 697 4 580 4 491 4 322 4 309 4 270
 Lambad pead 10 856 16 735 20 723 27 932 33 860 39 374 42 464 46 496
 Kitsed pead 345 447 558 643 680 709 798 940
 Hobused pead 946 1 309 1 410 1 647 1 708 1 754 1 872 1 987
 Sead pead 398 348 434 278 253 328 1 104 1 327
 Kodulinnud pead 4 908 5 704 5 037 4 459 4 410 8 099 10 864 12 863
 Küülikud pead 494 562 483 347 269 890 927 1 208
 Mesilased tarud 394 333 331 322 306 465 499 632
 Allikas: PMA

1 197 1 602 1 699ha 675 883 1 147 1 070
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Lisa 5. Põllumajanduse majanduslik arvepidamine, 2004–2011 
(jooksevhindades, miljonit eurot) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+  KOGUTOODANG 483    543    571    699    668    570    668    811    

   Taimekasvatustoodang 167    205    211    336    250    227    275    336    
      Nisu 23    26    31    70    39    36    57    57    
      Rrukis 2    2    2    11    8    3    4    5    
      Oder 32    36    43    68    31    34    38    52    
      Kaer 7    8    8    13    6    5    6    8    
      Muu teravil i 3    2    2    5    3    2    2    4    
      Kartul 16    31    26    34    18    18    27    26    
      Õliseeme 17    21    25    46    39    40    50    63    
      Köögivil i 18    22    28    34    35    24    37    45    
      Puuvil i 6    8    5    5    6    6    5    5    
      Rohusöödad 37    45    33    41    58    52    42    64    
      Muu taimekasvatustoodang 6    5    8    10    7    5    6    7    
   Loomaksvatustoodang 269    278    296    301    342    281    321    388    
      Veised 31    28    34    29    35    34    33    41    
      Sead 56    59    64    65    77    73    69    87    
      Linnud 19    17    15    18    23    21    20    23    
      Lambad ja kitsed 2    2    3    3    3    2    3    3    
      Piim 147    156    162    167    186    133    175    211    
      Munad 10    10    9    9    11    11    12    11    
      Muu loomakasvatustoodang 5    7    9    9    7    7    9    13    
   Muu  toodang 47    60    64    62    75    63    72    87    

-  VAHETARBIMINE 278    325    335    393    448    394    433    500    
   Erikulud 189    223    219    257    290    267    250    312    
      Seemned 6    6    6    8    13    12    15    15    
      Loomasööt 158    192    186    216    225    212    182    232    
      Väetised 13    14    15    17    30    24    29    39    
      Taimekaitsevahendid 6    6    6    9    13    11    16    16    
      Muud erikulud 5    5    5    6    8    8    9    11    
  Üldkulud 89    102    116    137    158    127    182    188    
    Energia (kütus, elekter jmt) 39    45    47    57    61    53    61    74    
    Masinate ja ehitiste korrashoid 17    17    18    25    34    28    35    39    
    Lepingulised tööd 9    11    10    11    19    17    18    27    
    Muud üldkulud 24    28    41    43    44    29    68    49    

=  BRUTOLISANDVÄÄRTUS 205    218    236    306    220    176    236    310    
-  Põhivara kulum 43    50    59    67    78    83    86    92    
=  NETOLISANDVÄÄRTUS 162    168    177    239    142    93    150    218    
-  Palgad, rendid, intressid 82    96    111    137    155    133    131    137    
+  Muud toetused 53    68    77    110    132    125    165    172    
+  Saadud intressid 4    3    3    3    3    5    1    3    
-  Maksud 3    3    3    3    3    3    4    4    

= ETTEVÕTJATULU 134    140    143    212    119    87    181    252    
 Allikas: SA
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Lisa 6. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutus, 2004–2011 
(võrreldes eelmise aastaga, %) 

 
 
 
Lisa 7. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus, 2004–2011 
(võrreldes eelmise aastaga, %) 

