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Antud magistritöö sai alguse huvist tegeleda piimakarjakasvatusega ja kuna silo on antud 

tootmissuuna  üks esmastest ja peamistest sisenditest, siis sooviti leida kõige madalama 

tootmisomahinnaga silo tootmise stsenaarium. Magistritöö uurimisobjektiks on silo 

tootmisomahind kolme erineva stsenaariumi puhul ja kahe piimakarjakasvatusega 

tegeleva ettevõtte näitel. Mõlema ettevõtte kohta leidis autor silo tootmisomahinna kolme 

stsenaariumi puhul. 

Töös püütakse leida kitsaskohti silotootmisega seotud stsenaariumite puhul ja anda 

soovitusi ettevõtte juhtkonnale söödatootmise optimeerimiseks ja tootmise 

kasumlikumaks muutmiseks. Lisaks leitakse erinevate stsenaariumite majanduslikud 

eelised ja riskid, mille põhjal on piimakarjakasvatusega tegutseval ettevõtjal võimalik 

otsustada, milline stsenaarium on tema jaoks parim.  

Agromajandusliku analüüsi koostamisel kasutatati Eesti Taimekasvatuse Instituudi 

masinkulude algoritme. Masinakulu algoritmitega leitud tulemusi kasutatati silo 

tootmisomahinna leidmiseks kahel erineval stsenaariumil (traditsioonilise ja teenustöö), 

mida arvutatati Marju Aamiseppa ja Helle Persitski poolt loodud kattetulu arvestuse 

metoodika järgi (2011). Kattelulu arvestust teostati kahe erineva stsenaariumi puhul 

(traditsioonilise ja teenustöö) ja kahe erineva ettevõtte 2014-2016. aasta andmete põhjal. 

Kui silo tootmisomahind silohoidlas oli leitud kolme erineva stsenaariumi puhul, siis 

arvutati silo kuivaine kulu söödalaval arvestades kadusid ja kvaliteedinäitajaid. 



 5 

480. hektarilise rohumaa mahuga ettevõtte puhul oli traditsioonilise ja teenustöö 

tootmisomahinna vahe söödalaval 23,8%-24,2%, millest teenustöö oli madalama kuluga. 

Allhanke kasutamist ei saa antud ettevõtte puhul arvestada ühe alternatiivina, sest allhanke 

stsenaariumil leitud tootmisomahind söödalaval on traditsioonilise stsenaariumi 

tootmisomahinnast 49,9%-88,7% suurem. Teise ettevõtte (rohumaa mahuga 240 hektarit) 

puhul on kõige madalama tootmisomahinnaga stsenaarium samuti teenustöö, mille 

tootmisomahind söödalaval on 33,8%-72,1% madalam, kui allhanke stsenaariumi puhul. 

Traditsioonilise stsenaariumi puhul oli kuivaine tootmisomahind vaid 2014. ja 2015. 

aastal madalam (2,9%-20,5%), kui allhanke stsenaariumi puhul ja 2016. aastal 5,3% võrra 

suurem. 

Antud tulemusi on võimalik töös uuritud ettevõtetel kasutada, et rakendada enda 

ettevõttele kõige madalama kuluga silo tootmise stsenaarium. Tulemusi on võimalik 

kasutada ka teistel ettevõtetel ja arvutada sama metoodika järgi tootmisomahind erinevate 

stsenaariumite puhul. 

 

Märksõnad: Allhange, teenustöö, silo, tootmine, omahind 
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Thish research began from my interest of becoming a dairy farmer and because silage is 

one of the primary inputs in this business, then you have to know the lowest production 

cost of silage based on different scenarios. The object of this master's thesis is silage 

production cost based on three different scenarios and two dairy farms.  

This paper seeks to identify bottlenecks in the production of silage in different scenarios 

and make recommendations to the company's managements to optimize the production of 

feed and to make it more profitabel for the company. In adition this work finds economic 

advantages and risks found in a variety of scenarios in two different dairy farming 

companies based on which operators are able to decide which scenario is best for them. 

The agroanalysis is based on Estonian Plant Growing Institutes machine costs algorithms 

and these results are used to find the cost of production for silage in two different 

scenarious (subcontracting and traditional) with Marju Aamisepps and Helle Persitski 

margin calculation methodology. Margin calculation cost calculations were carried out in 

two different scenarios (traditional and subcontracting) and on the basis of two different 

companies from 2014 to 2016. When the production cost in silos was found then silage 

losses and quality indicators where taken into account and calculated silage dry matter 

production cost for all scenarios. 

The first company with 480 hectars of grassland had a noticeable dry matter production 

cost difference based on outsourcing and traditional scenarios. Production cost based on 

outsourcing scenario was 23.8% -24.2% lower than on traditional scenario. The dry matter 
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production production cost based on subcontracting was even higher than on traditional 

scenario by 49,9%-88,7%. For the second company with 240 hectars grassland 

outsourcing scenario would be highly profitabel because the cost of silage dry matter is 

33.8% -72.1% lower than based on subcontracting. In the case of the traditional scenario 

silage dry matter the production cost would be slightly lower than outsourcing in 2014 

and 2015 by 2.9% -20.5% and higher in 2016 by 5.3%. 

Companies that where researched in this paper can use these results to ensure the lowest 

possible production cost with the right silage production scenario. These results can also 

be used by other companies based on the methodology used in this research. 

Keywords: Outsourcing, subcontracting, silage, production, production cost 
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SISSEJUHATUS 

 

Kulude vähendamine ja toodangu kvaliteedi hoidmine eeldab ettevõtja poolset ülevaadet 

kõikidest piimatootmisega seotud sisenditest, mille hulka kuulub ka loomasöödaks kasutatav 

silo. Kui piimatootja soovib edukalt tegeleda piimakarjakasvatusega, siis peab ta tagama 

endale usaldusväärsed andmed ja analüüsima nende mõju lõpptoodangu omahinnale. 

Piimatootmises muutuvad järjest olulisemaks inimesed, kellel on teadmised ja tahe andmete 

analüüsimiseks, sest piima eest saadav tulu on ajas kiiresti muutv. Vastavalt turu olukorrale 

tuleb osata reageerida, et tootmise omahind oleks alla väljundi eest saadavat tulu. Piimahinna 

kontrollimisel tuleks piimatootjal osaleda piima edasisel väärindamisel. Kahjuks on Eesti 

piimatootjate osa piimahinna mõjutamisel suhteliselt piiratud, kuna turg on killustunud ja 

tootjad ei suuda ühineda. 7. veebruaril 2017 lõppes PRIAs maaelu arengukava meetme 

“Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide 

elluviimiseks” taotluste vastuvõtt. Selle meetme eesmärgiks on Eestisse uue suure ühistulise 

piimatööstuse rajamine, mida toetatakse kuni 15 miljoni euroga. Tähtajaks laekus kaks 

taotlust kogusummas 29 986 220 eurot (M. Sander-Sõrmus 2017).  See tähendab, et nelja 

aasta pärast võib tootja olla piimahinna määraja, kuid seniks tuleb olukorra kontrollimiseks 

leida alternatiivseid võimalusi tootmisomahinna kontrollimisel ja langetamisel.  

Magistritöö uurimisobjektiks on silo tootmisomahind kolme erineva stsenaariumi puhul ja 

kahe piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte näitel. Mõlema ettevõtte kohta leiab autor silo 

tootmisomahinna kolme stsenaariumi puhul: 

• Traditsiooniline 

• Teenustööga 

• Allhankega (ostusilo)  

 

Omades teadmisi erinevate stsenaariumite puhul toodetud silo tootmisomahinnast, saab 

piimatootja valida tema suurusklassi jaoks kõige soodsama variandi, mis kindlustaks tema 

silo ja piima tootmisomahinna võimalikult madala taseme. Kui ettevõtja tahab tegeleda 

piimakarjakasvatusega, siis on vaja arvestada söödavajadusega. Selleks tuleb kindlustada 

silo saadavus, mis on piimakarjakasvatuse üks esmastest sisenditest. Selleks on piimatootjal 

kolm erinevat võimalust ehk stsenaariumi kuidas toota või hankida silo: 
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1. Piimatootja omab põllumaad ja agrotehnikat ning toodab silo ettevõtte siseste 

ressurssidega. 

2. Piimatootja omab põllumaad ja laseb omandis oleval põllumaal teiste ettevõtete 

poolt pakutud teenustööga silo toota. 

3. Piimatootja laseb silo toota allhankena transporditult silohoidlasse, makstes selle eest 

vastavalt turutingimustele kehtivat hinda. 

 

Töö eesmärgiks on leida kahes erinevas piimakarjakarvatusega tegelevas ettevõttes silo 

tootmisomahind kolme erineva eelkirjeldatud stsenaariumi puhul. Eeltoodu põhjal on 

võimalik analüüsida silo tootmisomahinna kujunemise erijuhte vastavate stsenaariumite 

puhul. Töös püütakse leida kitsaskohti silotootmisega seotud stsenaariumite puhul ja anda 

soovitusi ettevõtte juhtkonnale söödatootmise optimeerimiseks ja tootmise kasumlikumaks 

muutmiseks. Lisaks leitakse erinevate stsenaariumite majanduslikud eelised ja riskid, mille 

põhjal on piimakarjakasvatusega tegutseval ettevõtjal võimalik otsustada, milline 

stsenaarium on tema jaoks parim. Kui piimatootja tahab suurendada piimakarja on tal samad 

valikud, mis alustaval ettevõtjal, et kindlustadada sisendi saadavus, kuid sellega võivad 

kaasneda takistused. Üheks takistuseks on põllumaa saadavus, millel oleks võimalik silo 

toota. Antud probleemi on võimalik ühe stsenaariumi järgi lahendada kasutades silo 

tootmiseks allhanget ja ostes silo teistelt ettevõtetelt. Kui ettevõtjal on olemas põllumaa, siis 

võib takistuseks olla finantsilise võimekuse puudumine agrotehnika soetamiseks või 

rentimiseks. Antud juhul on võimalik lasta silo toota teenustööna piimakarjakasvaja omandis 

oleval põllumaal. Kolmas takistus võib olla kompetentsi ja tööjõu puudumine, et hallata 

agrotehnikat ja toota kvaliteetset silo, kuid seda on võimalik taas lahendada teenustöö või 

allhanke kasutamisel.  Ettevõtja võib piiratud ressursside tagajärjel olla valiku ees, kas 

soetada põllumaa või suunata see piimakarja suurendamisse. Antud juhul on üheks 

võimaluseks suunata ressursid piimakarja suurendamisse, kasutades sisendina allhankena 

tehtud silo ja resursside tekkimisel soetada põllumaa, kui selleks on majanduslikult 

põhjendatud otsus. Kuid piimakarja suurendamisel või ettevõtlusega alustamisel allhankena 

soetatud ostusilo või teenustöö baasil peab ettevõtja tagama ettevõttele kindla partneri, kes 

tarnib või toodab kindlaks määratud ajal kvaliteetse silo. Lisaks peab ettevõtja teadma 

millise stsenaariumi puhul on silo tootmisomahind kõige madalam.  

Magistritöös on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 
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1. Arvutada silo tootmisomahind, kui ettevõtja omab põllumaad ja agrotehnikat ning 

toodab silo oma ressursside ja kompetentsiga. 

2. Arvutada silo tootmisomahind, kui ettevõtja omab põllumaad ja laseb teise ettevõtte 

poolt pakutud teenustööna silo toota. 

3. Arvutada silo tootmisomahind, kui ettevõtja laseb silo toota allhankena, makstes 

selle eest vastavalt turutingimustele kehtivat tonni hinda. 

4. Analüüsida traditsioonilise, teenustöö ja allhanke stsenaariumi kasutamise 

majanduslikke eeliseid ja riske; 

 

Magistritöös on esitatud järgnevad uurimisküsimused: 

 

1. Kui suur on kolme erineva stsenaariumi puhul silo tootmisomahinna erinevus, 

kasutades ettevõtte agrotehnikat ja tööjõudu, põllumajandusteenust või allhankena 

hangitud ostusilo?  

2. Millised riskid on kolme erineva stsenaariumi puhul? 

3. Kuidas kujuneb silo tootmisomahind kolme erineva stsenaariumi puhul? 

4. Milliseid põllumajandusteenuseid pakutakse Eestis silo tootmiseks ja kui suur on 

selle kulu? 

 

Piimatootjatel peaks olema oskus arvutada silo tootmisomahind erinevate stsenaariumite 

puhul ja teadmised selle mõjust piimatootmises. Antud teadmisteta ei ole piimatootjal 

võimalik vastu võtta otsuseid, mis on seotud tootmistegevuse planeerimise, omahinna 

kontrollimise ja investeeringute tegemisega. Kui on teada tootmisomahind, siis saab 

söödakulu ja piimatoodangut vastavalt vajadustele efektiivselt juhtida.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1 Tootmisomahind kolme erineva stsenaariumi puhul 

 

Alates 2014. aasta 3. kvartalist kuni 2016. aasta 3. kvartalini oli piimakarjakasvatatuses 

majanduslikult rasked ajad, kuna paljudel piimatootjate jaoks oli piima eest saadav tulu alla 

tootmisomahinna ja paljud ettevõtjad loobusid omad karjast. Kuna loomasööta ei olnud 

ennam nii suures koguses vaja, siis hakati rohumaid üles harima ja selle asemel külvati 

teravilja, kuna sellega teenis rohkem. Kuid Eestil on Euroopa Liidu poolt kehtestatud 

püsirohumaa säilitamise kohustus. Selle eesmärk on süsinikdioksiidi (CO2) sidumine, 

taimestiku ja loomastiku liigirikkuse ja mitmekesisuse säilitamine, rohestamine ning 

loodushoid. Püsirohumaa hektarite absoluutarv, mille säilitamisel oleks Eestil kohustus 

täidetud, on 207 500 hektarit. 2016. aasta taotluste põhjal kujunes Eestis püsirohumaa 

absoluutarvuks 191 400 hektarit ehk vähenemine on 16 100 hektarit. Rohumaad tuleb 

taastada 1722 põllumehel, millega tuleb Eestis kevadel tagasi rajada ligi 8000 hektarit 

püsirohumaad. See on miinimum, mis meil tuleb tagasi rajada. Kui mõni põllumees harib ka 

alanud aastal püsirohumaad üles, on suhtarv paigast ära ja püsirohumaa tuleb tagasi rajada. 

Taastatav püsirohumaa peab olema rajatud 2017. aasta pindalatoetuse taotlemise ajaks. 

Heintaimede segu peab olema selleks hetkeks külvatud alale, mis planeeritakse jätta 

tagasirajatavaks püsirohumaaks. Tagasirajamise kohustused määratakse igaühele 

individuaalselt ja proportsionaalselt, sõltuvalt ülesharitud püsirohumaa pinnast (H. Raamets 

2017). Kuid rohumaid, mis tuleb taas rajada on võimalik rakendada uuesti piimatootmises, 

kui suudetakse pakkuda silo tootmisega seotud allhanget teistele piimatootjatele, kes 

alustavad piimakarjakasvatusega, soovivad taimekasvatusega lõpetada või soovivad 

piimakarja suurendada ja ei oma piisavalt põllumaad. Teine variant on rentida põllumaa ja 

pakkuda silo tootmisteenuseid antud põllul, sellega on võimalik traktoreid ja 

põllutöömasinaid rakenda ja teenida selle pealt tulu. 

 

Tabelis 1 on esitatud kolm erinevat stsenaariumi, mille vahel on piimatootjal võimalik 

valida, kui ta soovib toota või hankida silo. Magistritöös uuritud esimene ettevõte, mille 

silovajadus aastas on kokku 11200 tonni kasutab 1. ehk klassikalist silo tootmis stsenaariumi 

ja teine ettevõte kasutab 3. stsenaariumi ehk ostusilo. Esimese ehk klassikalise stsenaariumi 

järgi toodetakse silo piimatootja agrotehnikaga, piimatootja omandis või rendis oleval 
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põllumaad. Antud stsenaariumi järgi omab piimatootja kõiki komponente silo tootmiseks ja 

ta ei kasuta selleks teiste ettevõtete teenuseid või allhankeid. Teise stsenaariumi järgi 

toodetakse silo piimatootja omandis või rendis oleval põllumaal, kuid silo tootmiseks 

kasutatakse teiste ettevõtete poolt pakutavat silo tootmise teenustööd, mis võib tuleneda 

näiteks tööjõu puudumisest või kulu kokkuhoiust. Kolmanda stsenaariumi järgi kasutatakse 

silo hankimiseks ostusilo, mida hangitakse allhankena teistelt põllumajandustootjatelt 

transporditult silohoidlasse. Antud stsenaariumit kasutab magistritöös uuritud teine 

piimakarjakasvatusega tegelev ettevõte, kes ei oma ega rendi põllumaad. 

 

Tabel 1. Silo tootmise ja hankimise kolm erinevat stsenaariumi 

 

 
Põllumaa 

(Omandis või 

puudub) 

Agrotehnika 

(Omandis või puudub) 

Teenustöö 

kasutus 

(kasutab või ei kasuta) 

Ostusööda 

kasutamine 

(kasutab või ei 

kasuta) 

1  

 

Põllumaa on 

ettevõtte 

omandis  

Ettevõte omab silo 

tootmiseks agrotehnikat 

Ettevõte ei kasuta 

teenustööd silo 

tootmiseks 

Ettevõte ei kasuta 

ostusööta 

2  

 

Põllumaa on 

ettevõtte 

omandis  

Ettevõtel puudub silo 

tootmiseks agrotehnika 

Ettevõte kasutab 

teenustööd silo 

tootmiseks 

Ettevõte ei kasuta 

ostusööta 

3  

 

Ettevõttel 

puudub 

põllumaa 

Ettevõtel puudub silo 

tootmiseks agrotehnika 

Ettevõte ei kasuta 

teenustööd silo 

tootmiseks 

Ettevõte kasutab 

ostusööta silo 

hangitakse 

 

Allikas: Koostatud autori poolt 

 

Allhanget ja teenustööd on kirjanduses kasutatud inglise keelsete mõistetena subcontracting 

ja outsourcing. Subcontracting ehk allhanke mõiste on olnud kasutuses juba mitu sajandit, 

kuid mõistet outsourcing ehk teenustöö kasutati esmakordselt aastal 1982 (A. V. Mieghem 

1999). Kahjuks aetakse tihti segamini teenustöö (outsourcing) ja allhanke (subcontracting) 

mõiste olemust, kuigi mõlema mõiste puhul on kindlad reeglid ja tavad. Peamine erinevus 

seisneb emaettevõtte kontrollis toote või teenuse tööprotsessi üle.  Teensustööd tunnustati 

esmakordselt äristrateegiana 1989. aastal. Alates 1990-ndate algusest sai teenustöö 

kasutamisest rahvusvahelise ettevõtluse lahutamatuks osa. 2000-ndaks aastaks oli teenustöö 

idee laialdaselt kasutuses juba eri suuruse ja tegevusvaldkonnaga ettevõtetes (R. Handfield 

2006). Allhankesuhete areng ja ka teaduslikud käsitlused arenesid märgatavalt aastatel 1970 

ja 1980, kui Williamson töötas välja tehingukulude (transaction cost) teooria (U. Lehtinen 
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2001). Antud perioodil valitsesid allhankesuhetes peamiselt traditsioonilised tarnesuhted, 

kus enamasti toimus toormaterjalide ja tootmiseks vajalike komponentide tarnimine.  

 

Teenustöö (outsourcing) peamine areng toimus tugiteenuste sisseostmisel, kui ettevõtted 

hakkasid keskenduma kulude kokkuhoiule ja lasid ettevõtte mitte põhitegevusega seotud 

ülesanded teistel ettevõttel teenustööna teostada. Ettevõtted kasutasid teenustööna näiteks 

raamatupidamisteenuseid, andmetöötlust, kirjavahetust, koristusteenust jne (R. Handfield 

2006). Antud magistritöös kasutatatud mõistete allhange (subcontracting) ja teenustöö 

(outsourcing) puhul on mõlemal juhul tegemist situatsioonidega, kus üks ettevõte (teenuse 

pakkuja) toodab toodet või osutab teenust teisele ettevõttele, kuid mõiste outsourcing ehk 

teenustöö tähendab olukorda, kus ettevõte suudaks teenustööna tellitud toodet või teenust 

ise toota, kuid mingil kindlal põhjustel ta seda ei tee, näiteks kuluefektiivsus või mahupiirang 

(A. Van Mieghem 1999).  

