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RITA projekt: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme 
tõhusam kasutamine Eesti biomajanduses ja selle 
sektorites

• Eesmärk: Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate 
arengute ja bioressursside kasutamise võimaluste väljaselgitamine, et 
tõsta Eesti biomajanduse konkurentsivõimet. Seejuures peetakse 
silmas lisandväärtuse tõstmise ja tooraine parema kasutamise 
väljavaateid ning jätkusuutliku arengu põhimõtteid. 

• 12 töörühma

• 1.03.2018−28.02.2021

https://taltech.ee/biomajandus

https://taltech.ee/biomajandus




Veekeskkond - kalandus ja vesiviljelus
(siseveekogud, mere bioressursid)

Metsamaa ja puidu varumine

Biomajanduse ressursid

Põllumajandusmaa ja 
põllukultuuride 

toodang

Primaarsektor



Biomajandust kandvad sektorid
Mitte bioressursil baseeruv tarneahel - tooraine

Bioressursside tarneahel- tooraine

Primaarsektor 
põllumajandus (A01); 

metsamajandus (A02);
kalandus (A03).

Bioressursil baseeruv
sekundaarsektor

toiduainetööstus (C10); 
joogitööstus (C11); 
nahatööstus (C15); 
puidutööstus(C16); 

paberitööstus (C17).

Osaliselt bioressursil baseeruv 
sekundaarsektor 

tekstiilitööstus (C13);
rõivatööstus (C14);

keemiatööstus (org. keemia, C20);
ravimitööstus (C21);

kummi ja plastitööstus (C22);
mööblitööstus (C31);

energiatootmine (D3511).

Mitte bioressursil
baseeruv tootmine 

ja teenused 
kõik ülejäänud

tegevusalad

Allikas: Mõtte, Lillemets, Värnik 2019



Biomassi väärtuse kolmnurk

Allikas: Kretschmer et al. 2013:86 



Allikas: Majandus ja 
sotsiaalinstituut,  2018

Piima 
väärindamine



Ressursid: ökosüsteemsed teenused ehk
looduse hüved

• Hüved, mida ökosüsteemid inimkonnale pakuvad: keskkonnakaitselised, 
sotsiaalsed ja majanduslikud.

Jagunevad:
• varustavad, ökosüsteemide võime pakkuda loodusvarasid, saame 

ökosüsteemilt toidu, vee, puidu jm materjalide näol;
• reguleerivad, ökosüsteemide võime reguleerida protsesse, mis mõjutavad 

kliimat, vee-, õhu- ja mullakvaliteeti, veevarusid, üleujutusi jm;
• elu toetavad,  tugiteenused ehk teenused, mis on vajalikud kõigi teiste 

teenuste pakkumiseks: nagu aineringe, mullateke, fotosüntees, elupaigad 
jne;

• kultuurilised, ökosüsteemide võime pakkuda mittemateriaalseid hüvesid, 
esteetiline ja vaimne nauding, lõõgastumine, uued teadmised, hingelised 
ja usulised kogemused, haridus ja uurimismaterjal jne.



Ökosüsteemiteenuste klassifikatsioon ja 
näited

Allikas: MEA, 2005



Miks?

• Elurikkuse säilitamiseks ja õigete kasutusotsuste vastu võtmiseks on 
tarvilik loodusrikkuste ja hüvede hetkeseisu fikseerimine.

• Hetkel ei ole Eestis looduse hüvede võrreldavaid väärtusi hinnatud.

• Kord juba rikutud looduse taastamine on kordades kallim kui algse 
säilitamine. Seepärast peavad loodushoiu põhimõtted kehtima kõikjal, 
nii kaitstavatel aladel kui ka väljaspool.



Põllumaa ressurss Eestis 2017

Põllumajandusmaa 

1002,2 tuhat ha

Põllumaa 678,7 
tuhat ha 

…teravili, tehnilised 
kultuurid ja kaunvili 481,7 

tuh ha

…ühe- ja mitmeaast. 
söödakultuurid 

170,7 tuh ha
Püsirohumaa 

259,1 ha

…köögivili, kartul, 
jne 



Taimekasvatuslik biomass ja väärtus 2014–2016
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Loomakasvatuslik biomass ja selle väärtus 2014–2016

Rühm Kultuur
Toodang, tuhat 

tonni

Toodangu väärtus

miljon €
%

tonni kohta, € 

Liha

lamba- ja kitseliha 0,65 2,4 0,6 3692,3

linnuliha 19,8 29,8 7,1 1505,1

muude loomade 

liha 0,04

- - -

sealiha 45,0 78,9 18,7 1753,3

veiseliha 13,4 46,4 11,0 3462,7

kokku 81,5 175,7 41,7 2155,8

Muna 12,7 13,6 3,2 1070,9

Piim 723,0 229,0 54,4 316,7

Loomakasvatustoodang kokku 817,2 420,9 100 515,1

Allikas: Statistikaamet, Põllumajandussaaduste ressurss ja kasutamine



„Lehm lüpsab suust“ ehk kui palju silo kulub?
Aga naabril?

Allikas: R. Värnik, A. Remmik 2019 Piimatootmise tulemusmõõdikud 



Silo kuluks kandmine – biomassi väärindamine
piimatootmises

Iga punkt on erinev ettevõte joonisel, väljendades 
seda, et silo kuluks kandmine on erinev sõltuvalt 
erinevatest teguritest!

Allikas: R. Värnik, A. Remmik 2019 Piimatootmise tulemusmõõdikud 





Allikas: Rönnlund jt. 2014

Kokkuvõte ehk innovatiivsete ärimudelite 
kontseptsioon



Tänan tähelepanu eest!
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