 
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Kokku 3,2% 4,0% 6,0% 9,0% 10,4% -7,3% 2,0% 11,7%
   Põllumajanduses jooksvalt tarbitavad
   kaubad ja teenused
   Seeme 1,1% 9,2% 1,2% 1,1% 12,0% -9,5% -12,4% 13,7%
   Energia, kütus, määrdeained 6,4% 14,2% 15,9% 8,3% 17,4% -10,2% 13,1% 14,3%
   Väetis ja pinnaseparandaja 3,5% 6,0% 3,9% 4,4% 61,1% 4,8% -11,2% 20,0%
   Taimekaitsevahendid 5,1% 1,6% 1,2% 0,9% 5,8% 7,1% -1,7% 0,2%
   Veterinaarkulud -0,6% 3,8% 3,5% 4,4% 1,4% 0,3% -0,9% 6,4%
   Loomasööt 2,2% 1,9% 3,4% 15,7% 18,6% -17,2% 2,6% 23,3%
   Seadmete hooldus, remont
   ja materjalid
   Ehitiste hooldus ja remont 6,2% 7,0% 10,4% 13,0% 4,4% -8,7% -2,6% 3,0%
   Muud kaubad ja teenused 2,0% 2,4% 0,8% 4,5% 5,9% 4,0% 2,6% 0,8%
 Põllumajanduslike investeeringute
 kaubad ja teenused
 Allikas: SA

5,4% 10,9% 17,8%

6,9%3,5% 2,8%

3,0% 4,7%

6,1%

1,1% 2,2% -0,7% 7,4%

-10,3%

-1,7%

1,2%

-1,5%

4,2%

16,5%

5,6%

3,0%

3,1%

6,3%

-0,1%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Kokku 10,9% 2,4% 2,5% 16,7% 4,5% -22,4% 20,9% 18,3%
 Taimekasvatussaadused -3,0% -0,1% 13,1% 36,9% -6,6% -26,0% 26,7% 29,8%
    Teravil i  (k.a seeme) -3,4% -7,5% 12,5% 62,6% -16,1% -31,3% 44,1% 25,9%
    Tehnilised kultuurid -4,2% -9,8% 19,7% 30,2% 5,3% -24,8% 26,5% 38,9%
    Köögivil i  ja aiandussaadused 0,8% 15,8% 14,6% -4,1% 10,2% -22,3% 12,6% 8,1%
    Värske puuvil i  ja marjad -6,1% -8,5% -13,6% 78,5% 8,1% -12,4% 1,8% -16,8%
    Kartul (k.a seeme) -4,0% 29,1% 16,3% 13,1% -11,5% -19,7% 7,7% 79,5%
    Muud taimekasvatussaadused 2,1% 8,4% 5,8% 5,3% 4,7% -23,0% -8,0% -3,7%
 Loomakasvatussaadused 17,7% 3,4% -1,6% 7,6% 10,8% -20,6% 18,2% 12,9%
    Loomad lihaks -1,7% 5,1% 1,1% 1,0% 9,8% -2,7% -4,2% 9,4%
    Loomsed saadused 26,2% 2,8% -2,5% 10,1% 11,1% -26,5% 28,0% 14,0%
      Piim 29,0% 2,6% -4,4% 10,6% 10,3% -29,5% 31,9% 16,3%
      Munad 3,1% 3,7% 9,8% 8,4% 26,3% -13,3% 5,4% -7,8%
      Muud loomsed saadused 5,5% 4,7% 24,2% 2,5% 4,3% 16,3% 6,9% 5,4%
 Allikas: SA
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Lisa 8. Makstud toetused, 2004–2011 
(miljonit eurot) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Ühtne pindalatoetus 21,1 27,8 30,7 44,5 50,6 60,6 70,5 80,5
 Energiakultuuritoetus 0,4 0,8 1,0
 Piimasektori eritoetus 1,2 1,2
 Tootmisega seotud otsetoetused 25,2 22,3 31,3 18,4 10,7 14,4 2,6 2,5

Põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus 13,1 10,2 16,1 16,6 8,3 12,8 0,4
Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus 0,5 0,9 1,3 1,8 1,1 1,7 2,0
Ute kasvatamise täiendav otsetoetus 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6
Piimalehma kasvatamise täiendav otsetoetus 6,9 10,1
Veise kasvatamise täiendav otsetoetus 4,9 11,2 3,8