 

Subcontracting ehk allhanke puhul ei oma ettevõtja piisavat kompetentsi, ressursse või 

tehnoloogiat vastava toote või teenuse tegemiseks ja on sunnitud kasutama teise ettevõtte 

kompetentsi. Põllumajanduses kasutatakse selleks näiteks allhankena ehitiste rajamist või 

kui piimatootja ei oma maad, agrotehnikat ega teadmisi, siis tellib ta allhankena ostusilo 

silopallina või transporditult silohoidlasse.  Subcontractng ehk allhanke terminit on 

kasutatud juba mitu sajandit ja traditsiooniliselt viitab see teise ettevõtte palkamisele 

spetsiifiliste ülesannate, toodete või projektide teostamiseks. Allhanke võtja ja teostaja 

töötavad tihedas koostoos läbi kogu projekti ja allhanke võtjal on arvestatav kontroll 

allhanke tehigija üle (L. Beebe, B. Meyers. 1998). Ülesanded, mida teostatakse teenustööna 

on erinevalt allhankest üldjuhul sellised, mida on võimak teostada ka tellija ressursside, 

kopetentsi ja tehnoloogiaga. Teenustööd kasutakse näiteks tõõjõu suunamisel kõrgemat 

lisandväärtut andvale töökohale. Ettevõtte võib teenustööd kasutada ka näiteks 

tugiteenustena ja infotehnoloogilise toena, et olemasolev tööjõud saaks keskenduda toote 

müügile ja toodangule (L. Beebe, B. Meyers. 1998). 

 

Holmes (1986) ja Watanabe (1971) toovad välja allhanke kolm peamist liiki, milleks on 

mahu allhange (capacity subcontracting), spetsialiseerunud allhange (specialization 

subcontracting) ja tarnija allhange (supplier subcontracting). Mahu allhanke puhul antakse 

allhankijale kindlate plaanide järgi toodetav toode või teenus, mida tavaliselt toodab ka 

emaettevõte. Antud allhanke põhjuseks on emaettevõtte mahu puudumine, mingi kindla 
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toote toomisel või teenuse osutamisel. Mahu allhanke puhul on tavaliselt tegemist ajutise 

allhankega, kus emaettevõttel on tellimusi rohkem, kui ettevõte suudab oma vahenditega 

toota. Spetsialiseerunud allhanke puhul on tavaliselt valmistamise meetodi otsus allhankijal. 

Spetsialiseerunud allhange tekib toodete vertikaalsel jagunemisel, kus vertikaalselt seotud 

ettevõtetel on üksteist täiendavaid ressursse või tootmistehnoloogiaid. Tarnija allhanke 

puhul on tegemist sarnase allhankega nagu spetsialiseerunud allhange, kuid allhankija on 

antud juhul täielikult sõltumatu ettevõtja, kes omab täielikku kontrolli tehntava toote 

kavandamise, arengu ja tootmise meetodi üle, kuid on valmis tegema allhanget. Tarnija 

allhanke puhul pakub allhankija emafirma poolt litsentseetud eriotstarbelist toodet. 

 

Viimase kolmekümne aasta jooksul on märgatavalt kasvanud teadusuuringute maht 

tootmisomahinna tootekulu arvutamisel ja hindamisel (Brierley, Cowton, Drury, 2001).  

Uuringud algasid peamiselt tööstussektoris, mille põhjal võeti kasutusele eri metoodikaid ka 

teistes sektorites nagu põllumajandus. Tänapäeva põllumajanduses on sisendite ja väljundte 

hindamine muutunud üha keerulisemaks ja sellest tulenevalt on muutunud ka metoodika. 

Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeerium on hinnanud piima tootmise kulu ja 

kasumlikkust alates 1975. aastast, kasutades selleks Agricultural Resource Management 

Survey (ARMS) andmeid, mis on igal aastal teostatav riiklik põllumajandusuuring. Kanadas 

kasutatakse selleks Farm Level Data Project (FLDP) andmeid, milles uuritakse 

põllumajandusettevõtete majanduslikke näitajaid (Cesaro et al 2008).  

 

Ühiku omahind (ingl. k cost) saadakse ühiku soetamisel, tootmisel või kliendile teenuse 

osutamisel kasutatud ressursi hulga jagamisel ühikute arvuga. Omahinna puhul on seega 

tegemist keskmisega, mis sõltub kahest tegurist: kasutatud ressursside (ehk kulude) summast 

ja toodetud tooteühikute või kliendile osutatud teenuste hulgast. Kuna omahinna puhul on 

tavaliselt tegemist arvutusliku keskmisega, ei pruugi tulemus konkreetse ühiku puhul ja 

antud perioodil kehtida.  Enamlevinud omahinna kategooriad on (Ü. Pärl 2012): 

 

• tootmisomahind (manufacturing costs) – tootmiskulud ühiku kohta, 

• täisomahind (full costs) ehk kogu väärtusahela kulud ühiku kohta. 

 

Seega peaks toote või teenuse omahinnast rääkides kõigepealt täpsustama, millist omahinda 

ehk millist kulude kogumit ühiku kohta silmas peetakse. Tootmisomahinna koosseis on 

määratud finantsraamatupidamist reguleerivate seadustega. Viimane sisaldab ainult 
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tootmiseks vajalikke kulutusi (manufacturing costs, absorption costs), st ei sisalda toote 

juurutamise, turustamise ettevõtte üldjuhtimise kulusid. Täisomahind (full costs) sisaldab 

kogu toote väärtusahela kulud, kaasa arvatud halduskulud ja müügikulud ning mõnikord ka 

toote juurutamis- ja lõpetamiskulud (Ü. Pärl 2012). Antud magistritöös uuritakse silo 

tootmisomahinda kahe ettevõtte näitel ja kolme erineva stsenaariumi puhul. Antud 

stsenaariumite põhjal leitakse töös tootmisomahind silohoidlas ja söödalval, mis tähendab, 

et sellest on maha arvestatud silo riknemine, mis ilmneb kui silo hakatakse kasutama ja 

teisendatakse söödaratsioonis kasutavaks kuivaineks (tabel 1). Töö tulemusena saadakse silo 

ja kuivaine tonni kulu kolmel erineval stsenaariumil ja kahe ettevõtte näitel. 

 

Sageli nimetatakse omahinna arvestust ka täiskuluarvestuseks ja traditsiooniliseks 

kuluarvestuseks. Oluline on alati täpsustada, mida me mõistame omahinna all ja eristada 

erinevad omahinna tasemad. Juhul kui jaotatakse kõik kulud toodetele/teenustele, 

nimetatakse seda täisomahinna arvestuseks. Juhul kui jaotatakse kuluobjektidele ainult 

põhitegevuse kulud, siis nimetatakse seda põhitegevuse omahinna arvestuseks. Juhul kui 

jaotatakse kuluobjektidele ainult otsekulud, nimetatakse seda otsese omahinna arvestuseks. 

Kuluobjektide arvestamise eesmärgil paigutatakse, jaotatakse ja kogutakse kulud, mida võib 

jaotada üheksaks sammuks (S. Karu 2012):  

1. valitakse kuluobjektid (tooted, teenused, projektid); 

2. liigitatakse kulud otse- ja kaudkuludeks; 

3. paigutatakse otsekulud otse kuluobjektidele; 

4. liigitatakse kaudkulud tootmise üldkuludeks ja organisatsiooni üldkuludeks ja 

moodustatakse põhitegevuse (tootmise) kulukohad, tugiteenuste kulukohad ja 

organisatsiooni üldkulude kulukohad; 

5. valitakse kulukäiturid, paigutatakse ja jaotatakse kaudkulud põhitegevuse 

kulukohadele ja tugiteenuste kulukohtadele; 

6. jaotatakse tugiteenuste kulukohtade kulud põhitegevuse kulukohtadele,  

7. leitakse üldkulude määrad igale põhitegevuse kulukohale ja jaotatakse põhitegevuse 

kulukohtade kulud kuluobjektidele; 

8. paigutatakse ja jaotatakse organisatsiooni üldkulud üldjuhtimise kulukohtadele;  

9. leitakse üldkulude määrad igale üldjuhtimise kulukohale ja jaotatakse 

organisatsiooni üldkulud kuluobjektidele.  
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Toote pikaajalise keskmise müügihinna määramisel on tavaliselt mõistlik teada toote 

täisomahinda (full costs), samas kui ekstreemsetes tingimustes, näiteks majanduskriisi ajal, 

peame teadma ka muutuvkulude omahinda (variable costs). Tootmisomahinda 

(manufacturing costs, absorption costs) on aga kindlasti vaja raamatupidamise aastaaruande 

koostamisel, et määrata kindlaks varude summa bilansis ning müüdud kauba maksumus 

kasumiaruandes (Ü. Pärl 2012).  Antud magistritöös leitakse esmalt silo tootmisomahind 

silohoidlas ja lõpuks söödalaval, mis tähendab, et kuluarvestus toimub kuivaine tonni 

põhiselt. Selleks tuleb arvestada kalkulatsioonis silo kadusid enne söötmist ja 

kvaliteedinäitajaid, mis antud töö puhul väljenduvad kuivaine osakaalus. Siis on võimalik 

arvestada kasutatud silo kulu söödaratsioonis, lähtuvalt tegelikust tarbimisest. Kaod võivad 

tekkida kuivaine vähenemisest ja silo riknemisest. Liblikõieliste säilitamisel tekitab 

probleeme nende madal sileeruvus ja kuivainesisaldus. Ristikute tavaliselt madal 

kuivainesisaldus (KA 14–20%) soodustab võihappelist käärimist ning proteiini lagunemist. 

Märja materjali korral tekib ohtrasti silomahla (15–20%), mis põhjustab suuri toiteainete 

kadusid (P. Lättemäe, U. Tamm 2006).  

 

Toitainete kadu arvestatakse tavaliselt kuivainekaona. Kadude summa moodustub 

järgmistest osadest: põllukadu, taimede ja mikroobide hingamiskadu, käärimiskadu, 

mahlakadu ja aeroobne riknemiskadu. Uurimistulemuste järgi on märjemal materjalil 

kuivainekadu suurem kui närvutatud materjalil. Pikemaajalisel närvutamisel ja kuivatamisel 

kadu suuremeb. Kuivainekadu kõigub tavaliselt piirides 12-18%. Silo kindlustuslisandid 

vähendavad oluliselt toitainet kadusid. Piimatootja peab silo valmistamisel arvestama 

oluliste toitainete kadudega, mis tekivad neljal erineval viisil (P. Lättemäe 2008): 

 

1. Põllukadu 

2. Hingamiskadu 

3. Käärimiskadu 

4. Mahlakadu 

 

Põllukadu tuleneb taimede mehaanilisest töötlemisest koristamisel, taimede hingamisest ja 

vihmaga toitainete väljauhtmisest. Äsja niidetud rohu hingamiskadu on minimaalne, kuid 

närvutamisel suureneb sageli 3-5%-ni. Pikem närvutusaeg põllul suurendab tunduvalt kadu, 

seda eriti halbades ilmastikuoludes (P. Lättemäe 2008).  
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Piimhappelise käärimise kuivainekadu on tavaliselt 2-5%, kuid energiat või protsessi käigus 

massiühiku kohta isegi lisanduda. Mida märjem on rohi, seda rohkem eraldub ka mahla ja 

kadu võib ületada 10%. Kui rohu kuivainesisaldus on suurem kui 30%, siis praktiliselt 

mahlakadu ei ole. Õhu pihkumine silosse on oluline kadude põhjus, mis võib ületada 

käärimiskadusid. Enamasti moodustab see riknemiskadu 1-3% sileeritavast kuivainemassist 

kuus ja oleneb pihkumise suurusest (P. Lättemäe 2008). Kadude vältimisel peab piimatootja 

tagama kvaliteetse toodangu, kuid siin peab piimatootja lähtuma kasutatavast stsenaariumist, 

mida ettevõttes kasutatakse. Kui kasutatakse traditsioonilist stsenaariumi, siis omab 

piimatootja täielikku kontrolli kvaliteedi tagamiseks, kuid teenustöö ja allhanke 

stsenaariumi puhul peab kvaliteeditingimused olema fikseeritud lepingutest tulenevate 

tingimustega. Allhanke puhul on näiteks võimalik täpselt määratseda silo kvaliteedist 

sõltuva hinnamudeli. Teenustöö puhul on kõige tähtsam tagada õigeaegne silo tootmine, mis 

lähtub peamiselt ilmastiku tingimustest ja heina kasvust. 
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1.2 Piima tootmisomahind ja silo osakaal 

tootmisomahinnast 

 

Piima tootmine algab loomade söötmisest, mille tulemusena saadakse sellele vastav väljund 

piima näol. Sööda kulu moodustab piima tootmisomahinna struktuuris kõige suurema osa. 

Kuna kõige suurem omahinna komponent on lüpsikarja söödakulu, siis antud kulude 

kontrollimisele tuleb enim rõhku asetada, kuid sealjuures tuleb alati arvestada ka mõju 

tuludele ehk piima müügile. Kui tulud langevad kuludest rohkem, siis ei saa rääkida 

kokkuhoiust. Esimese sammuna sisendi tootmisomahinna kontrollimisel on selle mõõtmine 

ja seejärel tulemuste hindamine pikemas ajaperioodis. Tootmise efektiivsemaks muutmiseks 

on oluline omada ülevaadet kõikidest farmi kuluartiklitest ja tootlikkuse näitajatest. Igas 

farmis on need näitajad erinevad ning aluseks ei tohiks võtta riigi keskmisi näitajaid, mis 

võivad anda vägagi vale aluse otsuste langetamisel. Euroopa piimafarmides läbiviidud 

uuringus (Alteor Conseil, 2009/2010) olid viis suurimat tootmiskulu järgmised: 

1. söödad, mille hulka kuulub silo (28%) 

2. masinad jm tehnika (22%) 

3. maa ja hooned (11%) 

4. karja täiendus (9%) 

5. muud kulud (8%) 

 

Enamikes Euroopa riikides on nende näitajate osatähtsus tootmise kogukuludes sarnane ja 

toob selgelt esile piimakarja efektiivse söötmise tähtsuse (P. Puskar 2016), mille peamiseks 

komponendiks on silo. Kõik söödaratsioonid algavad silost, mida rohkem odavad silo on 

võimalik looma söödaratsiooni paigutada, seda odavam on piima tootmisomahind. 

Kuigi metoodikaid on piima tootmisomahinna leidmisel erinevaid, siis andmetena 

kasutatakse peamiselt 1965. aastal Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poolt loodud 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (Farm Accountancy Data Network - 

FADN) andmeid. Andmebaasi eesmärk on koguda informatsiooni põllumajanduslike 

majapidamiste majandustegevuse analüüsimiseks ja ühise põllumajanduspoliitika meetmete 

mõju hindamiseks. ELi tasandil kogutakse igal aastal andmeid ligikaudu 80 tuhandest 

kindlate kriteeriumide alusel väljavalitud põllumajanduslikust majapidamisest, kes 
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esindavad kokku ligi viit miljonit põllumajandustootjat 28 liikmesriigis. FADNi valimiga on 

esindatud ligikaudu 90% kasutatavast põllumajandusmaast ja põllumajanduslikust 

tootmisest kogu Euroopa Liidus (Maamajanduse Infokeskus 2017). Eestis 

põllumajandustootjate raamatupidamise andmebaasi (FADN) esitas 2015. aastal andmeid 

138 spetsialiseerunud piimatootjat. Spetsialiseerunud piimatootjate gruppi kuulub nii 

väikseid, keskmise suurusega kui ka väga suuri piimatootjaid. Spetsialiseerunud 

piimatootjate grupis oli 2015. aastal piima realiseerimishind keskmiselt 233 €/t. Võrreldes 

2014. aastaga, mil saadi piima realiseerimisel keskmiselt 329 €/t, on vähenemine 29%. Nii 

suurte hinnamuutuste juures on eriti tähtis analüüsida, kui palju tegelikult piima tootmine 

maksab ja kas on võimalik kulusid kokku hoida (M. Aamisepp 2016).  

Üks potentsiaalne kokkuhoiuallikas on lehmad, kelle piimatoodang on oluliselt alla 

söötmisgrupi keskmise. 2014. aastal vaadeldud üheksas piimakarjakasvatusega ettevõtetes 

(põhikarja suurusega 190 – 760 lehma) oli keskmine söödakulu lehma kohta 3,49 

EUR/päevas, mis tähendab, et piima hinna juures 0,25 EUR/kg on söödakulu tasuvuspiir 

vähemalt 14 kg piima päevas. Tegelikkuses on see märksa kõrgem, kuna keskmine 

söödakulu hõlmab ka kinnislehmi, kelle päevane ratsioon on oluliselt odavam. Ühe uuringus 

osaleva konkreetse ettevõtte näitel kujunes lüpsva lehma söödakulu tasuvuspiiriks ca 18 

kg/päevas. 2014. aasta oktoobri kontrolllüpside andmetel oli 9,6% lüpsvatest lehmadest 

piimatoodanguga alla 18 kg/päevas, mis on söödakuluga võrreldes suhteliselt kriitiline tase. 

Selline lehm võib tänases keskkonnas teenida farmile lihaks müües rohkem kui jätkamisel 

piimaandjana. Kindlasti tasuks vaadata kriitiliselt üle kinnislehmade ja hilises 

laktatsioonijärgus lehmade söödaratsioonid, eriti kui loomade kehakonditsioon on liiga 

kõrge. Kuid kinnislehmade ülesöötmine võib tuua otsese rahalise kaotuse söödakuludelt 

ning hilisemad terviseprobleemid (A. H. Viira, A. Remmik 2014). 

 

Kui arvestuslikku palgakulu tasustamata tööjõule mitte arvesse võtta, siis kujunes M. 

Aamiseppa uuringus 2015. aasta spetsialiseerunud piimatootjate grupis keskmiseks piima 

tootmise omahinnaks 255 eurot/tonn 2016. Kõige madalam oli see näitaja grupis 51 kuni 

100 lehma 252 eurot/tonn ja kõige kõrgem grupis karja suurusega 101 kuni 300 lehma 274 

eurot/tonn, seega nii suuri erinevusi gruppide vahel kui varasematel aastatel, 2015. aastal ei 

olnud. 2015. aastal oli piima tootmise omahind kõrgem kui piima realiseerimise hind kõigis 

suurusgruppides ja kõige suurem oli see vahe grupis karja suurusega 101 kuni 300 lehma. 

Arvestades juurde ka tasu tasustamata tööjõule, kujuneb arvestuslikuks piima tootmise 
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omahinnaks keskmiselt 272 eurot/tonn ja kõige väiksemate tootjate grupis 528 eurot/tonn. 

Võrreldes 2014. aastaga vähenes 2015. aastal piima tootmise omahind 47 euro ning piima 

realiseerimise hind 96 euro võrra tonni piima kohta. Viimase seitsme aasta võrdluses oli 

piima realiseerimishind kõige kõrgem 2013. aastal 336 eurot/tonn ja kõige madalam 2009. 

aastal 208 eurot/tonn. 

 

Eesti Maaülikooli, Kehtna Mõisa OÜ ning TÜ Epiko poolt läbiviidud rakendusuuringus 

teemal „Piimatootmisettevõtte tootmisprotsessi uuring tulemusmõõdikute süsteemi välja 

töötamiseks“, mille käigus koguti detailseid andmeid 10 piimatootmisettevõtte 

tootmisprotsessi ning müügitulu ja kulude kohta leiti, et tootmise omahind on keskmiselt 

283 eurot/tonn. Kõige kõrgem omahind tonni kohta oli 335 eurot ja kõige madalam 219 

eurot/tonn, ehk madalaimast 53% kõrgem (A. H. Viira, A. Remmik 2014). Kui võrrelda kahe 

uuringu andmeid, siis tekib kahtlus, et nii suur omahinnna erinevus ei saa olla korrektne ja 

tõenäoliselt esineb andmebaasides või metoodikas vigasid. Tihti tekivad andmevead 

andmesisestaja poolt, sest osad kulud jäetakse märkimata, kuna ei soovita, et kõrvalised 

isikud (nt piimatööstused) teaksid tegelikku omahinda või soovitakse naabrist parem olla ja 

märgitakse rohkem kui vaja. A. H. Viira ja A. Remmiku hinnangul võib eeldada, et ettevõtete 

puhul võib esineda üleinvesteerimist või puudulikust andmetes (2014).  

 

Aamiseppa uuringus ei ole välja toodus, kas loomade müügist tekkiv tulu on omahinnast 

maha arvestatud, kuid soovides leida piima omahind peab sellega arvestama, sest see on üks 

osa piimakarjakasvatusest. Loomade müüki ei saa võtta eraldiseisva haruna vaid osana 

tootmisest. Arvestades loomade müüki vähenevad piima tootmisega seotud kulud 

keskmiselt 10% võrra, või siis 30 eurot/tonni kohta keskmiselt. Kõige enam vähenes 

loomade müügist piima omahind 54 eurot/tonni kohta ja kõige vähem 16 eurot (A. H. Viira, 

A. Remmik 2014).  Antud erinevus võib tuleneda mitmest asjaolust. Kui laut ei ole veel täis 

siis kasutatakse loomi lauda täitmiseks ja lihtsalt ei jää loomi üle mida võiks müüa. Kui laut 

on täis ja loomi hakatakse prakeerima, siis müüakse vaid madala väärtusega loomi, mis 

lähevad lihatööstustele ja kvaliteetsed loomad pannakse karja täienduseks. Kriisi ajal on aga 

olukord erinev, kus loomi võidakse müüa selleks, et piima hinna langusest tekkivat kahjumit 

katta loomade eest saadava tuluga, kuid mis viib omakorda karja kvaliteedi ja piimatoodangu 

alla. 
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Eesti Maaülikooli, Kehtna Mõisa OÜ ning TÜ Epiko poolt läbiviidud rakendusuuringus olid 

vaatluse all 2014. aasta 9 kuu tulemused. Uuring hõlmas ettevõtteid põhikarja suurusega 190 

– 760 lehma, kasutati kas platsilüpsi või torulüpsi tehnoloogiat. Üheksas ettevõttes kümnest 

karjatatati suvel noorkarja, kahes (väiksemas) ettevõttes ka lüpsikarja. Tabelis 2 esitatud 

taimekasvatuse kulud väljenduvad omatoodetud söötade hinnas. 

 

Tabel 2. Söödakulud kokku eurot/tonn 

 
 

Keskmine Max Min Osakaal kuludest % 

Lüpsikarja põhisööt 47 77 19 15% 

Lüpsikarja lisasööt 92 114 67 29% 

Lüpsikarja söödad kokku 139 175 106 45% 

Noorkarja põhisööt 17 24 4 5% 

Noorkarja lisasööt 23 40 12 7% 

Noorkarja sööda kokku 40 56 16 13% 

Söödakulu kokku 179 212 133 57% 

 

Allikas: A. H. Viira, A. Remmik 2014 

 

Tabelis 2 eraldi välja toodud lüpsikarja ja noorkarja söödakulu, mis omakorda on jaotatud 

põhisöödaks ja lisasöödaks. Põhisööda alla kuulub silo, millest võib järeldada, et silo osakaal 

oli piima omahinnast keskmiselt 22%, kui arvestada noor- ja lüpsikarja koos. M. Aamiseppa 

omahinna arvutamise metoodika kohaselt võetakse omatoodetud söötade puhul arvesse 

söödateravilja maksumus ning rohusöötade, teraviljasilo, karjamaarohu jne kulu 

arvestatakse söödatootmise erikulude (ostuseeme, väetised, taimekaitsevahendid) baasil 

vastavalt söödakultuuride osatähtsusele kogu maakasutuses (2016). 2015. aastal 

moodustasid kulutused söötadele 27% kõigist kuludest, keskmiselt 68 eurot toodetud piima 

tonni kohta. Väiksema karja suurusega tootjatel oli söödakulu madalam kui suurematel 

tootjatel. Suurtootjatel (rohkem kui 300 piimalehma) oli söödakulu kõige kõrgem, 

moodustades keskmiselt 72 eurot toodetud piima tonni kohta. Võrreldes 2014. aastaga on 

söödakulu vähenenud keskmiselt 10 eurot toodetud piima tonni kohta, söödakulu arvelt on 

kokku hoitud kõigis suurusgruppides ja kõige enam (19 €/t) grupis karja suurusega 101 kuni 

300 piimalehma (M. Aamisepp 2016). Seega peab piimakarjakasvatusega tegelev ettevõtja 

analüüsima, kas ettevõttes on silo tootmine korraldatud nii, et see tagaks võimalikult suure 

seedivusega kuivaine ja kõrge proteiini ja energia sisaldusega sööda. Kui hakatakse sööda 
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kvaliteedi pealt kokku hoidma, siis kannatab selle all looma tervis ja selle tulemusena ka 

piimatoodang. A. H. Viira ja A. Remmiku hinnangul tuleks lüpsikarja söödakulu hindamisel 

tähelepanu pöörata jääktulule (margin over concentrates) ehk söötmispäevas lehma poolt 

toodetud müügipiima tulu ja tarbitud lisasöötade kulu vahele. Kuna lisasöötade söötmine ei 

mõjuta praktiliselt üldse muid kulusid, siis tähendab muutus jääktulus sisuliselt ka muutust 

loomakasvatuse kasumis (2014). 

 

M. Aamiseppa uuringus moodustasid ligikaudu veerandi (25%) kõigist kuludest, keskmiselt 

63 eurot toodetud piima tonni kohta, kusjuures kahes väiksema karjaga gruppides olid 

üldkulud ülejäänud gruppidest märksa kõrgemad (vastavalt 126 €/t ja 107 €/t). Võrreldes 

2014. aastaga on üldkulud vähenenud 21%, keskmiselt 16 eurot toodetud piima tonni kohta. 

Tööjõukulu moodustas viiendiku (21%) kõigist kuludest, keskmiselt 54 eurot toodetud piima 

tonni kohta. Võrreldes 2014. aastaga on tööjõukulud vähenenud keskmiselt 10 eurot 

toodetud piima tonni kohta. Kulum moodustas keskmiselt 15% ja intressikulu 2% kõigist 

kuludest, vastavalt 37 eurot ja 6 eurot toodetud piima tonni kohta (2016). 

 

Muutuvkulude osakaal piima omahinnast moodustab keskmiselt vaid 9%, kuid see võib 

olla märgilise tähendusega arvestades loomade suremust ja väljalüpsi (Tabel 3). 

Materjalide ja veterinaarravimite pealt on võimalik kokku hoida, kuid see mõjutab otseselt 

loomade tervist ja piima kvaliteeti. Kui loomi ei ravita korrektselt võib piimas olevate 

somaatiliste rakkude arv ml-s tõusta ning piima eest saadav tulu langeda 30%, kui 

somaatiliste rakkude arv ml-s ületab 400 000 piiri. 

 

 

  



 23 

Tabel 3. Loomakasvatuse mutuvkulud (ilma söödata) kokku eurot/tonn 

 
 

Keskmine Max Min Osakaal kuludest % 

Veterinaarravimid 7 11 3 2% 

Loomaarstiteenus 2 5 0 1% 

Seemendusteenus 0 1 0 0% 

Sperma 2 4 1 1% 

Jõudluskontroll 1 1 0 0% 

Allapanu 1 7 0 0% 

Sõravärkimise teenus 1 3 0 0% 

Loomakasvatuse materjalid 11 27 2 4% 

Loomakasvatuse mutuvkulud  

(ilma söödata) kokku 

26 41 18 9% 

 

Allikas: A. H. Viira, A. Remmik 2014 

 

Püsiklud moodustasid keskmiselt 34% kõikidest kuludest ehk kolmandiku. Püsikulusid 

mõjutasid peamiselt tööjõukulu keskmiselt 17% ja kulum 8%. Kulumi osakaal on otseselt 

seotud investeeringutega, mida ettevõte on viimasel ajal teinud ja amortiseerumisaeg (tabel 

4). Kulumi vahe on neljakordne ja võib eeldada, et osades ettevõtetes olid investeeringud 

märkimisväärselt suuremad. Siin võib olla tegu ka üleinvesteeringuga, mida ei ole võimalik 

piima eest saadava tuluga katta. Tööjõukulude arvestamisel peaks olema arvestatud ka oma 

pere tööjõuga seotud kulud, mille puhul ei toimu tasustamist. Nagu tabelist 4 on näha siis 

erinevate ettevõtete puhul tööjõukulude vahe on kahekordne, mille põhjal võib eeldada, et 

väiksemates ettevõtetes on kasutatud oma pere tööjõudu.  
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Tabel 4. Püsikulud kokku eurot/tonn 

 
 

Keskmine Max Min Osakaal kuludest % 

Masinate kütus 7 14 3 2% 

Muu Kütus (olmeruumide, 

kontori jne) 

1 2 0 0% 

Elekter 7 10 4 2% 

Tööjõukulud 54 78 36 17% 

Masinate remont ja varuosad 6 13 0 2% 

Ehitiste remont ja varuosad 1 4 0 0% 

Masinate rent ja kasutusrent 0 1 0 0% 

Masinateenused 2 7 0 0% 

Maarent, maamaks 0 0 0 0% 

Kulum 26 47 12 8% 

Muud kulud 4 11 0 1% 

Püsikulud kokku 108 145 76 34% 

Kulud kokku 312 364 250 100% 

 

Allikas: A. H. Viira, A. Remmik 2014 

 

Kui loomade müügist saadavat tulu ei oleks antud uurimuses arvestatud, siis oleks keskmine 

piim omahind olnud 312 eurot/tonn (A. H. Viira, A. Remmik 2014). Võrreldes Eesti 

Statitstikaameti poolt väljastatud piima keskmisi kokkuostu hindasid ja piima keskmist 

omahinda (312 eurot/tonn), siis oleksid Eesti piimatootjad teeninud kahjumit 2014. aasta 

agustist kuni 2016. aasta novembrini (2017). Antud andmete põhjal võib isegi väita, et 

viimasest seitsmest aastast on Eestis kokkuostetud piima hind olnud alla piimatootja 

omahinna rohkem kui neljal aastal (tabel 5). 
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Tabel 5. Piima kokkuost Eestis, keskmine hind eurot/tonn 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jaanuar 251,35 312,61 327,28 321,92 395,24 240,26 234,29 

Veebruar 258,93 313,18 328,86 327,31 401,28 238,46 232,54 

Märts 255,77 323,97 327,12 329,78 403,31 250,78 227,41 

Aprill 260,03 329,47 313,34 325,35 396,27 249,85 219,18 

Mai 267,18 329,10 296,42 326,52 367,51 244,95 211,92 

Juuni 275,22 326,86 285,19 327,93 327,95 233,73 202,39 

Juuli 273,98 325,81 273,29 330,83 323,12 233,42 200,43 

August 275,98 324,92 273,69 333,21 298,76 224,85 207,51 

September 294,88 324,57 277,73 344,91 251,47 227,36 233,02 

Oktoober 298,93 320,39 285,44 352,78 255,44 229,92 263,86 

November 300,04 320,35 299,89 361,37 253,56 235,56 296,12 

Detsember 307,64 320,03 317,05 375,03 249,49 234,39 323,41 

 

Allikas: Autori poolt koostatud Eesti Statiskiaameti 2017. aasta piima kokkuostu andmetel 

 

Alati peab olema täpselt määratletud, millised komponendid kuuluvad omahinna sisse ja 

millised mitte, sest vastasel juhul ei ole võimalik näiteks ühistute poolt loodava 

piimatööstuse käivitamisel jõuda piima hinna määramisel kokkuleppeni (M. Sander-Sõrmus 

2017).  Kumbki ettevõtlusharu ei saa toota ega töödelda alla omahinna, kuid kõikide 

osapoolte vahel peab olema selge arusaam tegelikust omahinnast, mis on leitud ühtse 

metoodika järgi. 

 

1.3 Silo kasutus piimakarjakasvatuses ja selle omahind 

 

 

Mäletsejad nagu näiteks piimaveised vajavad märkimisväärset kogust sööta. Amaral-

Phillips ja McAllister (2007, pp 1-2) hinnangul on Holsteini piimaveise päevane söödanõue 

umbes 11,8 kg kuivainet või 13,3 kg ekvivalentset heina. Seda on võimalik saavutada läbi 

mitme erineva ratsiooni, kasutades heina, silo ja/või muud põllumajandustoodangut. 

Põllumajandustootjad valivad sööda ratsiooni sõltudes mitmest tegurist, nagu näiteks 

kasumlikkus, juhtimise eelistused ja sööda saadavus. Sõltumata valitud 

etteandmissüsteemist ja sööda hankimise erisusest, tuleb ettevõttel arvestada söödakuludeks 

50%-60% piima tootmise kogukulust.  

 

Viimastel aastakümnetel on enamikes arenenud loomakasvatusega riikides (ka Eestis) 

hakatud heina asemel tegema ja loomadele söötma rohkem silo. Silo saab teha varasemas 
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kasvufaasis olevast rohust (kõrrelistel heintaimedel kõrsumise lõpp, liblikõielistel 

õienuppude moodustumise faas), mil lehemass on kõige suurem ja rohu toiteväärtus kõige 

kõrgem. Ka vihmased ilmad ei sega niipalju silo tegemist kui heina kuivatamist. Head silo 

söövad lehmad päevas 40...50 kg, suuremad lehmad isegi kuni 60 kg. Sel juhul kulub heina 

vähe (ainult paar kilo lehma kohta). Kui silo on kuivainerikas (50...60% kuivainet, varem 

nimetati seda ka kuivsiloks), siis seda söödetakse vähem (Eesti põllu...2014).  

 

Söödakultuuride kasvatamise ja koristamise optimaalne süsteem, mis põhineb liikide, 

sortide ja segude agrobioloogial tagab veistele vajaliku energiatiheduse, muudab 

rohusöötade toiteväärtust kõrgetoodanguliste loomade nõuetele vastavaks ja vähendab 

tootmiskulusid. Parimad rohusöödad saadakse ristikukõrrelise segukülvidest. Valge 

ristikukõrreliste karjamaa piimatoodang oli kolme aasta keskmisena suveperioodil 300 kg 

lehma kohta suurem võrreldes lämmastikuga väetatud kõrrelisterohke karjamaaga. Loomade 

vajadustega tasakaalustatud söödaratsioonide koostamisel vajatakse tavaliselt 30% enam 

ostusöötasid kui hea toiteväärtusega rohusöötade söötmisel, mis muudab söötmise 22% 

võrra kallimaks. Hea rohusööda söötmisel võib rahaline ökonoomsus olla talveperioodil 70 

eurot lehma kohta (U. Tamm 2005). 

 

Hea kvaliteediga rohusööda söömuse määrab liigiline koosseis. Katseandmete alusel 

eelistavad loomad optimaalsel ajal koristatud ristikuid rohkem kui kõrrelisi või 

söödagaleegat. Põldheina söömus sõltub ristikute osatähtsusest rohustus. Mida rohkem on 

põldheinas ristikut, seda parema söödavusega saadakse rohusööt. Lutsernid annavad samuti 

hea söödavusega rohusööda, kuid siin avaldab tootmistulemustele mõju proteiini kvaliteet. 

Veiste söötmise füsioloogilised uurimused on näidanud kõrreliste ja liblikõieliste 

heintaimede proteiini kvaliteedi suuri erinevusi. Üldjuhul on liblikõielised 

proteiinirikkamad, kuid selle lõhustuvus vatsas on märksa kiirem ja ulatuslikum kui 

kõrrelistel. Vatsas lõhustunud proteiinist moodustub piisava energia olemas-olul mikroobne 

valk, mis omastatakse seedetrakti järgmistes osades kohta (U. Tamm 2005). 

 

Lühiajalistel rohumaadel kasvatatakse kiirema algarenguga ja lühema kestusega heintaimi. 

Seemnesegudesse võetakse 2-3 liiki, mis arengukiiruselt oluliselt ei erine. Karjatatavad 

rohu-maad võivad olla liigirikkamad (3-6 liiki). Liikide valikul tuleb lähtuda kasvukoha 

tingimustest ja rohumaa kasutusotstarbest, karjamaasegudesse võetakse tallamiskindlad 
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liigid. Rohusöötade tootmisel lähtutakse eelkõige loomade söödavajadusest, toitainete 

mitmekesistamise tagamiseks tuleb kasvatada nii kõrrelisi kui ka liblikõielisi kultuure. 

Liikide valikul peab arvestama mulla omadustega ja rohumaalt toodetud saagi kasutamise 

sihtotstarbest nt. silo, hein ja karjatamine (M. Aamisepp, H. Persitski 2013). 

Piimaveistele rajatakse kõrge toiteväärtusega rohumaad. Niitelised segud baseeruvad 

peamiselt lühiajalise kasutuse puhul punase ristiku ja kõrreliste (nt põldraihein, põldtimut), 

pikaajalise kasutuse puhul lutserni – kõrreliste (nt karjamaa raihein, roog-aruhein, põldtimut) 

või ida-kitseherne – kõrreliste segudel. Turvasmuldadel annab häid tulemusi pikaajalisel 

kasutusel päideroog, aas-rebasesaba ja ohtetu luste, lühiajalisel kasutusega rohumaal roosa 

ristik ja üheaastane raihein. Karjamaad rajatakse võimaluse korral valge ristiku baasil, 

vähemsobivate tingimuste korral lutserni ja kõrreliste (karjamaa raihein, harilik aruhein, 

aasnurmikas) segudena, eritingimustes ka keraheina puhaskülvina (H. Older 2010). 

Kasutades läga põldude väetamisel tuleks seda anda varakevadel lohisvoolikuga ning 

vajadusel pärast 1. ja 2. niidet kamarasse, soovitatav kogus 25-30 tonni hektarile. Reeglina 

annab esimene niide kõige kvaliteetsema rohumassi, seega peaks rõhk olema kevadisele 

saagile (100 N hektarile oleks ideaalne). Kui mullas ei ole piisavalt kaaliumit (80 K 

hektarile), jääb ka lämmastik kasutamata (M. Aamisepp, H. Persitski 2014). 

Katsetulemused ja praktika on näidanud, et rohusöötade tootmise ja säilitamise kõige 

optimaalsem viis on silo valmistamine. Silo on sööt, mis on toodetud suure 

niiskusesisaldusega haljasmassist kontrollitud käärimistingimustes. Silo on soovitatav teha 

eelkuivatatud, ehk närvutatud rohust. Sellega saab vältida mahlakadu, parandada 

sileerimistingimusi, suurendada kindlustuslisandi efektiivsust ja lõpptulemusena saada 

kvaliteetsem silo. Kiiremaks närvutamiseks on soovitatav niita rohtu muljurniidukiga, kuna 

muljumine kiirendab rohu närbumist. Vaalust rohumassi kogumisel on mitmesuguseid 

tehnoloogiaid. Tehnikat on erineva võimsuse ja tootmismahuga: kasutada saab nii rullsilo 

tehnoloogiat, kui ka tranšeesilo valmistamiseks kogurkärusid ja iseliikuvaid silokombaine 

(P. Lättemäe 2006). 

Silo tootmise alguseks on planeerimine ja seda tuleks teha juba sügisel. Kvaliteetne sööt 

tagab loomadele hea tervise ja kõrge tootlikkuse. Kõige aluseks on sileeritava massi 

kvaliteet. Tuleb planeerida kõik tööprotsessid rohumaadel – kus ja kuidas väetatakse, millal 
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niidetakse, kuidas silohoidla suletakse ning kuidas silohoidla avatakse ja loomi söödetakse 

(M. Aamisepp, H. Persitski 2014).  