 Tootmisest lahtiseotud otsetoetused 22,1 39,2 14,3 32,0 33,3
Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 14,0 0,0 15,3 14,8
Piima tootmiskvoodi alusel makstav täiendav
otsetoetus
Piima täiendav otsetoetus 10,8 12,3
Veise lü alusel makstav täiendav otsetoetus 6,0 7,3 4,5
Veise täiendav otsetoetus 5,7 6,0
Ute täiendav otsetoetus 0,1 0,1 0,2 0,2
Heinaseemne täiendav otsetoetus 0,1 0,1 0,1 0,0

 Turukorraldusmeetmed 2,0 4,3 5,3 4,8 1,7 3,0 4,4 2,9
 I SAMMAS 48,3 54,4 67,2 89,7 102,5 93,1 111,7 120,5
 MAK 2004-2006 27,2 18,9 36,0 45,2 32,7 2,5
 RAK 2004-2006 10,9 23,3 17,3 13,6 11,2 2,4
 SAPARD 27,9 3,7 0,5
 MAK 2007-2013 2,3 60,7 108,1 125,3 152,1

1. telg 39,2 50,1 36,3 51,6
2. telg 12,3 34,3 55,2 56,1
3. telg 3,5 15,6 18,1 23,1
LEADER 3,4 9,9 15,3
Tehniline abi 2,3 5,7 4,7 5,8 6,1

 II SAMMAS 66,0 45,9 53,8 61,2 104,6 112,9 125,3 152,1
 Riiklikud toetused 1,0 3,4 6,0 2,6 3,9 3,4 3,7 3,2
 KÕIK KOKKU 115,3 103,8 127,0 153,5 211,0 209,4 240,7 275,7
 Makstud toetuste all ikas

EL eelarvest 83,3 73,4 78,8 98,9 132,8 150,3 173,9 201,3
Riigi eelarvest 32,0 30,4 48,2 54,6 78,2 59,1 66,8 74,5
EL eelarvest, % 72% 71% 62% 64% 63% 72% 72% 73%
Riigi eelarvest, % 28% 29% 38% 36% 37% 28% 28% 27%

 Allikas: PRIA, PM

16,1 17,7 9,6
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Lisa 9. Makstud toetused maakondade lõikes, 2011 
(tuhat eurot) 

 
 

Harju Hiiu Ida-
Viru

Jõgeva Järva Lääne Lääne-
Viru

Põlva Pärnu Rapla Saare Tartu Valga Viljandi Võru Kõik

Ühtne pindalatoetus 5 719 1 115 2 736 6 199 7 156 3 722 9 354 4 270 7 276 5 707 4 242 7 637 3 615 7 350 4 444 80 541

Piimasektori eritoetus 73 25 31 53 90 54 86 95 173 117 96 77 66 129 73 1 240

Tootmisega seotud otsetoetused 139 180 75 80 96 288 202 100 216 232 366 54 157 145 171 2 503

Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus 113 154 60 60 75 258 159 60 185 204 260 28 101 113 122 1 951

Ute kasvatamise täiendav otsetoetus 27 26 14 21 22 30 43 41 31 27 107 26 56 32 49 552

Tootmisest lahtiseotud otsetoetused 1 708 253 887 3 070 4 122 1 157 4 892 1 967 3 051 2 249 1 417 2 977 1 389 2 972 1 205 33 318

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus 882 104 437 1 052 1 217 593 2 565 756 1 224 943 400 1 568 753 1 733 621 14 848

Piima täiendav otsetoetus 517 57 279 1 363 2 169 280 1 572 864 1 270 829 617 979 357 793 313 12 258

Veise täiendav otsetoetus 299 84 167 639 726 275 746 334 544 468 369 408 262 430 257 6 008

Ute täiendav otsetoetus 7 8 4 15 6 7 7 11 10 9 28 8 16 11 14 161

Heinaseemne täiendav otsetoetus 2 1 5 2 2 2 4 1 3 14 1 5 1 44

Turukorraldusmeetmed 934 9 168 23 53 69 153 38 98 73 50 1 017 50 88 40 2 865

I SAMMAS 8 574 1 584 3 896 9 426 11 518 5 290 14 688 6 470 10 816 8 378 6 171 11 762 5 278 10 684 5 933 120 468

MAK 2007-2013 12 516 3 302 5 445 8 859 9 535 9 126 13 493 7 410 13 883 8 038 11 591 16 485 7 256 11 292 7 777 152 088

1. telg 4 735 489 1 643 3 546 3 455 3 299 5 643 2 311 5 220 2 281 2 848 8 308 2 147 3 623 2 001 51 550