Võtmesõnad silo tegemisel (M. Aamisepp, H. Persitski 2013):  

• Ühtlane heksel. Heksli ühtlus sõltub nii tehnikast kui ka rohumassi niiskusest.  

• Silokindlustuslisandi kasutamine. Bioloogilist silokindlustuslisandit tasub kindlasti 

kasutada. Keemilist konservanti kasutada siis, kui rohumassil on kõrge 

proteiinisisaldus ja madal kuivainesisaldus (alla 26%).  

• Silomassi tallamine. Silomassi tuleb tallata korralikult, korraga tallatav kiht võiks 

olla 25-30 cm paksune.  

• Silohoidla täitmine. Silohoidla tuleb täita võimalikult kiiresti, sest muidu tekivad 

kaod ja kvaliteet halveneb. Ideaalne oleks täita silohoidla 2-3 päevaga. Suure 

silohoidla puhul tuleks see eraldada vaheseintega väiksemateks osadeks. Silo kate 

peaks olema veekindel.  

Silo puhul on võimalik loomadele mõeldud silo säilitada neljal erineval viisil (P. Lättemäe 

2008): 

1. Virnsilo 

2. Tranšeesilo 

3. Pallisilo 

4. Tunnelsilo 

 

Virnsilo kasuks on otsustanud tavaliselt need tootjad, kellel puuduvad silohoidlad. See on 

ka kõige lihtsam ja odavam viis silo säilitamiseks. Sileeritav rohumass paigutatakse kas 

vahetult kõvale pinnasele, betoneeritud alusele või asfalteeritud platsile. Mulla- või 

kruusapind peab olema tasane ja kivid eemaldatud. Silovirn võib olla mitmesuguse 

suurusega, kuid optimaalne laius on 8-10m ja kõrgus 1,3-1,5 m. Ideaalne silovirn on piklik 

ja leivapätsi kujuga (P. Lättemäe 2008). 

 

Tranšeesilohoidlad on kas maapealsed või maasisesed. Eelistada tuleks maasiseseid ja 

osaliselt maasiseseid rajatisi, sest need hoiavad ühtlast temperatuuri ja väldivad silo 

võimaliku külmumise talvel. Tranšee on püsiv rajatis. Hoidla põhi valatakse enamasti 

betoonist ja seinad pannakse püsti betoonpaneelidest. Hoidla peab kindlasti olema vastatud 

drenaaži ja kogumiskaevuga silomahla äravooluks ning kogumiseks. Eestis on pallisilo 



 29 

kiiresti levinud. Praktikas on ilmnenud selle tehnoloogia mõned eelised, kuid ka omad 

iseärasused ja puudused. Pallisilo eelised on (P. Lättemäe 2008): 

 

1. Ei ole vaja investeerida hoidla ehitusse 

2. Tehnoloogia on paindlikum. Palli saab kiirelt sulgeda, töö nõuab vähem inimesi, 

võimalik on teenustöö, samu masinaid saab kasutada ka heina varumisel või põhu 

koristamisel 

3. Toitevärtusel erineva kvaliteediga rihust silosid saab paremini eraldada ja söötmisel 

sobitada vastvalt loomade vajadusele, kaob risk, et hoidla avamisel silo võib rikneda 

4. Silo saab paremini transportida 

 

Kuigi sileerimise printsiip on pallisilol ja tranšeesilol sama, on pallisilo sileerimisprotsess 

tunduvalt raskem, võrreldes teiste säilitusviisidega. Seetõttu on silovalmistamisel rosk 

suurem ja nõuab rohkem hoolikust. Rõsked käärismistingimused tulenevad alljärgnevatest 

teguritest (P. Lättemäe 2008): 

 

1. Silopalli saab küll kiiresti sulgeda, kuid selle anaeroobsuse tagamine ja kontroll 

hoidmisel on komplitseeritud. 

2. Pallisiloks kasutatakse pikemat või vaid osaliselt peenestatud rohtu, mida annab 

vähem kokku pressida ja käärimine höineb. 

3. Kasutatav materjal tavaliselt närvutatakse, mis vaalust jääb ebaühtlaseks. See võib 

põhjustada ka ebaühtlast käärimist. 

4. Probleemiks on ka pallide külmumine. 

 

Tunnelsilo on pallisilo arendatud variant. Silomaterjal pressitakse pikka vorsti-sarnasesse 

kilekotti. See võib olla erineva läbimõõdu ja pikkusega, kusjuures koti kile on erakordselt 

tugev. See vähendab tunduvalt kilevigastusi ja tagab paremad anaeroobsed tingimused ning 

kiirema käärimise. Tunnelsilo valmistamine on kallim ja nõuab spetsiaalset pressi. Seetõttu 

on meil tunnelisse sileeritud ainult muljutud niisket teravilja. Tulemuste järgi võib see olla 

otstarbekas, kuid kindlasti on vaja manustada efektiivset kindlustuslisandit. Seda eelkõige 

hallituste vastu ja aerooble stabiilsuse parandamiseks (P. Lättemäe 2008). 

 

Tootmisüksuse planeerimise aluseks on mahud, mida üks tootmisüksus suudab 

nõuetekohaselt kasutada toodangu kvaliteedist tulenevate ajapiirangute raames. Sellest 
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tulenevalt on kasvatatavate kultuuride valik ja pinnad planeeritud nii, et suudetakse 

rohumaadelt taimestiku optimaalses arengufaasis koristada 3 niidet rohumassi ning samuti 

maisi, mille koristusaeg on reeglina viimasest rohumaa niitest hilisem. Rohumaade niited 

toimuvad keskmiselt 40 päevase intervalliga (M. Aamisepp, H. Persitski 2014). Antud töös 

uuritud esimese ettevõtte rohumaa maht on 480 hektarit, millest 360. hektaril tehakse 3 niidet 

(kasutusaasta) ja 120 hektaril 2 niidet (rajamisaasta). Selle tulemusena saadakse seadmete 

töömaht 1080 hektarit. Arvestuse aluseks on ettevõtte rohumaa vajadus, millel oleks 

võimalik toota 11200 tonni silo. Teise ettevõtte puhul, aga 240 hektarit, millel puhul tehakse 

180. hektaril 3 niidet (kasutusaasta) ja 60. hektaril 2 niidet (rajamisaasta), mille tulemusena 

saadakse seadmete töömaht 660 hektarit. Arvestuse aluseks on ettevõtte rohumaa vajadus, 

millel oleks võimalik toota 5600 tonni silo.  

 

Rohusilo tootmise tehnoloogiate valikul nüüdisajal eelistatakse suurte lüpsikarjadega 

suurettevõtetes hoidlasilo valmistamist suure tootlikkusega liikurhekselditega, kus valdavalt 

3-niitelise koristuse korral kulutatakse ühe niite koristamiseks 7-10 päeva, mis tähendab 

energeetiliselt ja kvaliteedilt hea silo tootmist. (A. Kallas 2003). Oluline on leida oma põllu 

mulla- ja niiskusrežiimiga sobiv heinasegu, kus kindlasti võiks olla ka punast ristikut. Marju 

Aamisepa Helle Persitski hinnangul peaks niide olema tehtud 8-9 päevaga, et taimik ei 

vananeks ja ei tekiks saagikadusid (2014). Niite kõrgus võiks olla 6 cm. Oluline on muljuri 

kasutamine, et tagada rohumassi närvutamine. Samuti on vajalik kaarutada, et närvutamine 

oleks kiirem, seda just eriti 1. niite juures. Kuid arvestades kuivaine kadu, niita soovitatakse 

niidukmuljuriga, mis töötleb ja muljub rohumassi. Sellega kiirendatakse rohu närbumist ja 

soovitud tulemuse saamiseks kulub vähem aega. Niidukmuljuriga niidetud rohuvaalu ei ole 

soovitatav närvutamise käigus kaarutada, sest kaarutamisel võib materjal kergesti saastuda. 

Samuti suurenevad põllul puistekaod. Seepärast kasutatakse vaalutamisel rehasid, mis 

minimaalselt töötlevad rohumassi. Rohumassi kogumiseks vaalust on mitmeid 

tehnoloogilisi lahendusi. Tehnika erineb võimsuselt ja tootmismahult ning valida saab 

vastavalt võimalustele. Tavaliselt kasutatakse traktoriga haakes kogureid ja hekseldeid. 

Viimasel ajal on põldudele jõudnud ka võimsad iseliikuvad suure tootlikkusega 

silokombainid (P. Lättemäe 2008). 
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Silovalmistamise tehnoloogia valikul tuleb lähtuda olemasolevate masinate süsteemist, 

hoidlatest, heintaimede liigist, karja suurusest ja selle pidamistingimustest, samuti 

ilmastikust koristusperioodil. Võimalikud lahendusvariante on kolm (P. Lättemäe 2008): 

 

1. Märgsilo 

2. Närbsilo 

3. Kuivsilo 

 

Märgsilo saadakse, kui koristatud värske rohi sileeritakse kohe hoidlasse. Tehnoloogia eelis 

on selles, et see sõltub kõige vähem ilmastikust. Vähesed seadmed ja niiske ilm ei takista 

niitmist ega saagi koristamist. Sellega väheneb oht, et taimne materjal võib vananeda ja 

puituda. Tehnoloogilised seadmed on suhteliselt lihtsad ja odavad. Märja silomassi 

tihendamine on samuti kõige kergem ja enamasti saadakse märja massi m3 

tallamistiheduseks 750-800 kg. Märgsilol on ka puudusi, millest olulisim on, et rohu vähese 

kuivainesisaduse tõttu (15-25%) on võihappelise käärimise oht suur. Samuti võivad kergesti 

areneda kahjulikud patogeensed enterobakterid. Olenevalt materjali sileerivusest on vaja 

lisada kindlustuslisandeit vastavalt normile. Katsete tulemused on näidanud, et keemiliste 

lisandite toime on tõhusam ja neil on ka konserveeriv toime. Samuti võivad need oluliselt 

parandada silo stabiilsust (P. Lättemäe 2008). 

 

Kui ilm võimaldab, siis on sileerimisel soovitatav rohi eelnevalt närvutada. Ilusate ilmadega 

võib muljutud roju kuivainesisaldus tõsta 25-40%-ni juba päevaga. Sellise materjali suur 

eelis on, et sileerimisel ei eraldus siis enam mahla, paranevad käärimistingimused ja väheneb 

vale käärimise oht. Kui aga rohuvaal jääb ebaühtlaseks, võin see põhjustada närbsilo erineva 

käärimise ja ebastabiilsuse. Kindlustulisandi valikul tuleb arvestada, et bensoehappe baasil 

valmistatud lisandid suurendavad silo stabiilsust (P. Lättemäe 2008). 

 

Kui niidetud ja muljutud rohi lastakse ilusa ilmaga põllul 1,5-2 päeva kuivada, siis 

kuivainesisaldus tõuseb 40-50%-ni. Närvutusaja pikendades kaasneb sellega riknemisoht ja 

toitainete kadu. Sellises materjalis on käärimise ulatus tunduvalt väiksem ja pH jääb kõrgeks. 

Kui rohu kuivainesisaldus on üle 35%, siis sileerimise seisukohalt saaks hakkama ka ilma 

kindlustuslisanditeta. Tegelikult on võihappelise käärimise oht ka siin olemas, sest materjal 

võib jääda ebaühtlaseks, eriti liblikõielised. Samuti on materjal kore ja võib kergesti 

kuumaks minna kui hoidla avatakse või tungib silosse õhk. Kindlustusabina lisatakse 
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silojuuretist. Silo aeroobset stabiilsust aitavad parandada bensoehappe baasil 

kindlustuslisandid. Lisand võib olla ka kombineeritud. Selline kombinatsioon, kus on 

ühendatud keemilise ja bioloogilise lisangi mõju, on piisavalt efektiivne kuivema (kuivaine 

vähemalt 35%) materjali jaoks (P. Lättemäe 2008). 

 

Koresöödamaisi kuivainesisaldusel on kriitiline tähtsus sileerimisprotsessi lõpptulemuses, 

kus tuleb leida õige tasakaal kuivuse ja niiskuse vahel. Mida kuivem rohumass, seda raskem 

on tallata. Kogu allesjäävat hapniku ei suruta välja ja suureneb hallituse ning pärmiseente 

kasvu risk. Niisket rohumassi on kergem tallata, kuid see vajab stabiilseks siloks 

muutumiseks madalamat pH-d. Mida märjemad taimed, seda tundlikum on silo 

võihappabakterite kasvule. Vähem kui 28% kuivainesisaldus tekitab probleeme ka silo 

mahlade moodustamisel Et saada toitev ja stabiilne silo, peab tasakaalu saavutamiseks 

püüdlema kuivainesisalduse poole, mis jääb vahemikku 28%-40%. Roht peab kuivama õige 

kuivainesisalduseni (Hanson, Möring 2012), kuid see on erinevate hoidlate puhul varieeruv: 

 

Tranšeesilo 28-35% 

Tornisilo 45% põhjas, 25% üleval 

Rullisilo 35-50% 

Tunnelitele 30-40% 

 

Uuritud ettevõtetes kasutatakse tranšeesilo, mis on betoonist seintega, kuna see aitab 

minimeerida kadusid. Silo hoiustamine maapealsetes aunades võib kaasa tuua keskkonna 

saastumise ja suuremad kaod. Lisaks on maapealsete hoidlate puhul silo tootmise kiirus 

madalam, kui betoonist hoidlates. A. Selge ja A. Remmiku on oma uuringus välja toonud, 

et silohoidla investeeringu eluiga võiks olla 40. aastat ja selle kulu toodangu tonni kohta on 

0,66 eurot (2015). Kuid silohoidlas võivad olla ka renditud, nagu antud magistritöö puhul 

oli allhanke stsenaariumit kasutaval ettevõttel. 

 

Silokvaliteet on mõjutatav muuhulgas õige niitmisaja valikuga, lühema ajaga niitmisest 

silokatmiseni, hekslipikkuse ja kinnisõitmisega. See kõik ei pea tingimata olema seotud 

suuremate kuludega. Igal juhul peab halba silo kompenseerima suurema jõusöödatarbega 

(kulud), mis peale selle kahjustab looma tervist (loomaarsti- ja reproduktsioonikulud). 

Maksimaalne koresöödakvaliteet on eelduseks, et vähendada jõusöödakulusid kilogrammi 

piima tootmiseks ja lehmade tervise hoidmiseks. Liiga kõrgetest jõusöödakuludest võib 
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järeldada, et sellega tasakaalustatakse silo vähest energia- ja proteiinisisaldust. Kuna seda 

saab teha lehma kahjustamata ainult mingi kindla piirini, võib oletada, et nendes farmides, 

kus on madalama kvaliteediga silo, on tõsised terviseprobleemid (K. Kuningas 2014).  

Marju Aamiseppa ja Helle Persitski poolt tehtud uuringus leiti, et pallisilo maksumus 2014. 

aasta andmetel oli 36 eurot/tonn ja ühe palli (700 kg) maksumus 25,20 eurot, kuid kuna 

antud töö raames huvitab meid hoidlasilo omahind, siis selle omahind kujunes 31 eurot/tonn, 

kuid siin tuleb arvestada ka sellega, millise mahutavuse ja maksumusega on hoidla. 

Käesolevates arvestustes on võetud aluseks 500 t mahutavusega hoidla, mille maksumuseks 

225000 eurot ja kasutusajaks 35 aastat. Rohumaade väetamisel kasutatati lihtväetisi. 

Põldhein külvati kevadel puhaskülvina ning haljasmassis oli ristikut üle 50%. Rohumaa 

kasutuskestuseks arvestati kolm aastat (üks rajamis- ja kaks kasutusaastat). Rajamisaastal 

tehti üks niide (saak 8 t/ha) ja järgnevatel aastatel kaks niidet (saak kokku 14 t/onniha + 6 

tonni/ha = 20 ttonni/ha aastas). Seega on põldheina saagikus keskmiselt (8+20+20)/3 = 16 

tonni/ha aastas. Seemnesegu külvisenorm rajamisel on 18 kg/ha. Seemnesegu keskmine 

maksumus on 3,50 eurot/kg, seega maksumus kokku 63,00 eurot/ha. Rajamisel kasutati 

kompleksväetist NPK 7-12-25, kulunormiga 500 kg/ha. Väetise hind 365 eurot/t 

(toiteelemendi maksumus 1,11 eurot/kg). Kasutusaastatel lämmastikväetis AN 34,4, 

kulunormiga 150 kg/ha. Väetise hind 272 eurot/tonn (toiteelemendi maksumus 0,79 

eurot/kg) (2014). A. Selge ja A. Remmiku poolt tehtud uuringus leiti, et silo 

tootmisomahinnaks (koos intressikuludega) on 26.82 eurot/tonn, kus arvestati ühtse 

pindalatoetusega (ÜPT), mille määr oli 2014. aastal 114 eurot/ha. Kuna prognoositav on 

ÜPT ühikumäära tõus vähemalt aastani 2020, siis on mudelis arvestatud keskmise ÜPT 

määraga 130 €/ha (2015). 

 

Kalkulatsioonis eeldati, et ettevõtte põhivarainvesteeringud finantseeritakse maksimaalses 

mõistlikus määras laenuvahenditega, et vähendada kapitali keskmist hinda. Käibevara 

finantseerimist ei ole A. Selge ja A. Remmiku analüüsis arvestatud. Projektsiooniperiood, 

mille alusel hinnatakse kapitalitootlust, oli 15 aastat. Ettevõtte jätkuvat väärtust (terminal 

value) arvesse võetud ei ole. Ehitiste finantseerimise tingimustel on arvestatud täna pankade 

poolt põllumajandussektorile ehituslikeks investeeringuteks pakutavate kommertslaenude 

tüüpiliste tingimustega: omafinantseering 30%, tagastamistähtaeg 15 aastat. Seadmete 

soetusel oli arvestatud vajadusega vahetada need välja keskmiselt iga 7 aasta järel ning algse 
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omafinantseeringuga 10% seadmete maksumusest. Selline vahetusintervall tähendab, et 

välja vahetatavate seadmete jääkväärtus on võrdne uute seadmete soetamiseks arvestatud 

10% omafinantseeringuga ning seetõttu ei ole kalkulatsioonides arvestatud ei 

väljavahetatavate seadmete müügi ega ka uute seadmete soetamisel täiendavate 

sissemaksetega. Kogu kaasatava laenukapitali intressimääraks on arvestatud 3.5% aastas. 

Ehitiste finantseerimise intressikulu on kogu projektsiooniperioodiks arvestatud selle 

keskmiselt laenujäägilt, mis on 50% finantseerimise esialgsest summast (A. Selge, A. 

Remmik 2015).  

 

Tabelis 6 esitatud andmetelt saame järeldada, et kõige suurem kulu osakaal silo tootmisel on 

väetisele 5,62 eurot/tonn ja amortisatsioonile 5,96 eurot/tonn. Sellele järgnevad maa rent 

3,07 eurot/tonn ja kütusekulu 3,76 eurot/tonn. Kulud kokku moodustavad 26,82 eurot/tonn, 

kuid sellest tuleb maha arvestada toetused 7,98 eurot/tonn. Omahind koos toetustega oleks 

18,84 eurot/tonn. 

 

Tabel 6. Silo tootmiskulu ja omahinna kujunemine eurot/tonn 

 
 

Tootmiskulu Tootmiskulu 

Tööjõukulu 89576 2,38 

Maa rent 115350 3,07 

Väetised 211147 5,62 

Seemned 64128 1,71 

Taimekaitsevahendid 16000 0,43 

Kütusekulu 141229 3,76 

Remondi ja hoodluskulud 17897 0,48 

Muud üldhalduskulud 90000 2,39 

Amortisatsion 223974 5,96 

Intressikulud 38647 1,03 

Kulud kokku 1007948 26,82 

Toetused 299910 7,98 

Omahind koos toetustega 708038 18,84 

 

Allikas: A. Selge, A. Remmik 2015 

 

Tabelis 7 esitatud silo võimaliku müügihinna määramisel on lähtutud põhimõttest, et 

laenuteeninduse kattekordaja (EBITDA/perioodi laenuteeninduse summa) peab olema 

keskmiselt vähemalt 1,2. Teisest küljest on eeldatud, et projekti sisemine tulumäär (IRR) 
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peaks olema vähemalt 20%, et tagada investorile või taimekasvatusettevõtjale piisav 

kapitalitootlus ning puhver ilmastikuriskide vastu. Selle saavutamiseks peaks silo 

minimaalne müügihind olema 22.70 eurot/tonn (A. Selge, A. Remmik 2015). 

 

Tabel 7. Silotootmise mudelettevõtte kulude ja tulude struktuur 

 
 

Kokku eurot eurot/tonn 

Silo müük 853066 22,70 

Toetused 299910 7,98 

Tulud kokku 1152976 30,68 

Tööjõukulud 89576 2,38 

Maa rent 115350 3,07 

Väetised 211147 5,62 

Seemned 64128 1,71 

Taimekaitsevahendid 16000 0,43 

Kütusekulu 141229 3,76 

Remondi ja hoodluskulud 17897 0,48 

Muud üldhalduskulud 90000 2,39 

Tegevuskulud kokku 745327 19,83 

Amortisatsion 223974 5,96 

Intressikulud 38647 1,03 

Kasum 145029 3,86 

 

Allikas: A. Selge, A. Remmik 2015 

 

Silo müümisega on võimalik teenida 3,86 eurot/tonnilt, kuid siia tuleb lisada transpordikulu 

piimatootja silohoidlasse. Magistritöö autor pakub transporditeenud 0,8-1,2 €/km, olenevalt 

töö mahukusest ja trassi pikkusest (tabel 7). Kui oletame, et silo tuleb vedada 100 km 

kaugusele ja arvestada mõlema otsa kuluga, siis võiks arvestada transpordikuluda 200 

€/koorem ehk 7,14 eurot/tonn, kuna koormasse mahub 28 tonni silo. See teeks silo 

müügihinnaks transporditult piimatootja silohoidlasse 29,84 €/tonn. 

 

1.4 Allhanke ja teenustöö kasutamine 

 

 

Vertikaalse integratsiooni, ostusööda ja teenustöö olemust ning selle mõju ettevõtluses on 

uuritud mitme erineva autori poolt (Coase 1937, Williamson 1975, 1979, 1985, Grossman, 

Hart 1986, Grossman ja Helpman 2002, Kremici et al 2006, Gillespie et al 2010). Kremici 
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et al (2006, pp 467–482) uurimistööst saab järeldada, et teenustöö kasutamise teemadel on 

kirjutatud märkimisväärne kogus artikleid. Autorid uurisid aastatel 1985-2005 kirjutatud 

210. artiklit, millest üle poole on kirjutaud aastatel 1996-2000. Kremici et al (2006, pp 467–

482) uurimuses koostatud andmete analüüs baseerus hii-ruut testil ja klasteranalüüsil, mille 

tulemusena selgusid, sarnasused, puudujäägid ja mustrid, mis on seotud teenustöö teemadel 

koostatud uurimustega. Esmalt klassifitseeriti uurimused riski, eelise ja motivatsiooni 

tüüpide järgi ning järgnevalt uurimuses kasutatud organisatsiooni liigi ja asukoha riigi järgi. 

Kremici et al (2006, pp 470–482) analüüsist selgus, et üldiselt on teenustöö teemadel 

koostatud uurimused teoreetilist tüüpi, milles uuritakse USA mittetulunduslike 

organisatsioonide poolt kasutatud teenustöid. Euroopa kohta tehtud uuringud keskenduvad 

peamiselt riskidele, mis on adresseeritud valitsusasutustega seotud teenustööga. Lisaks 

leidsid autorid, et mittetulunduslike organisatsioonide peamine eesmärk ei ole kulude 

vähendamine, sest ollakse mõjutatud poliitilistest otsustest. Kahjuks ei arvestanud enamik 

uurimusi mittetulunduslike organisatsioonide olemusest tulenevaid erisusi, mis mõjutavad 

majanduslikke otsuseid.  Kremici et al (2006, pp 475-478) järeldasid koostatud uuringus, et 

teenustöö kasutamine on tänapäeval laialt levinud. Teenustööd tulundusühingud, valitsused 

ja mittetulundusühingud. Ettevõtte juhtidel ei ole kerge õigete uuringute leidmine ja 

teadmiste hankimine, mille põhjal langetada teadlikke otsuseid teenustöö kasutamise kasuks 

ja selle lihtsustamine on selle uurimuse üks eesmärkidest.   

 

Williamson (1975, 1985) ning Grossman ja Hart (1986) rõhutavad vara eripärale ja tehingu 

kulukusele, kui kaalutakse vertikaalse integreerimise ja ostusööta kasutamise vahel. Kuluka 

põhivara vajadus silo tootmisel omandis oleva agrotehnikaga võib põhjustadad olulise kalde 

ostusööda suunas. Barry, Sonka, ja Lajili on väitnud, et rahalised piirangud põhjustavad 

vertikaalse integratsiooni vähenemist (1992). Põllumajandustootjad hangivad sisendeid 

mujalt, sest rahalisi vahendeid ei ole piisavalt, et tegeleda konkurentsivõimelise 

ettevõtlusega. Selline olukord on eriti aktuaalne alustavate ettevõtjate puhul, kellel ei ole 

võimalik laenu saada ja kes soovivad piirata võlakoormat. 

 

Kui põllumajanduse välist vertikaalset integratsiooni ja allhanke olemust on uuritud juba 

1937. aastast (Coase 1937), siis põllumajanduseslikku teenustööd ja ostusööta käsitlevad 

uurimused on suhteliselt uus nähtus, sest see kuidas Ameerika Ühendriikide ja Lääne-

Euroopa piimatootjad sööta hangivad on viimase kolmekümne aasta jooksul 

märkimisväärselt muutunud. Piimatootjad on spetsialiseerunu ja hakanud tegelema vaid 
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piimatootmisega, hankides vajaminevad silo allhankena või ostusilona. 

Piimakarjakasvatuste puhul on muutunud trendiks vertikaalselt integreeritud 

ettevõtlusmudelist eemaldumine. Gillespie et al (2010, p 399) väitel on suur osa söödast 

hangitud läbi allhankena, mille kasutamise otsust mõjutavad mitmed tegurid, nagu näiteks 

ettevõtte suurus ja asukoht ja põllumaa saadavus. Näiteks noored ja alustavad ettevõtjad 

kasutavad sööda hankimiseks peale teenustöö ka allhankena soetatud ostusööta. Gillespie et 

al (2010, pp 399-400) hinnangul näitavad trendid, et nooremad tootjad tegelevad üha 

suuremate piimakarjakasvatustega ning üha enam otsustatakse taimekasvatusega tegelemise 

asemel kasutada ostusööta või silo tootmiseks teenustööd.  

 

Kahjuks on ostusööda ja teenustööga seotud ka olulised riskid. Grossman ja Helpman (2002) 

viitasid ostusööda märkimisväärsele tehingukulule, konkurentsile ja sisendi viivisele. 

Autorid leidsid, et tiheda konkurentsiga turul peab sööda ostmine viima märkimisväärsele 

hinnaeelisele, et korvata risked sööda saadavusega ja sisendi võimaliku viivisega. 

Piimatootmise puhul, kus suur hulk ettevõtteid toodavad toormena kaubeldavat kaupa, on 

tegemist konkurentsitiheda turuga ning tehingu ja viisise kulu suurus on otsuse tegemisel 

eriti suur. Kui tootmiskulud on väga tundlikud sisendi eripärade suhtes (nagu näiteks sööda 

kvaliteet), siis ostusööda elujõulisus väheneb. 

 

Kas toota silo omandis oleval maal või kasutada ostusööta oleneb peamiselt juhtimisstiilist, 

kas soovitakse spetsialiseeruda või mitte. Gillespie et al (2010, p 400) väidavad oma 

uurimuses, et efektiivse juhtimisega kaasneb tõenäoliselt ühiku kohta madalam kulu, kui 

tootjad ei tegele nii sööda kui ka piimatootmisega. Piimatootja peaks peamiselt tegelema 

piimatootmisega ja taimekasvataja söödatootmisega. Lisaks mõjutab tootmist ressursside 

piiratus, mille tulemusena peab ettevõtja valima, kas ta toodeb enam piima või sööta. Kui 

ettevõtja spetsialiseerub ühele kindlale toodangule, siis saavutatakse suurem mastaabisääst 

ning tagatakse madalam kulu ühe ühiku toodetud toodangu kohta. Piimatootjate teine stiimul 

ostusööda kasutamisel on madalamad investeeringukulud, kuna põllumaale ja masinapargile 

tehtavaid investeeringuid ei ole vaja teha. Külviks, koristamiseks, muljumiseks, niitmiseks, 

hekseldamiseks, laotamiseks ja kogumiseks vajamineva tehnika soetamine võib tekitada 

alustavale ja noorele ettevõtjale ületamatuid kulutusi, millega ei tulda toime. Lisaks tekib 

alustaval ettevõtjal investeeringuteks vajamineva krediidi saamisel probleem, kuna pangad 

soovivad liiga suurt omafinantseeringut. Alustaval ettevõtjal ei pruugi olla võimalik anda 

pangale laenu või liisingu saamiseks tagatist ega garatiid ning selle tulemusena ei saada isegi 
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vajaminevat krediiti, et soetada maad ja masinaparki. Isegi kui ettevõtja saab krediiti, siis 

peab ta sellelt maksma intressi, mida ostusööda ja teenustöö kasutamisel ei pea. Ettevõtja 

otsuseid mõjutavad väga erinevad tegurid, näiteks kui masinapargile tehtud investeeringutelt 

saadav tulu on väiksem kui turu intressimäär, siis investeering muutub ülemääraseks. 

Üleinvesteeringute suuruse erinevus oleneb peamiselt olemasolevast töömahust, mida 

masinapargile rakendatakse. Teenustöö või ostusööda kasutamine võimaldab välistada 

üleinvesteerimist ja sellega kaasnevat kulu.  

 

Ball (1987, pp 484-486) uuringu valimis küsitleti 200. Midlandsis ja Põhja-Walesis 

tegutseva ettevõtte teenusekasutamist ning selgus, et enam kui 80% nendest ettevõtetest 

kasutas teenustööd. Kuigi teenustöö kasutamises esines erisusi, sest suuremad ettevõtteid 

kasutasid pigem kõrge spetsialiseeritud teenust ja väiksemad ettevõtted vähem 

spetsialiseeritud teenuseid, nagu näiteks koristamine, külvamine ja kündmine. Antud 

nähtuse põhjuseks on asjaolu, et väiksemad põllumajandusettevõtted ei suuda soetada 

kaasaegset agrotehnikat, mis on mõeldud suures mahus kasutamiseks. Väiksemad ettevõtted 

vajavad suurema mahulisi teenustöid ja suuremad ettevõtted väiksema mahulisi. Ettevõtte 

suurus on oluline indikaator selgitamaks teenustöö kasutamise erisusi. 

 

Teenustöö ja ostisööda kasutamist on põhjalikult uurinud ka Igata et al (2008, pp 29-34), 

kelle poolt võrreldi 826. Hollandis asuva farmi ja 65. Jaapanis asuva farmi teenustöö 

kasutamise tavasid ja erinevusi. Andmete analüüsimisel kasutati regressioonanalüüsi, mille 

tulemusena võis järeldada, et Hollandis ja Jaapanis asuvate farmide teenustöö kasutamist 

mõjutasid peamiselt samad faktorid. Analüüsi tulemused näitasid, et uurimuse hüpotees 

teenustöö kasutamise ja farmi suuruse seosest vastab tõele. Tuginedes statistilisele 

tulemusele, võis järeldada, et teenustööd kasutatakse peamiselt väikestes farmides. 

Teenustööd kasutavad ka farmid, kus on tööjõu puudus ja toimub mitmekesine tootmine. 

Selgus ka asjaolu, et teenustöö kasutamist ei mõjutanud masinate olemasolu. 

 

Igata et al (2008, pp 30-33) hinnangul on otsustav tegur teenustöö kasutamisel peresisese 

tööjõu saadavus. Kui ettevõttel on majanduslikult kasulik osta masinaid ja peresisest 

tööjõudu on piisavalt, siis sisseostetud teenuseid ei kasutata. Kuid kui sisseostetud teenused 

on majanduslikult kasulikumad, siis isegi piisava peresisese tööjõu puhul ei ole tavapärane 

masinapargi soetamine. Teatud tööd nõuavad peresisese tööjõu olemasolu ning nende 

puudumisel kasutatakse teenustööd. Tööjõu nappus on tingitud farmide suurenemisest ja 
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mitmekesistamisest, mis omakorda mõjutab teenustöö kasutamist. Jaapani puhul peab 

märkima, et teenustöö pakkumine ja nõudlus peab põllumajandussektoris oluliselt arenema, 

et see suureneks üldine põllumajanduse efektiivsus läbi teenustöö kasutamise. 

 

Põllumajandusliku teenustöö kasutamine on levinud ka Brasiilias, millest on andnud 

ülevaate Bernardes ja Rêgot (2014, pp 1852-1853). Uurimuse läbiviimiseks kasutati 

veebilehte (www.milkpoint.com.br/pesqui- sa-silagem), mis oli avatud 2012. aasta jaanuaris 

ja veebruaris. Bernardes ja Rêgot (2014, pp 1853-1854) poolt kogutud kvantitatiivsete 

andmete võrdlemiseks kasutati kahemõõtmelise sagedustabeli alusel teostatavat testi ehk χ2-

testi, selleks et otsustamaks tabelis esitatud tunnuste seotuse statistilise olulisuse üle. 

Sarnaste farmide grupeerimiseks kasutati klastrer analüüsi. Viimaks kasutati tehnilisi 

indikaatoreid iga grupi defineerimiseks, mille alusel koostati tabelid kvantitatiivsete 

muutujatega. Analüüsist selgus, et ainult 27,8% vastanutest kasutavad sileerimisel 

lisaaineid. 58,8% vastanutest kasutasid oma masinaid ja 41,2% kasutasid teenustööd. 88,8% 

vastanutest ütlesid, et nad kasutasid loomade söötmiseks ka ebakvaliteetset silo. Bernardes 

ja Rêgot (2014, pp 1854-1859) järgi oli silo tootmise suurimaks barjääriks vastanute arvates 

seadmete puudumine, eriti saagi koristamiseks. Paljud farmerid sõltuvad teenustööst, 

omavalitsustest ja ühistutest, kuid sellest tulenevalt ei suudetud kontrollida koristamise, 

pakkimise ja transportimise kvaliteeti. Farmerite jaoks oli kõige suurem porobleem 

teenustöö kvaliteedi madal tase. Teenustöö pakkujate seadmed ei olnud korralikult 

hooldatud ja töö tehti kiirustades. 

 

Igata et al (2008, lk 30) leidsid oma uuringus, et Suurbritannia puhul on teenustöö 

kasutamisega seotud kulu vaid 14% kogu masinapargiga seotud alternatiivkulust. Ettevõtjad 

saavad oluliselt vähendada masipargiga seotud kulutusi, kui kasutatakse teenustöid, mis 

omakorda elimineerib masinapargi vajaduse. Kui ettevõtjal on olemas vajaminevad 

masinad, siis ta ei kasuta teenustöid, kuid kui tegemist on alustava ettevõtjaga, siis võib 

üleinvesteerimise vältimiseks kasutada sisseostetud teenuseid.  
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2. METOODIKA 

 

Käesoleva magistritöö empiirilises osas kasutatakse põhiliste andmeallikatena ettevõtete 

raamatupidamisest ja põlluraamatust saadud arvandmeid. Töös kasutatud materjalid 

kogutakse töö koostaja poolt. Andmete kogumiseks käib töö autor ettevõtetes kohapeal 

tutvumas söödatootmise tehnoloogiaga, tehes omapoolseid märkmeid ja kokkuvõtteid, 

samuti saab töö koostaja infot ettevõtte juhtkonna ja agronoomi käest. Agromajandusliku 

analüüsi koostamisel kasutatakse Eesti Taimekasvatuse Instituudi masinkulude algoritme, 

mis on esitatud lisades 1-4. Masinakulude algoritmitest leitud tulemusi kasutatakse silo 

tootmisomahinna leidmiseks, mida arvutatakse Marju Aamiseppa ja Helle Persitski poolt 

loodud kattetulu arvestuse metoodika järgi (2011). Kattelulu arvestust teostati kahe erineva 

stsenaariumi puhul (traditsioonilise ja teenustöö) ja kahe erineva ettevõtte 2014-2016. aasta 

andmete põhjal. 2016. aastal kattetulu arvestuse kalkulatsioon on esitatud töö lisades 5 ja 6. 

Kuigi rohusöötasid tavaliselt müügiks ei kasvatata, on kattetulu metoodika abil võimalik 

arvutada tootmiskulud rohusööda kilogrammi kohta, et saaks arvestada söödakulusid 

loomakasvatuses silo kasutamisel. Rohusöötade tootmiskulude arvestusnäited on tehtud 

põldheina kohta. Need arvestused on aluseks rohusöötade (silo) maksumusele, mida on 

kasutatud loomakasvatuse kattetulude arvestusnäidetes. (M. Aamisepp, H. Persitski 2013). 

Allhanke stsenaariumi puhul ei olnud vaja klattetulu arvestust teha, kuna silo hind oli 

lepinguga fikseeritud. 

 

Kahjuks ei olnud võimalik esimesest ettevõttest saada seadmete aastast töömahtu silo 

tootmisel, kuna sellekohast arvestust ei peetud. Sellest tulenevalt kasutas autor Baltic Agro 

AS põllumajandusteenuste müügijuhi poolt prognoositud andmeid, kus arvestati esimese 

ettevõtte masinapargi omadustest ja seadmekomplektist tulenevalt töömahud tunni ja hektari 

kohta. Seadmete kohta kogus autor informatsiooni esimese ettevõtete agronoomi käest ja 

raamatupidamisest. Sellest tulenevalt on kolme aasta seadmete tootmismahud konstantsed, 

kuid tänu millele on võimalik täpselt võrrelda teenustöö ja traditsioonilise stsenaariumi 

puhul leitud tootmisomahindasid. Algandmete põhjal oli võimalik arvutada traktorite ja 

põllutöömasinatega seotud kulu ühe hektari kohta, mis jagati ühe hektari kohta saadud silo 

kogusega, et leida tootmisomahind ühe tonni kohta. 

 



 41 

Andmete töötlemiseks ja arvutuste tegemisteks kasutatakse arvutiprogrammi MS Excel. Silo 

allhanke kulu arvestamisel kasutatakse allhanke stsenaariumit kasutava ettevõtte 2014-2016. 

aasta raamatupidamise andmeid, kus kajastub kolme aasta jooksul allhankena ostetud silo 

kulu ja kvaliteedinäitajad. Silo tootmisega seotud teenustöö kulu arvutamiseks saatis autor 

hinnapäringud Eestis tegutsevatele ettevõtetele, kes pakuvad silo tootmisega seotud 

põllumajandusteenuseid.  

Silo tootmisega seotud teenustöö hinnapakkumised võeti kahelt Eestis suurimalt 

teenusepakkujalt Baltic Agro AS ja OÜ Hercule, millest valituks osutus Baltic Agro AS 

poolt tehtud pakkumine, kuna Baltic Agro AS poolt tehtud pakkumises oli kulu hektari kohta 

madalam (tabel 9 ja 10). Antud pakkumises on arvestatud, et kõigil teenustel varustab 

silokombaini ja traktorit erimärgistatud diisliküttega tellija, põhimõttel, et masin saabub ja 

lahkub tellija juurest täis kütusepaagiga. Selleks, et leida kulu koos diislikütusega kasutas 

magistritöö autor Eesti Taimekasvatuse Instituudi (EMI) masinkulude algoritme, mille järgi 

korrutatakse seadme võimsus (KW) EMI poolt loodud koefitsendiga 0,7 ja saadakse 

kütusekulu tunnis, mis teisendatakse hektari kohta. Samal meetodil arvutatakse ka esimese 

(arvestatav rohumaa 480 hektarit) ja teise ettevõtte (arvestatav rohumaa 240 hektarit) puhul 

traditsioonilise ja teenustöö stsenaariumil kasutatud seadmete kütusekulu  

Tabelis 8 esitatud hinnapakkumisest saadud andmetel on arvestatud, et 480-ne hektari 

rohumaa puhul tehakse 360 hektaril 3 niidet (kasutusaasta) ja 120 hektaril 2 niidet 

(rajamisaasta), mille tulemusena saadakse seadmete töömaht 1080 hektarit 

((360*3)+(120*2)). Arvestuse aluseks on ettevõtte rohumaa vajadus, millel oleks võimalik 

toota 11200 tonni silo. 