2. telg 3 042 1 529 1 702 3 100 3 961 4 471 4 927 3 012 5 678 4 112 4 995 4 718 2 625 4 313 3 871 56 055

3. telg 3 024 834 908 1 538 947 755 1 249 1 252 2 091 707 2 788 2 125 1 838 1 788 1 211 23 055

LEADER 1 714 450 1 193 675 1 171 602 1 674 835 894 938 959 1 334 647 1 568 694 15 348

Tehniline abi 6 079

II SAMMAS 12 516 3 302 5 445 8 859 9 535 9 126 13 493 7 410 13 883 8 038 11 591 16 485 7 256 11 292 7 777 152 088

Riiklikud toetused 1 044 8 7 77 9 9 23 20 203 945 6 603 27 133 56 3 170

KÕIK KOKKU 22 134 4 894 9 348 18 362 21 062 14 425 28 204 13 900 24 902 17 361 17 768 28 850 12 561 22 108 13 767 275 726
Allikas: PRIA, PM
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Lisa 10. Maaelu arengukava 2007–2013 raames makstud toetused, 2011 
 (tuhat eurot)  

 

Telje ja meetme nimetus Summa
 1. telg – Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine 51 550 
   1.1 Koolitus- ja teavitustegevustoetus 477 
   1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 4 731 
   1.3 Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetus 809 
      1.3.1 Põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele nõuandeteenuse võimaldamine 599 
      1.3.2 Nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine 115 
      1.3.3 Nõuandesüsteemi arendamise toetus nõuandeteenuse hea kättesaadavuse tagamiseks 94 
   1.4 Põllumajandusettevõtete ajakohastamine 27 651 
      1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus 10 071 
      1.4.2 Loomakasvatusehitise investeeringutoetus 16 347 
      1.4 3 Bioenergia tootmise investeeringutoetus 1 233 
   1.5 Metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele l isandväärtuse 
_____andmise toetus

3 193 

      1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine 2 183 
      1.5.2 Metsandussaadustele l isandväärtuse andmine (arendusprojekti elluviimine) 927 
      1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine 83 
   1.6 Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele l isandväärtuse andmise 6 828 
      1.6.1 Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine 6 828 
   1.7 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja 
_____tehnoloogiate arendamine

32 

   1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus 7 247 
   1.9 Tootjarühmade loomine ja arendamine 312 
   1.10 Elatuspõllumajandusettevõtete toetamine 271 
 2. telg – Keskkonna ja paikkonna säil itamine 56 055 
   2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus 8 816 
   2.2 NATURA 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 712 
   2.3 Põllumajanduslik keskkonnatoetus 37 524 
      2.3.1 Keskkonnasõbralik majandamine 22 786 
      2.3.2 Mahepõllumajanduslik tootmine 10 138 
      2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamine 490 
         2.3.3.1 Eesti hobuse toetus 250 
         2.3.3.2 Maatõugu veise toetus 118 
         2.3.3.3 Raskeveo hobuse toetus 38 
         2.3.3.4 Tori hobuse toetus 84 
         2.3.4 Kohalikku sorti  taimede kasvatamine 20 
         2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamine 4 089 
   2.4 Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus 5 186 
   2.5 Vähetootlikud investeeringud 713 
      2.5.1 Kiviaia taastamise toetus 713 
   2.7 NATURA 2000 alal asuva erametsa kohta antav toetus 3 104 
 3. telg – Maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine 23 055 
   3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas 11 130 
      3.1.1. Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 822 
      3.1.2 Mikroettevõtete arendamise toetus 9 675 
   3.2 Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus 11 925 
 4. telg – LEADER 15 355 
   Kohaliku tegevusgrupi toetus 2 695 
   Projektitoetus 12 660 
 5. telg – Tehniline abi 6 079 
 Kokku MAK 2007–2013 toetused 152 095 
 Allikas: PM, PRIA
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Lisa 11. Otsetoetuste ja täiendavate otsetoetuste ühikumäärad, 2004–2011 