Tabel 8. 480 hektaril silo tootmisega seotud teenustöö hinnapakkumine 

Töö  Maht 

(ha) 

Maht 

(tundi) 

Maht 

(ha/h) 

Hind (€/tund 

km-ta) 

Hind (€/ha 

km-ta) 

Kokku € 

Niitmine 1080 162 6,67 117 17,55 18954 

Vaalutamine 1080 113 9,60 72 7,50 8100 

Hekseldamine 1080 171 6,32 108 17,10 18468 

Silo vedu 2 käru 1080 342 3,16 40 12,67 13680 

Silo tallamine 1080 171 6,32 40 6,33 6840 

Allikas: Koostatud autori poolt AS Baltic Agro 2017. aastal tehtud pakkumise põhjal 

Hinnapakkumises esitatud andmetel on arvestatud, et 240-ne hektari rohumaa puhul tehakse 



 42 

180 hektaril 3 niidet (kasutusaasta) ja 60 hektaril 2 niidet (rajamisaasta), mille tulemusena 

saadakse seadmete töömaht on 660 hektarit ((180*3) + (60*2)) (tabel 9). Arvestuse aluseks 

on ettevõtte rohumaa vajadus, millel oleks võimalik toota 5600 tonni silo. 

Tabel 9. 240 hektaril silo tootmisega seotud teenustöö hinnapakkumine 

Töö  Maht 

(ha) 

Maht 

(tundi) 

Maht 

(ha/h) 

Hind (€/tund 

km-ta) 

Hind (€/ha 

km-ta) 

Kokku € 

Niitmine 660 99 6,67 117 17,55 11583 

Vaalutamine 660 69 9,60 72 7,50 4950 

Hekseldamine 660 105 6,32 108 17,10 11286 

Silo vedu 2 käru 660 209 3,16 40 12,67 8360 

Silo tallamine 660 105 6,32 40 6,33 4180 

Allikas: Koostatud autori poolt AS Baltic Agro 2017. aastal tehtutud pakkumise põhjal 

Antud magistritöös kasutatakse ettekavatsetud valimit (purposive sample), mille liikmeid 

valib uurija, lähtudes oma teadmistest ja kogemustest, et valida kaks sama tüüpi 

piimakarjakasvatuse ettevõtet (robotlaudad). Valimist püütakse leida kõige tüüpilisemad 

esindajad. Kui eesmärk on uurida näiteks piimatootjaid, siis ei saa rakendada juhusliku 

valiku meetodeid. Uuritavad kaasatakse valimisse ettekavatsetult ning kindlate 

kriteeriumide alusel. Magistritöö on kvantitatiivse uurimismeetodiga. Kvantitatiivse 

uurimismeetodi eesmärgiks on teooriate testimine. Üldiselt loetakse andmed 

kvantitatiivseteks, kui neid analüüsitakse ja väljendatakse statistiliselt ning esitatakse ja 

mõõdetakse arvudena. Kvantitatiivse meetodi põhiliseks tunnuseks on numbriliste andmete 

kogumine, nende vastandamine perioodide lõikes ja lõpuks analüüside tegemine, mis annab 

ülevaate ettevõtte olukorrast (Lee, Lings 2008: 32). Käesoleva meetodi puhul on positiivne 

see, et ta on tõepärane, suurt hulka hõlmav, kindel ja lihtne analüüsimeetod tuntud nähtuste 

mõõtmiseks (Olt, Traat, Nikopensius 2009). Kvantitatiivse uurimistöö keskmes on 

mõõtmine ja arvandmed, kuivõrd need seovad omavahel empiirilise vaatluse ning seoste 

matemaatilise väljenduse. Uurijad on huvitatud sellest, et püstitada ja kontrollida hüpoteese 

ning luua mudeleid ja teooriaid, mis seletaksid inimkäitumist (W. K. Hoy 2010). 

 

Magistritöös leitakse silo tootmisomahind 100 % kuivaine (KA) baasil ning selleks tuleb 

arvestada silo toitaine kadusid ja koguseid vastavalt kvaliteedinäitajatele. Kattetulu 

arvestuse põhjal saame teada silo kulu tonni kohta peale sileerimist ja söödalaval ehk enne 

loomadele söötmist. Selleks, et silo kasutada söödatsioonis, tuleb teha siloproov, mille 
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põhjal saame teada silo kuivaine (KA) koguse, korrutades silo koguse kuivaine osakaaluga. 

Silo riknemise ja proovidega seotud andmetena kasutatakse kahe erineva ettevõtte 2014-

2016. aasta näitajaid. Selleks, et leida silo kuivaine kulu söödalaval, tuleb leida riknenud silo 

kogus, mis tuleb esmasest silo kogusest maha arvutadada. Lõpliku riknenud silo koguse saab 

teada alles siis, kui silo on täielikult tarbitud. Kui on teada silo lõplik kogus, mida loomadele 

on võimalik sööta ja kuivaine kogus, siis on võimalik leida kuivaine tonni kulu söödalaval. 

Selleks tuleb jagada silo tootmisomahind söödaks kasutatava kuivaine kogusega. Antud 

näitajate põhjal on piimatootjal võimalik teha edasine ratsioon, mis lähtub kuivaine kogusest 

ja kulust. Arvutuste maketid on esitatud lisana 6. 

Kui on teada kuivaine kulu, siis on võimalik leuda kuivaine kulu söödalaval ja teha 

söödaratsioon, mis arvestab sööda mõju tuludele ehk piima müügile. Kui tulud langevad 

kuludest rohkem, siis ei saa rääkida kokkuhoiust. Lüpsikarja söödakulu hindamisel tuleks 

tähelepanu pöörata jääktulule (margin over concentrates) ehk söötmispäevas lehma poolt 

toodetud müügipiima tulu ja tarbitud lisasöötade kulu vahele (A. H. Viira, A. Remmik 2014). 

Arvutused tuleb teostada kõikide silo tootmise stsenaariumite puhul, võttes aluseks valimis 

olevad kaks piimakarjakasvatusega ettevõtet, arvestades ettevõtete söödakasutust, loomade 

arvu ja piimatoodangut. Tulemusena leitakse mõlema ettevõtte reaalne silo tootmisomahind, 

vastalt ettevõttes kasutatava silo tootmise stsenaariumi järgi ning prognoositav silo 

tootmisomahind teiste stsenaariumite puhul. Prognoositud silo tootmisomahinna arvutusel 

erinevate stsenaariumite järgi kasutatakse kummagi priimakarjakasvataja silo tootmise 

stsenaariumi puhul saadud reaalseid silo toitaineväärtusi ja riknenud silo koguseid. 

Muutuvaks faktoriks on mõlema ettevõtte puhul erinevate stsenaariumite silo 

tootmisomahinnaarvutamisel silo kulu silohoidlas.  

Esimese ettevõtte puhul, mille hinnanguline söödavajadus on 11200 tonni silo aastas ja 

rohumaa maht 480 hektarit, arvutatakse esmalt 2014-2016. aastal toodetud tegelik silo 

tootmisomahind kuivaine tonni kohta kasutades traditsioonilist stsenaariumi, kus silo 

toodetakse ettevõtte agrotehnikaga, omandis või rendis oleval põllumaal, kuna ettevõtja 

omab kõiki komponente silo tootmiseks ja ei kasuta selleks teiste ettevõtete teenuseid ega 

allhanget. Prognoosides teisi silo tootmise stsenaariume arvutatakse esimese ettevõtte puhul 

silo tootmisomahind kasutades teenustööd ja ostusilo allhankena. 
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Teise piimatootja puhul, mille söödavajadus on 5600 tonni silo aastas, arvutatakse esmalt 

2014-2016. aastal allhankena hangitud tegelik silo tootmisomahind kuivaine tonni kohta. 

Antud ettevõtte puhul hangitakse silo allhankena teistelt põllumajandustootjatelt 

transporditult silohoidlasse, kuna ettevõte ei oma agrotehnikat ega põllumaad, et toota silo. 

Prognoosides teisi silo tootmise stsenaariume arvutatakse teise ettevõtte puhul ka silo 

tootmisomahind kasutades teenustööd ja traditsioonilist silo tootmise meetodit. 

Prognoosimisel kasutatakse teise ettevõtte põllumaa rendihinda 79,64 eurot hektar, mis on 

võrdne esimese ettevõtte puhul kajastatud raamatupidamusliku rendikuluga. 

 

Kui silo kuivaine tootmisomahind söödalaval on kõikide stsenaariumite puhul leitud, siis on 

võimalik võtta vastu majanduslikult põhjendatud otsuseid piimakarjakasvatuse edasiste 

investeeringute tegemiseks ja toodangu planeerimiseks vastavalt turuolukorrale. Hüpoteesi 

kohaselt omab silo omahind suurt mõju piima tootmise kogukuledele ja silo tootmisel 

erinevate stsenaariumite järgi on silo omahind muutuv. Söödakulu moodustab umbes 40-

50% piima tootmise omahinnast, millest umbes 15 % moodustab silo ja mille muutus 

mõjutab oluliselt ettevõtja kasumlikkust. Piimatootjad on alati teadnud, et sööda kulu on 

tootmises suurim eraldiseisev kulu, olenemata sellest, kas see on toodetud teenustööga, 

lastud toota allhankena või toodetud omandis oleva agrotehnikaga.  
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3. SILO TOOTMISOMAHIND KOLME ERINEVA 

STSENAARIUMI PUHUL KAHE 

PIIMAKARJAKASVATUSE NÄITEL 

 

Kattetulu arvestus tehti rajamisaasta ja kasutusaasta kulude kohta eraldi. 

Taimekaitsevahendina kasutati MCPA-d 1 liiter/ha kohta 5,05 eurot/ha. Kile maksumus 

hoidla katmisel oli 0,50 eurot/tonn. Kattetulu arvestuses on sees pindala toetus 79,64 

eurot/ha kohta, mis on võrdne põllumaa rendiga. Seemneseguna kasutati punast ristikut 7,5 

kg/ha kohta 22,5 eurot/ha, haruheina 7,5 kg/ha kohta 10,50 eurot/ha ja timutit 10 kg/ha kohta 

14,25 eurot/ha. Kasutusaastal kasutati lihtväetist (AN 34,4) 200kg/ha kohta 39,60 eurot/ha. 

Rajamisaastal väetati komplekväetisega (NPK 161616) 300 kg/ha 380 kohta mille 

toimeainete osakaal oli: 

• Lämmastik 16% (50,38 eurot/ha), 

• fosfor 7,4% (10,25 eurot/ha), 

• kaalium 13,3% (34,76 eurot/ha). 

 

Traktorite ja põllutöömasinate ülesanded jaotati mõlema ettevõtte puhul vastavalt 

rajamisaasta ja kasutusaasta tootmisprotsessi raames kaheks: silo tootmine ning rohumaade 

uuendamise. Traktorid ja põllutöömasinad olid komplekteeritud eesmärgiga saavutada 

võimalikult vähese hulga masinate juures maksimaalselt kvaliteetne silo ja kiire tootmine. 

Traktorite ja põllutöömasinate hulga ja omadused määras silo tootmise protsess, kuna 

mullaharimise maht on võrreldes silo tootmisega üle kahe kora väiksem. Silo 

tootmisomahinna leidmiseks tuli esmalt arvestada rohumaa suurusega, millel silo 

toodetakse. Sellest lähtudes oli võimalik leida teenustööde ja seadmetega seotud kulu hektari 

kohta. Rohumaa rajamisega seotud aastane mullatööde töömaht oli: 

 

• Esimese ettevõtte puhul 588 tundi (arvestatud 480 hektarit rohumaad, millest igal 

aastal uuendati 120 hektarit); 

• teise ettevõtte puhul 294 tundi (arvestatud 240 hektarit rohumaad, millest igal 

aastal uuendati 60 hektarit). 

 

 Aastane töömaht silo tootmisel: 
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• Esimese ettevõte puhul 1278 tundi (arvestatud 480 hektarit rohumaad, millest 360 

hektaril 3 niidet ja 120 hektaril 2 niidet 1278 tunniga; 

• Esimese ettevõte puhul 639 tundi (arvestatud 240 hektarit rohumaad, millest 180 

hektaril hektaril 3 niidet ja 60 hektaril 2 niidet). 

 

Rajamisaastal tehti mõlema ettevõtte puhul 2 niidet ja kasutusaastal 3 niidet, millest teise 

ettevõtte puhul toimus teoreetiline tootmine esimese ettevõtte andmete, traktorite ja 

põllutöömasinate põhjal. Kuigi esimese ettevõtte rohumaa maht oli 2 korda suurem, võib 

mõlema ettevõtte puhul optimaalseks traktorite- ja põllutöömasinatekomplektiks arvestada 

samade näitajatega seadmeid. Rohumaa rajamisel kasutati nelja traktorit võimsusega 75-134 

KW ja kuut põllutöömasinat: 

 

1. Lägaputt (lohisvoolikuga), 

2. väetisekülvik, 

3. ader, 

4. kultivaator, 

5. kivikogur, 

6. seemnekülvik. 

 

Silo tootmiseks kasutati rohumaal samuti nelja traktoit võimsusega 75-134 KW, mis kattusid 

rajamisel kasutatavate traktoritega, kuna tööd tehakse erineval ajahetkel. Lisaks kasutati viit 

põllutöömasinat: 

 

1. Niiduk, 

2. vaaluti, 

3. 2 silokogurit, 

4. silkohargiga tallaja. 

 

Mõlema ettevõtte tootmisüksuse skeem silo tootmisel koosnes järgmistest traktorite ja 

põllutöömasinate komplektidest: 

• 10 m laiune niidukitekomplekt ning 134 KW traktor; 

• 10 m laiune vaaluti ning 75 KW traktor; 
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• kaks kogurhaagist (10 tonni kandejõuga) ning kaks 134 KW traktorit; 

• 1 silo hajutamise seadmetega varustatud 82 KW traktor silomassi tallamiseks 

silohoidlas. 

 

Traktorite ja põllutöömasinate puhul oli kasutusajaks 10 aastat ning algne omafinantseering 

20% seadmete maksumusest. Antud olukorras oleks võimalik seadmed 10. aasta pärast välja 

vahetada ja seadmete jääkväärtus on prognoositult võrdne uute seadmete soetamiseks 

arvestatud 20% omafinantseeringuga. Seadmete tegelik kasutusaeg oleks olnud 480. hektari 

juures vähemalt 15. aastat ja 240 hektari juures isegi 30. aastat. 

 

Antud töös ei ole tootmisomahinna sisse arvestatud silo hoidlate kulumit, kuna ühe ettevõtte 

puhul oli silohoidlad osaliselt amortiseerunud ja teise ettevõtte puhul renditi silohoidlat. 

Selleks, et saaks kahe ettevõtte tootmisomahindasid võrrelda, jäeti silo hoidla kulum välja, 

kuigi A. Selge ja A. Remmiku on oma uuringus leidnud silohoidla kuluks toodangu tonni 

kohta on 0,66 eurot (2015).  Arvestades hoidlate lähedust rohumaadele toodeti silo korraga 

ühte hoidlasse. Ettevõtete hoidlate kaugus oli rohumaast kuni 6 km kaugusel. Antud 

vahemaad arvestades oli eelpool nimetatud traktorite ja põllutöömasinate komplektiga 

võimalik silo tootmisel seisakuteta töö ning samas silo tõhus tallamine, mis oli hea säilivuse 

garantiiks. Silo kadude minimeerimiseks kasutati ettevõtetes peamiselt betoonist 

silohoidlaid. Kui silo kogus tuleks oodatust suurem, siis säilitakse silo maapealses aunas, 

kuid see tooks kaasa aeglasema tootmistempo ning oluliselt suuremad toitainete kaod.  

 

Mullaharimise plaan näeb ette, et kõik uuendamisele minevad rohumaade pinnad küntakse 

eelneval sügisel. Heintaimede seeme külvatakse külvikuga ja taimekaitsevahendite 

laotamiseks kasutatakse 20 m poomiga taimekaitsepritsi. Läga laotatakse põldudele kahe 20 

tonnise mahutavusega lägalaoturiga. Kasutatakse lohisvoolikutega laotureid, mille töölaius 

on 10 m ja mis kiirendab laotusprotsessi ning vähendab traktorite jõuvajadust. 

 

 

3.1 Silo tootmisomahind esimeses ettevõttes, mille haritava 

rohumaa maht on 480 hektarit 

 

Esimese ettevõtte näol oli tegemist 8 robotiga vabapidamislaudaga, mille põhi ja noorkarja 

söödavajadus oli laudajuhataja poolt koostatud söödaratsiooni andmetel hinnanguliselt 
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11200 tonni silo. Rohumaa rajamisel arvestati ettevõttes ühe lüpsilehma kohta 1 hektar 

rohumaad ehk 480 lüpsilehma kohta 480 hektarit rohumaad. Üldiselt on ettevõttes toodetud 

silo rohkem kui söödaks vaja läheb, kuid mõnel aastal on jäänud ka puudu, kui silo 

kvaliteedinäitajad on olnud halvad või ilmastiku oludest tulenevalt ei ole hektari kohta 

saadud piisav saak, mis rahuldaks söödavajaduse. Söödaratsiooni kirjutades on esmatähtsaks 

komponendiks silo, mille kvaliteedinäitajate järgi lisatakse lisasöötasid, et saavutada suurim 

võimalik piimatoodang ja madalaima võimaliku kuluga. Ratsiooni üks odavamaid 

komponente on silo, mille kvaliteedinäitaja määrab komponendi tegeliku kulu. Mida suurem 

on kuivaine, proteiini ja energia osakaal silos, seda vähem peab söödale lisama kulukat 

lisasööta. Sellest tulenevalt peab silo tootmisel rõhu asetama kvaliteetsele toodangule. 

 

Tabelis 10. on esitatud esimese ettevõtte saak rajamisaastal ehk antud rohumaal, mis on 

vastaval aastal rajatud ja kaks korda niidetud ning kasutusaasta saak, kus on tehtud kolm 

niidet. Lisaks on esitatid ka aastane silo kogus, mida on ettevõte tootnud renditud maal. 

Antud ettevõtte puhul on märgata väga stabiilset silo saaki, mis rahuldas ettevõtte 

söödavajaduse. Esimese ettevõtte saagikuse põhjal (2014. aastal 25,9 tonni/ha, 2015. aastal 

24,5 tonni/ha ja 2016. aastal 26,555 tonni/ha) arvutati ka teise ettevõtte silo tootmisega 

seotud arvutusted, kuna teine ettevõte kasutas aastatel 2014-2016 vaid allhankega hangitud 

silo ja ei omanud saagikuse kohta andmeid. 

 

Tabel 10. Esimese ettevõtte rohumaa saagikus traditsioonilise ja teenustööö stsenaariumi 

puhul aastatel 2014-2016 

  
2014. aasta 2015. aasta 2016. aasta 

Saak rajamisaastal (tonni/hektar) 18,7 17,3 18,9 

Saak kasutusaastal (tonni/hektar) 28,3 26,9 29,1 

Saak (tonni kokku) 12432 11760 12744 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Antud andmete põhjal on näha, et saagikus vastab söödavajadusele 11200 tonni silo. Kui 

saagikus oleks olnud väiksem, siis oleks silo tootmisomahind olnud kõrgem ja ratsiooni 

oleks pidanud lisama rohkem jõusöötasid. Selle tulemusena oleks tõusnud ka piima 

tootmisomahind.  
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3.1.1 Tootmisomahind esmasel ehk traditsioonilisel stsenaariumi puhul 

 

Esmalt leidis magistritöö autor ettevõtte silo tootmisomahinna traditsioonilise stsenaariumi 

puhul, kuna antud meetodit kasutati ettevõttes aastatel 2014-2016. Tootmisomahind 

silohoidlas oli vahemikus 16,56-17,05. Kuna seadmete töömaht oli aastate lõikes antud töö 

puhul konstantne, siis tootmisomahinna kõikumist traditsioonilisel meetodil mõjutasid 

esimese ettevõtte puhul enim saagikus ja diislikütuse hinna kõikumine, mille kõikumise 

mõju määrdeainete kulu suurenemises. 2014. aastal oli diislikütise hind 0,832 eurot/liiter, 

2015. aastal 0,698 eurot/liiter ja 2016. aastal 0,592 eurot/liiter. Tabelis 11 esitatud andmetelt 

on näha, et kütusehinna kõikumine on otseses korrelatsioonis kasutus- ja rajamisaasta 

kuludega. Tootmisomahinna puhul silohoidlas ei ole antud juhul korrelatsiooni näha, kuna 

saagikus on aastate lõikes erinev. Tabelis 10 on näha, et 2015. aastal saadud saagikus hektari 

kohta oli kolme aasta madalaim ja sellest tulenevalt tekkis kõige suurem silo 

tootmisomahind ühe tonni kohta silohoidlas. 

 

Tabel 11. Esimese ettevõtte rohumaa kasutusaasta- ja rajamisaastakulud ning 

tootmisomahind silohoidlas traditsioonilisel stsenaariumil 

  
2014. aasta 2015. aasta 2016. aasta 

Kasutusaastakulud kokku (eurot/hektar) 292,23 275,81 290,84 

Rajamisaastakulud kokku (eurot/hektar) 597,12 589,70 595,40 

Tootmisomahind silohoidlas (eurot/tonn) 17,05 17,27 16,56 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Tootmisomahinna põhjal silohoidlas võis esmalt järeldada, et kõige madalam kulu silo tonni 

kohta saadi 2016. aastal, kuid tabelis 12. esitatud andmetel on näha, et kuigi silo tonni hind 

hoidlas oli kõige madal, siis kuivaine kogus oli samuti kõige madalam ehk silo väärtus 

toiteelemendina söödalaval ei olnud võrreldav 2014. ja 2015. aasta silo väärtusega. Kuivaine 

koguse põhjal saadi kõige enam silo toiteelemendina 2015. aastal. 
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Tabel 12. Esimese ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine osakaal silohoidlas 480 hektari 

kohta 2014-2016. aastal traditsioonilised stsenaariumil 

 

 
Aasta Silo kogus kokku 

(tonni) 

Silo kulu silohoidlas  

(eurot) 

KA osakaal 

(%) 

KA kogus  

(tonni) 

2014 12432 211924,06 33,41 4153,53 

2015 11760 203095,22 36,12 4247,71 

2016 12744 211040,64 26,18 3336,38 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Tabelis 13. esitatud andmete põhjal tuleb esile silo kulu erinevus söödalval ehk tegelikult 

kasutatav silo hulk sööratsioonis, millest on maha arvestatud riknenud silo ja arvutatud 

kuivaine põhine väärtus. Kui silo kulu erinevus silohoidlas oli 4,29 %, siis kuivaine tonni 

hinnaerinevus oli 31,6%. See näitab kuivaine põhisel meetodil arvutatud silo 

tootmisomahinna olulisust, mida oleks vaja rakendada nii silo tootmisel kui hankimisel, sest 

tegelik kulu erinevus sööratsioonis oli kordades suurem kui silohoidlas ja piimatootmise 

puhul on oluline arvestada toiteväärtuse mitte lihtsalt massi põhist kulu. Toiteväärtusel 

põhineva kulu põhjal on võimalik täpselt arvutada piima liitri hind lähtuvalt ratsioonist ja 

sellega arvestada piima eest saadava tulu ja piima tootmisega seotud kulu vahet.  

 

Tabel 13. Esimese ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine tootmisomahind söödalaval 480 

hektari kohta 2014-2016. aastal traditsioonilised stsenaariumil 

 
Aasta Riknenud silo 

(tonni) 

Silo kogus - 

riknemine 

(tonni) 

KA kogus 

söödalaval 

(tonni) 

KA tootmisomahind 

söödalaval 

(eurot/tonn) 

2014 410,26 12021,74 4016,46 52,76 

2015 482,16 11277,84 4073,56 49,86 

2016 458,78 12285,22 3216,27 65,62 

 

Alliaks: Autori koostatud 

 

Riknenud silo kogus oli aastate lõikes erinev, kuid jäi vahemikku 3,3-4,1% toodetud 

kogusest. Antud näitajaid kasutati mõlema ettevõtte kohta traditsioonilise ja teenustöö 

stsenaariumi arvutamisel, et oleks võimalik võrrelda kahe erineva rohumaa suurusega 

ettevõtte silo tootmisomahindasid, kui riknenud silo kogus on sama. 
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3.1.2 Tootmisomahind teisel stsenaariumil ehk teenustöö puhul 

 

Teise stsenaariumi ehk teenustöö puhul kasutati antud töös Baltic Agro AS andmeid, mis on 

seotud silo tootmisega. Teenustöö puhul kasutati erinevalt esimesest ettevõttest kahe 

silokoguri asemel iseliikuvat hekseldit ja kahte traktoritega järelveetavaid haagist. 

Teenustöö puhul tehti järgnevaid silo tootmisega seotud töid: 

• Niitmine, 

• Vaalutamine, 

• Hekseldamine, 

• Kogumine, 

• Tallamine. 

 

Rajamistöödega seotud kulude kattetulu arvestamisel kasutati samasid andmeid, mis 

esimese ettevõtte puhul arvutatud traditsioonilise meetodi puhul, sest rohumaa rajamisega 

seotud ametlikke pakkujaid Eestis veel ei ole, kes oleksid olnud nõus antud magistritöö 

raames oma pakkumise tegema. Lisaks kasutati traditsioonilise stsenaariumi puhul saadud 

saagikuse andmeid, et oleks võimalik võrrelda erinevate stsenaariumite tootmisomahindasid 

sama saagikuse juures. Silo tootmisomahind on sarnaselt traditsioonilisele stsenaariumile 

mõjutatud samadest teguritest, millest peamised olid diislikütuse hind ja saagikus. 2015. 

aastal oli tootmisomahind silohoidlas kõige kõrgem ja 2016. aastal kõige madalam. Kuid 

rajamis- ja kasutusaasta kulu kahe erineva stsenaariumi vahel on märkimisväärselt suur 

(tabelid 11 ja 14). Kui korrutada tootmisomahind silo kogusega, siis 2014. aastal oleks 

ettevõte saanud säästa silo tootmiskuludelt 41398,56 eurot 2015. aastal 39043,20 eurot ja 

2015. aastal 40271,04 eurot, kui traditsioonile stsenaariumi puhul toodetud silo oleks 

toodetud teenustöö stsenaariumil. 

 

Tabel 14. Esimese ettevõtte rohumaa kasutusaasta- ja rajamisaastakulud ning 

tootmisomahind silohoidlas traditsioonilisel stsenaariumil 

  
2014. aasta 2015. aasta 2016. aasta 

Kasutusaastakulud kokku (eurot/hektar) 223,38 210,66 223,71 

Rajamisaastakulud kokku (eurot/hektar) 528,27 524,56 528,27 

Tootmisomahind silohoidlas (eurot/tonn) 13,72 13,95 13,40 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 
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Teenustöö tootmisomahinna arvutamisel kasutati ka samasid kvaliteedinäitajaid ja riknenud 

silo kogust, mis traditsioonilise stsenaariumi puhul, et oleks võimalik võrrelda samade 

näitajate puhul silo tootmisomahinda silohoidlas ja kuivaine omahinda söödalaval. Sellest 

tulenevalt on ka kuivaine kogus ja osakaal sarnaselt ettevõtte poolt toodetud traditsioonilise 

stsenaariumi puhul kõige madalam 2016. aastal ja kõige kõrgem 2015. aastal.  

 

Tabel 15. Esimese ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine osakaal silohoidlas 480 hektari 

kohta 2014-2016. aastal teenustöö stsenaariumil 

 
Teenustöö Silo kogus kokku 

(tonni) 

Silo kulu silohoidlas  

(eurot) 

KA osakaal 

(%) 

KA kogus  

(tonni) 

2014 12432 170617,03 33,41 4153,53 

2015 11760 164052,00 36,12 4247,71 

2016 12744 170769,60 26,18 3336,38 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt. 

 

Teenustöö stsenaariumi puhul on taas näha väga suurt kuivaine kulu erinevust söödalaval 

31,86% (tabel 16), kuigi silo kulu erinevus silohoidlas olid vaid 2,39% (tabel 13). Kõige 

madalam kulu söödalaval oli 2015. aastal kuna silo kuivaine osakaal oli kõike suurem ja 

kõige kõrgem kulu 2016. aastal kuna kuivaine osakaal oli kõige väiksem. Antud tulemus 

näitab väga hästi, kui oluline on silo kvaliteet ja õigete Tehnoloogia komponentide 

kasutamine rohumaa rajamisel ja silo tootmisel.  

 

Tabel 16. Esimese ettevõtte silo kulu, kogus ja tootmisomahind söödalaval 480 hektari 

kohta 2014-2016. aastal teenustöö stsenaariumil 

 
Aasta Riknenud silo 

(tonni) 

Silo kogus - riknemine 

(tonni) 

KA kogus söödalaval 

(tonni) 

KA tootmisomahind 

söödalaval 

(eurot/tonn) 

2014 410,256 12021,744 4016,46 42,48 

2015 482,16 11277,84 4073,56 40,27 

2016 458,78 12285,22 3216,27 53,10 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 
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Ettevõte agronoom tunnistas autorile antud intervjuus, et 2016. aastal kasutati madalama 

kvaliteediga silo konservanti ja niitmisega jäädi hiljaks, mis võis silo kvaliteedile halvasti 

mõjuda, kuid seni ei ole ettevõttes kasutatud kuivaine põhist tootmisomahinna arvutust ja ei 

mõeldud kuivainega seotud problemist rahalises väärtuses. Kui traditsioonilise stsenaariumi 

puhul on võimalik niitmise aeg määrata vastavalt vajadusele, siis teenustöö puhul sõltub see 

teenuse pakkujast ja lepingus sätestatud tingimustest. Siin tuleb teenuse tellijal olla väga 

ettevaatlik, et ajalised tingimused oleksid täpselt sätestatud, et silo saaks õigel ajal toodetud. 

Kui sellist tingimust ei ole lepinguliselt sätestatud, siis peab teenuse tellija arvestama, et silo 

kvaliteet võib sellest tulenevalt kannatada. 

 

 

3.1.3 Tootmisomahind kolmandal stsenaariumil ehk allhankega 

 

Tootmisomahinna leidmiseks allhanke stsenaariumi puhul kasutati teise ettevõtte silo 

allhanke kulu ja kvaliteedinäitajatega seotud andmeid, sest teises ettevõttes kasutati 2014-

2016. aastal silo hankimiseks allhanke ehk ostusilo stsenaariumi. Antud andmed annavad 

Lõuna-Eestis müüdava silo kvaliteedi kohta adekvaatsed näitajad, mida kasutada esimese 

ettevõtte arvutustes. Allhanke puhul peab arvestama transpordi kuluga ja mida kaugemalt 

seda tuua seda kallimaks see läheb. Erinevalt teenustööst omab ostusilo puhul ettevõte 

kvaliteedinäitajate üle suuremat kontrolli, sest lepinguga on määratletud kvaliteedist sõltuv 

tasustamine ja autori hinnangul oleks korrektne kasutada teise ettevõtte ostusilo 

kvaliteedinäitajaid. Erinevalt traditsioonilisele stsenaariumile ja teenustöö stsenaariumile on 

tabelis 17. näha allhanke puhul oluliselt väiksemat kuivaine osakaalu kõikumist, sest 

allhanke pakkuja poolt tarnitakse vaid kõrgema kvaliteediga silo, mille eest on võimalik 

saada kõrem hinda. Tavaliselt on silo allhanke pakkujad ka piimatootjad, kes madalama 

kvaliteediga silo söödab oma noorkarjale, kelle söömisest ei sõltu piimatoodang ja ettevõtja 

põhiline väljund. 

 

Tabel 17. Esimese ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine osakaal silohoidlas 480 hektari 

kohta 2014-2016. aastal allhanke stsenaariumil 

 
Aasta Silo kogus kokku 

(tonni) 

Silo kulu silohoidlas  

(eurot) 

KA osakaal  

(%) 

KA kogus  

(tonni) 

2014 11200 352600 36,76 4117,6 

2015 11200 352600 33,47 3748,6 

2016 11200 354600 32,18 3604,6 
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Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

 

Allhankega soetatud silo puhul puudub ka riknenud silo, kuna silo hind vastab tarbitud 

kogusega, kuid sellegi poolest on näha märkimisväärsemalt kõrgemat kuivaine kulu tonni 

kohta, kui traditsioonile ja teenustöö stsenaariumi puhul. Kuna allhanke puhul on kuivaine 

osakaal kolme aasta lõikes ühtlasem, kui teenustöö ja traditsioonilise stsenaariumi puhul, 

siis sellest tulenevalt on ka tootmisomahinna erinevus kolme aasta lõikes tonni kohta poole 

väiksem (14,88%), kui teiste stsenaariumite puhul (24,37%). Kui kuivaine tootmisomahinna 

erinevus on ettevõtja jaoks väiksem, siis on tal lihtsam koostada ratsioone, mis vastaksid 

piimahinna kõikumistele. 

 

Tabel 18. Esimese ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine tootmisomahind söödalaval 480 

hektari kohta 2014-2016. aastal allhanke stsenaariumil 

 
Aasta Riknenud silo 

(tonni) 

Silo kogus - riknemine 

(tonni) 

KA kogus söödalaval 

(tonni) 

KA tootmisomahind 

söödalaval 

(eurot/tonn) 

2014 0 11200 4117,60 85,63 

2015 0 11200 3748,60 94,06 

2016 0 11200 3604,60 98,37 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Kuigi ostusilo puhul on kvaliteediga suurem kindlus ja selle põhjal on võimalik teha 

täpsemalt tuleviku rahavoogude planeerimist, kuid peab arvestama kuivane kulu nii suure 

erinevusega võrreldes traditsioonilise ja teenustöö stsenaariumi puhul saadud kuivaine kulu. 

Autori hinnangul ei saa ükski antud suurusgrupi ettevõtte juht kasutada nii kõrge hinnaga 

allhankega soetatud ostusilo, kui ta on teadlik nii suurest kulu erinevusest.  

 

3.1.4   Kolme erineva stsenaariumi puhul toodetud silo tootmisomahind silohoidlas ja 

kuivaine tootmisomahind söödalaval esimese ettevõtte (rohumaa maht 480 hektarit) 

2014-2016 andmetel.  
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Jooniselt 1 on näha, et kõige madalama tootmisomahinnaga silo tootmise stsenaarium 

esimese ettevõtte näitel on teenustöö stsenaarium, kuid sellega kaasnevad võrreldes 

traditsioonilise stsenaariumiga suuremad riskid. Ettevõtte juhtkond peaks kaaluma kas 

madalam tootmisomahind korvab lisanduvad riskid, mis võivad tekkida, kui teenuse pakkuja 

ei tule õigel ajahetkel silo tegema ja selle tulemusena kannatab silo kvaliteet. Märgatavalt 

suurima toomisomahinnaga on allhanke stsenaariumi puhul hangitud silo, mille kulu 

silohoidlas on teenustöö stsenaariumi puhul toodetud silost üle kahe korra suurem ja 

traditsioonilise stsenaariumi puhul toodetud silost üle 14 eurot/tonni kohta suurem. Kui 

esimene ettevõte oleks näiteks traditsioonile stsenaariumi asemel kasutanud allhanke 

stsenaariumi, siis oleks ettevõte kulu silohoidlas olnud 2014. aastal 149505 eurot ja 2016. 

aastal 143559 eurot suurem. Teenustöö puhul oleks kulu erinevus veel suurem olnud. Antud 

andmete põhjal saab eeldada, et teise ettevõtte poolt kasutatud allhanke pakkujatel on umbes 

100%-line kasumimarginaal, kuna allhanke pakkujate rohumaa maht on 1500-2000 hektarit 

ja silo tootmise omahind traditsioonisel stsenaariumil ei saa olla suurem, kui 17 eurot/tonni 

kohta, nagu leiti esimese ettevõtte puhul. Antud töös leitud andmete põhjal võib eeldada, et 

mida nuurem on maht, seda madalam on tootmisomahind traditsioonilise ja teenustöö 

stsenaariumi puhul. Nii suur hinna vahe saab tekkida vaid teadmiste puudusmisest, mis on 

seotud silo tootmisomahinna arvutamisega või lihtsalt allhanke pakkujate poolt väga hea 

ärimudeliga, kuna allhanke kasutajad ei ole teadlikud silo toomisomahinnast ja ei ole 

pädevad hinnaläbirääkimisi pidama. 

 

2014. aastal oli allhanke stsenaariumi puhul leitud tootmisomahind silohoidlas 129,45%, 

2015. aastal 125,66% ja 2016. aastal 136,27% võrra teenustöö puhul leitud 

tootmisomahinnast suurem. Traditsioonilise ja allhanke stsenaariumi puhul oli 

tootmisomahinna erinevus silohoidlas 2014. aastal 24,2%, 2015.  aastal 23,8% ja 2016. 

aastal 25,58% 

 

  



 56 

 

 
 

Joonis 1. Silo tootmisomahind silohoidlas peale sileerimist eurot/tonn 

 

Kuivaine tootmisomahinna erinevus söödalval on sarnaselt silo tootmisomahinnale 

silohoidlas kõikide stsenaariumite puhul märkimisväärselt suur, kuigi kuivaine arvestuse 

puhul on näha, et protsentuaalselt on vahe väiksem, kui silo tootmisomahinna puhul 

silohoidlas (joonis 1 ja 2). Tabelist 4. on näha, et kuna allhankega soetatud silo kuivaine 

osakaal oli suurem, kui traditsioonilise ja teenustööga toodetud silo puhul, siis on ka 

tootmisomahinna vahe väiksem. Näiteks, kui võrrelda 2016. aasta andmeid, siis allhanke 

tootmisomahind silohoidlas oli 136,27 % võrra teenustöö tootmisomahinnast suurem, kuid 

kuivaine tootmisomahind oli 85,25% võrra suurem. Teenustöö ja traditsioonilise 

stsenaariumi puhul toodetud silo tootmisomahinna vahe silohoidlas ja söödalval oli sama 

(23,58%-24,27%), kuna kvaliteedinäitajad ja riknenud silo kogus ei muutunud antud näite 

puhul. 
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Joonis 2. Silo kuivaine tootmisomahind söödalaval eurot/tonn 

 

Esimese ettevõtte puhul ei saa kuidagi soovitada allhanke stsenaariumi kasutamist, sest kulu 

erinevus on selleks liiga suur, kuid teenustöö puhul oleks võimalik tootmisomahinda 

langetada pea 23,58% võrra. Lisaks väheneb töö koormus, mis on seotud tööjõu ja 

lisatöödega, sest seda oleks võimalik asendada teenustööga. Ressursse oleks võimalik 

rakendada piimakarja ja väljundi suurendamiseks, kui loobuda traditsioonilisest silo 

tootmise stsenaariumist, kui ollakse nõus riskima teenustööga kaasnevate riskida.  