 
  

Ühik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Ühtne pindalatoetus €/ha 26,5 33,7 42,2 48,6 59,6 70,8 80,9 91,1
 Energiakultuuritoetus €/ha 31,7 45,0 45,0
Piimasektori eritoetus €/lehm 74,0 81,8
 Tootmisega seotud otsetoetused

Põllukultuuri kasvatamise
täiendav otsetoetus
Ammlehma kasvatamise
täiendav otsetoetus
Ute kasvatamise täiendav
otsetoetus
Piimalehma kasvatamise
täiendav otsetoetus
Veise kasvatamise täiendav
otsetoetus

 Tootmisest lahtiseotud otsetoetused
Põllumajanduskultuuri täiendav
toetus
Piima tootmiskvoodi alusel
makstav otsetoetus
Veise lü alusel makstav täiendav
otsetoetus
Ute täiendav otsetoetus4 €/utt 3,4 3,3 5,4 4,9
Heinaseemne täiendav otsetoetus €/ha 37,0 36,2 37,3 31,7

 Allikas: PM

 1 Lisaks ka sertifitseeritud heinaseemnekasvatusele:  kõrrelised 48,06 €/ha, liblikõielised 72,86 €/ha
 2 2004. a lamba kasvatamise täiendav otsetoetus 
3 Rahvuslik skeem, maksti enne liitumist  2004. a
4 Alates 2010. aastast toetusõiguse kohta

0,0173

77,54

€/veis 63,76

68,073

18,69 21,78 14,79

65,79

82,51

10,19

21,95

59,99

€/lü

€/ha

€/kg

€/lü 78,61 97,47

49,49 50,61

37,58 34,42

0,0256 0,0281 0,0153

€/lehm

48,57

14,00 14,0014,002 13,68 14,14

79,24

11,40

20,93

Toetuse liik

69,28 87,18 114,02 120,73 128,65

€/ha 40,331 30,05 19,94

9,18

53,49

0,0196

82,62

€/utt

0,02
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Lisa 12. Maaparandussüsteemide üldandmed maakondade lõikes 

 
 
Lisa 13. Põllumajanduslikud majapidamised, 2010 

 
Allikas: SA 

Kokku Drenaaž-
kuivendus

Kraav-
kuivendus

ha ha ha % ha % ha %
 Harjumaa 45 854   44 009  1 845    7%   60 189   9%   106 043   8%       
 Hiiumaa 12 838   12 221  617    2%   8 599   1%   21 430   2%       
 Ida-Virumaa 20 186   17 415  2 771    3%   78 235   11%   98 451   7%       
 Jõgevamaa 54 582   52 638  1 944    9%   63 567   9%   118 235   9%       
 Järvamaa 37 349   35 898  1 451    6%   49 799   7%   87 147   6%       
 Lääne-Virumaa 25 285   23 263  2 022    4%   43 802   6%   59 919   4%       
 Läänemaa 33 167   29 733  3 435    5%   26 751   4%   69 087   5%       
 Põlvamaa 34 748   33 613  1 135    5%   11 921   2%   46 671   3%       
 Pärnumaa 83 894   81 027  2 867    13%   126 319   18%   210 194   16%       
 Raplamaa 52 648   49 652  2 996    8%   56 754   8%   109 508   8%       
 Saaremaa 26 287   19 911  6 376    4%   17 742   3%   44 012   3%       
 Tartumaa 76 832   74 829  2 004    12%   55 935   8%   132 764   10%       
 Valgamaa 32 298   31 375  923    5%   24 041   3%   55 984   4%       
 Vil jandimaa 74 569   71 193  3 376    12%   63 725   9%   138 259   10%       
 Võrumaa 31 055   29 468  1 588    5%   12 264   2%   43 316   3%       

 KOKKU 641 593   606 244  35 349    100%   699 642   100%   1 341 019   100%       
 Allikas: Maaparandussüsteemide  register 

Maakond

Põllumajandusmaa kuivendus Metsamaa Kuivendatud maa kokku
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