 

 

3.2 Silo tootmisomahind teises ettevõttes, mille haritava 

rohumaa maht on 240 hektarit 

 

 

Teise ettevõtte näol oli tegemist 4 robotiga vabapidamislaudaga, mille noor ja põhikarja 

söödavajadus oli laudajuhataja ja konsulendi poolt koostatud söödaratsiooni andmetel 5600 

tonni silo. Mõlemas farmis oli ratsiooni kirjutamisel sama konsulent ja sellest tulenevalt on 

teise ettevõtte söödavajadus täpselt poole väiksem. 2014-2016. aastal kasutati teises 

ettevõttes allhanke stsenaariumi puhul hangitud silo, mida hoiustati betoonist silohoidlates. 

Silo toodi vastavalt vajadusele fikseeritud hinnaga, mis pidi vastama kindlale kvaliteedile 
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kvaliteedile. Antud juhul oli kuivaine osakaalu aluseks 30% ja alla selle toimus hinna 

korrigeerimine 0,9-se koefitsiendiga. 

 

Silo tootmisomahinna leidmiseks traditsioonilisel stsenaariumil ja teenustööga toodetud silo 

stsenaariumil tuli esmalt leida rohumaa suurus, mida oleks ettevõttel vaja kasutada, et 

rahuldada loomade söödavajadus. Kuna teine ettevõte on täpselt poole väiksem kui esimene, 

mille rohumaa maht on 480 hektarit, siis sellest lähtudes on võimalik tuletada teise ettevõtte 

rohumaa mahuks 240 hektarit rohumaad.  

 

Tabel 19. Teise ettevõtte rohumaa saagikus 240 hektari kohta traditsioonilise ja teenustööö 

stsenaariumi pujul aastatel 2014-2016 

  
2014. aasta 2015. aasta 2016. aasta 

Saak rajamisaastal (tonni/hektar) 18,7 17,3 18,9 

Saak kasutusaastal (tonni/hektar) 28,3 26,9 29,1 

Saak (tonni kokku) 5598 5314 5752 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Lähtudes 240. hektarilisest rohumaa mahust ja esimese ettevõtte saagikusest, kus kasutati 

traditsioonilist stsenaariumi, jääb teoreetiline saagikus vahemikku 5314 – 5752 tonni silo 

aastas (tabel 19). Antud kogus rahuldab antud ettevõtte söödavajaduse, mis oli konsulendi 

hinnangul 5600 tonni. Vajadusel on võimalik ratsiooni korrigeerida ja lisada jõusööta, kuid 

siin peaks taas arvutama ettevõtte juht sööda hinna suhte liitri piima kohta, sest andes 

kallimat jõusööta võib tegelik piima liitri tootmisomahind tõusta kõrgemaks. 

 

 
3.2.1  Tootmisomahind esmasel ehk traditsioonilisel stsenaariumil 

 

Teise ettevõtte puhul on näha märgatavalt suuremat tootmisomahinda traditsioonilise 

stsenaariumi puhul (tabel 20), kui esimeses ettevõttel sama stsenaariumi puhul (tabell 13). 

2014. aastal oli silo kulu erinevus silohoidlas 9,82 eurot/tonni kohta, 2015. aastal 9,77 

eurot/tonni kohta ja 2016. aastal 9,58 eurot/tonni kohta. Seda põhjustas peamiselt traktorite, 

põllutöömasinate ja hoiuruumide kulum, mis mõlema ettevõtte puhul oli sama (seadmete 

kasutusaeg 10 ja hoiuruumidel 30 aastat), kuid teise ettevõtte puhul oli seadmete aastane 
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töömaht poole väiksem kui esimesel ettevõttel. Kuigi traktorite ja põllutöömasinate 

tööresurss lubaks seadmeid kauem kasutada, ei ole see tehnoloogia arenedes mõistlik seda 

teha, sest seadmed muutuvad üha efektiivsemaks, säästlikumaks, autonoomsemaks ja 

peavad vastama kindlatele Euroopa Liidu poolt sätestatud regulatsioonidele. 240 hektari 

harimisel tekkiva tööressursi juures oleks antud traktoreid võimalik kasutada üle 30. aasta. 

Kuid kahjuks ei ole võimalik antud töödel kasutada ka nõrgema mootoriga traktoreid või 

vähem seadmeid, sest siis kannataks silo kvaliteet, kui ei ole võimalik toota piisavalt kiiresti 

ja hea kvaliteediga toodangut. 

 

Tabel 20. Teise ettevõtte rohumaa kasutusaasta- ja rajamisaastakulud ning tootmisomahind 

silohoidlas 2014-2016. aastal traditsioonilisel stsenaariumil 

 
 

2014. aasta 2015. aasta 2016. aasta 

Kasutuskulud kokku (eurot/hektar) 407,11 376,38 458,27 

Rajamiskulud kokku (eurot/hektar) 944,75 937,34 943,03 

Tootmisomahind silohoidlas (eurot/tonn) 26,87 27,04 26,14 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Nagu eelnevalt mainitud, siis esimese ettevõtte puhul, kus tegelikult kasutati allhanke 

stsenaariumi, on traditsioonilise ja teenustöö stsenaariumi puhul kasutatud esimese ettevõtte 

silo saagikuse andmeid ja kvaliteedinäitajaid. Antud andmed annavad adekvaatse ülevaate 

tegelikest tingimustest traditsioonilise stsenaariumi puhul ja loovad võrreldava baasi kahe 

erineva rohumaa mahuga (240 ja 480 hektarit) ettevõtte vahel. Sarnaselt esimesele 

ettevõttele on ka teise ettevõtte puhul näha suurt kuivaine osakaalu kõikumist 26,18-36,12% 

(tabel 21). Söödaratsiooni omahind tõuseb märgatavalt, kui kasutada madala 

kvaliteedinäitajaga silo ja sellele tuleb lisada kallist lisasööta. Alati peab kasutama 

võimalikult palju odavamat põhisööta (silo), kuid loom suudab vaid kindla koguse silo süüa 

(olenemata silo kvaliteedinäitajatest) ja kui toitainevajadus ei ole siloga rahuldatud ja loom 

sööb ainult massi, siis tuleb lisada kõrge toiteväärtusega lisasöötasid. 
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Tabel 21. Teise ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine osakaal 240 hektari kohta 2014-

2016. aastal traditsioonilised stsenaariumil 

 
Aasta Silo kogus kokku 

(tonni) 

Silo kulu silohoidlas  

(eurot) 

KA osakaal 

(%) 

KA kogus  

(tonni) 

2014 5598,44 150410,41 33,41 1870,44 

2015 5314,06 143692,25 36,12 1919,44 

2016 5751,56 150345,84 26,18 1505,76 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Teise ettevõtte puhul on näha märgatavalt suuremat silo kuivaine kulu ühe tonni kohta (tabel 

22), kui esimeses ettevõttes sama stsenaariumi puhul (tabell 15). 2014. aastal oli silo 

kuivaine kulu erinevus söödalaval 30,39 eurot/tonni kohta, 2015. aastal 28,21 eurot/tonni 

kohta ja 2016. aastal 37,96 eurot/tonni kohta. Ka siin oli põhjuseks suurem traktorite, 

põllutöömasinate ja hoiuruumide kulum, võrreldes esimese ettevõttega, kuigi töömaht oli 

poole väiksem. Hoiuruumide puhul ei ole vahet, kui suure mahuga seadmed tööd tevad, sest 

selle kulumine on masinate tööst sõltumatu. 

 

Tabel 22. Teise ettevõtte silo kulu, kogus ja tootmisomahind söödalaval 240 hektari kohta 

2014-2016. aastal traditsioonilised stsenaariumil 

 

 
Aasta Riknenud 

silo 

(tonni) 

Silo kogus - riknemine 

(tonni) 

KA kogus 

söödalaval 

(tonni) 

KA tootmisomahind 

söödalaval 

(eurot/tonn) 

2014 184,75 5413,69 1808,71 83,16 

2015 217,88 5096,19 1840,74 78,06 

2016 207,06 5544,51 1451,55 103,58 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 
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3.2.2 Tootmisomahind teisel stsenaariumil ehk teenustööga 

 

Kattetulu arvestuse tulemusena on näha, et teise ettevõtte puhul on teenustöö ja 

traditsioonilise stsenaariumi tootmisomahinna erinevus tunduvalt suurem, kui esimese 

ettevõtte puhul. Hektari kohta on teenustöö kulu tunduvalt väiksem, kuna puudub 

traktoritega teotud kulum. Rajamistöödel ei ole vaja nii palju traktoreid ega hoiuruume, kui 

silo tootmisel. 

 

Tabel 23. Teise ettevõtte rohumaa kasutusaasta- ja rajamisaastakulud ning tootmisomahind 

silohoidlas 2014-2016. aastal traditsioonilisel stsenaariumil 

 
 

2014. aasta 2015. aasta 2016. aasta 

Kasutusaastakulud kokku (eurot/hektar) 296,98 296,98 297,31 

Rajamisaastakulud kokku (eurot/hektar) 782,08 778,36 782,08 

Tootmisomahind silohoidlas (eurot/tonn) 19,02 18,93 18,56 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Kuigi antud magistritöö kontekstis on kasutatud samasid kvaliteedinäitajaid traditsioonilise 

stsenaariumi ja teenustöö puhul, peame teenustöö puhul arvestama oluliselt suurema riskiga, 

kui teenuse tellija on väikse rohumaa mahuga. Teenustöö ajavahemiku peavad väiksema 

mahuga teenustöö tellijad kinnitama ennem aprilli, kuid sellel hetkel ei ole tellijal 

adekvaatset informatsiooni ilma olude kohta silo tegemise hetkeks. Teenuse pakkuja 

eesmärk on esmalt teenindada suuremaid kliente ja alles siis väiksemaid, kuna see on talle 

majanduslikult kasumlikum. Kuid nagu eelnevalt mainitud, siis silo peab tegema täpselt siis, 

kui ilm ja pinnas on loonud vastavad tingimused, aga kui teenuse pakkuja on antud hetkel 

hoivatud suurema kliendiga, siis kannatab silo kvaliteet. Tabelis 24 toodud kvaliteedi 

näitajate põhjal võib prognoosida sitatsiooni, kus 2016. aastal ei tulnud teenuse pakkuja õigel 

hetkel põllule ja silo kvaliteet kannatas selle tagajärjel. 
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Tabel 24. Teise ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine osakaal 240 hektari kohta 2014-

2016. aastal traditsioonilised stsenaariumil 

 
Aasta Silo kogus kokku 

(tonni) 

Silo kulu silohoidlas  

(eurot) 

KA osakaal 

(%) 

KA kogus  

(tonni) 

2014 5598,44 106482,28 33,41 1870,44 

2015 5314,06 100595,20 36,12 1919,44 

2016 5751,56 106749,00 26,18 1505,76 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Teise ettevõtte puhul on näha märgatavalt suuremat kuivaine kulu traditsioonilise 

stsenaariumi puhul (tabel 22), kui esimeses ettevõtte sama stsenaariumi puhul (tabell 15). 

2014. aastal oli kahe ettevõtte silo kuivaine kulu erinevus söödalaval 30,39 eurot/tonni 

kohta, 2015. aastal 28,21 eurot/tonni kohta ja 2016. aastal 37,96 eurot/tonni kohta (tabel 25). 

Ka siin oli põhjuseks suurem traktorite, põllutöömasinate ja hoiuruumide kulum, võrreldes 

esimese ettevõttega, kuigi töömaht oli poole väiksem.  

 

Tabel 25. Teise ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine tootmisomahind söödalaval 240 

hektari kohta 2014-2016. aastal teenustöö stsenaariumil 

 

Teenustöö Riknenud silo 

(tonni) 

Silo kogus - 

riknemine 

(tonni) 

KA kogus 

söödalaval 

(tonni) 

KA tootmisomahind 

söödalaval 

(eurot/tonn) 

2014 184,74 5413,68 1808,71 58,87 

2015 217,87 5096,18 1840,74 54,65 

2016 207,05 5544,50 1451,55 73,54 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Riknenud silo kogust arvestati sama protsendi järgi, mis esimese ettevõtte puhul, millest 

2014. aasta kadu oli 3,3%, 2015. aastal 4,1% ja 2016. aastal 3,6 % (tabel 25). 

 

3.2.3 Tootmisomahind kolmandal stsenaariumil ehk allhankega 

 

Põllumaa puudumise ja allhanke stsenaariumi kasutamise puhul võib kõige suuremaks 

riskiks pidada sööda saadavust, kui ilmastikuoludest või piimakarjade suurendamisest ei ole 
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turul allhanke tegijaid. Sellest tulenevalt on soovitatav teha allhanke leping viieks aastaks, 

mida pikendatakse kolmandal aastal, siis on allhanke tellijal võimalik leida söödavajaduse 

rahuldamiseks uus allhanke pakkuja või rentida maa ja kasutada traditsioonilist või 

teenustöö stsenaariumi. Kuid antud töös leitud allhanke pakkuja kasumimarginaal paneb 

kahtlema sellise olukorra tekkimist, kus turul ei ole allhanke pakkujaid. Allhanke 

kasumimarginal küündib antud töö põhjas kuni 100%-ni ja nii suure kasumimarginaaliga 

ettevõtlusvormi leiab pigem IT valdkonnas. Tabelis 26 esitatud andmed on teise ettevõtte 

kolme aasta reaalsed kogused ja kvaliteedinäitajad, millega ettevõte on 2014-2016. aastal 

majandanud. Andmetelt on näha et silokogus on konstantne, kuna tellitakse täpne kogus silo, 

mille eest tasutakse kindlat hinda. Enne silo koguse vastu võtmist kaalutakse silo üle, tehakse 

proov ja selle alusel esitatakse arve. 

 

Tabel 26. Teise ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine osakaal 240 hektari kohta 2014-

2016. aastal allhanke stsenaariumil 

 

Aasta Silo kogus kokku 

(tonni) 

Silo kulu silohoidlas  

(eurot) 

KA osakaal 

(%) 

KA kogus  

(tonni) 

2014 5600 176462,22 36,76 1615,20 

2015 5600 175885,71 33,47 1627,20 

2016 5600 177300,00 32,18 1802,30 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Antud ettevõttes on silo tootmisomahind silohoidlas fikseeritud ja määratud kuivaine 

osakaalu aluseks 30% ja alla selle toimub hinna korrigeerimine 0,9-se koefitsiendiga, kuid 

võrreldes erinevate stsenaariumite puhul saadud tootmisomahindasid võiks fikseeritud hind 

olla madalam. Kindlasti tuleks otsida allhanke partner, kes on võimalikult lähedal. Lisaks 

vaadata üle kvaliteedi ja hinnakorrigeerimismudel, sest antud ettvõtte andmete põhjal on 

näha, et kui kuivaine põhise tootmisomahinna erinevus oli 17,78% (tabel 27), siis fikseeritud 

hinna erinevus oli vaid 0,57%. Sellest võib järeldada, et hind on antud lepingute tingimustel 

väga vähe mõjutatud kvaliteedi kõikumisest.  
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Tabel 27. Teise ettevõtte silo kulu, kogus ja kuivaine tootmisomahind söödalaval 240 

hektari kohta 2014-2016. aastal allhanke stsenaariumil 

 
Aasta Riknenud 

silo 

(tonni) 

Silo kogus - 

riknemine 

(tonni) 

KA kogus söödalaval 

(tonni) 

KA tootmisomahind 

söödalval 

(eurot/tonn) 

2014 0 5600 2058,80 85,71 

2015 0 5600 1874,30 93,84 

2016 0 5600 1802,30 98,37 

 

Alliaks: Koostatud autori poolt 

 

Tabelis 27. Esitatud andmete põhjal on näha, et 2014. aasta ja 2016. aasta kuivaine 

koguseline vahe on olnud 256,5 tonni, mida tuli asendada kulukama lisasöödaga. 

 

3.2.4 Kolme erineva stsenaariumi puhul toodetud silo tootmisomahind silohoidlas ja 

kuivaine tootmisomahind söödalaval teise ettevõtte (rohumaa maht 240 hektarit) 

2014-2016 andmetel. 

 

Teise ettevõtte puhul, mille teoreetiline rohumaa maht oleks kaks korda väiksem, kui 

esimesel ettevõttel, ei ole silo tootmisomahind silohoidlas erinevate stsenaariumite puhul nii 

suure hinna erinevusega kui esimesel ettevõttel. Kuid vahe on siiski piisav, et kaaluda ka 

teisi stsenaariume. Antud ettevõtte puhul oli suurim tootmisomahinna vahe silohoidlas 

teenustöö ja allhanke stsenaariumi puhul. 2014. aastal oli allhanke stsenaariumi puhul leitud 

tootmisomahind silohoidlas 65,51%, 2015. aastal 66,27% ja 2016. aastal 70,58% võrra 

teenustöö stsenaariumi puhul leitud tootmisomahinnalt kõrgem. Kuigi allhanke ja 

traditsioonilise stsenaariumi tootmisomahinna vahe ei olnud nii suur, kui teenustöö ja 

allhanke vahel, oli märgata siiski olulist hinnavahet. Allhanke stsenaariumi puhul leitud 

tootmisomahinnd silohoidlas 2014. aastal 17,16%, 2015.  aastal 16,42% ja 2016. aastal 

21,12% (joonis 4). 
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Joonis 4. Silo tootmisomahind silohoidlas peale sileerimist eurot/tonn 

 

2014. ja 2015. aasta silo kuivaine tootmisomahinna vahe söödalval oli aga traditsioonilise ja 

allhanke stsenaariumi puhul väiksem kui silohoidlas (2014 2,97 % ja 2015 20,5%). 2016. 

aastal oli allhanke stsenaariumi puhul hangitud silo kuivaine tootisomahind isegi 5,3 % võrra 

madalam, kui traditsioonilise stsenaariumi puhul. Kuid kuivaine tonni tootmisomahinna 

erinevus söödalaval oli teenustöö ja allhanke vahel taas märgatav, sest 2014. aastal oli 

allhange 45,46%, 2015. aastal 72,12% ja 2016. aastal 33,76% võrra teenustöös 

stsenaariumist suurem. 
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Joonis 5. Silo kuivaine kulu söödalaval eurot/tonn 

 

Kuigi silo tootmisomahind oli traditsioonilise stsenaariumi puhul madalam allhanke 

stsenaariumist, siis madala kuivaine sisaldusega silo kuivaine kulu söödalaval tõusis 2016. 

aastal üle allhanke stsenaariumi puhul saadud silo kuivaine kulu ja siin on ettevõtjal 

otsustamise koht, kas riskida traditsioonilise stsenaariumiga või mitte. Autori hinnangul ei 

tasu see risk ennast ära, sest puuduv kuivaine tuleb lisaks asendada veel kulukama 

lisasöödaga, mis muudab söödaratsiooni kokkuvõttes liiga kulukaks. Teenustöö ja allhanke 

kuivaine kulu erinevus on, aga isegi madalast kuivaine sisaldusest olenemata suur ja 

teenustöö kasutamist tuleks kindlasti kaaluda ühe alternatiivina. Selleks tuleb ettevõtjal 

esmalt uurida maa saadavust ja selle kaugust ettevõttest, mille põhjal oleks võimalik 

arvutada lisanduv transpordikulu. Mida kaugemal on põllud seda kallim on silo 

tootmisomahind 
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KOKKUVÕTE  

 
Antud magistritöö tulemused leiti kahe erineva piimakarjakasvatuse näitel, et näha 

kasutatava rohumaa mahust tulenevat mõju silo toomisomahinnale erinevate stsenaariumite 

puhul. Kui töös oleks kasutatud ainult ühe ettevõtte näidet, mille rohumaa maht on 480 

hektarit, siis ei oleks tulemused näidanud, et väiksema mahu pealt on ka allhanke 

stsenaarium üks arvestatav variant traditsioonilise stsenaariumi kõrval, kui lähtuda silo 

kuivaine tonni kulust. Allhanke puhul on võimalik silo hind siduda kvaliteedinäitajatega ja 

ettevõtjal langevad kulud koos kvaliteedi langusega.  

 

Mõlema ettevõtte puhul oli vaieldamatult madalaim tootmisomahind silohoidlas ja 

söödalaval teenustöö stsenaariumi puhul ning selle kasutamist võiksid mõlemat ettevõtjad 

kindlasti kaaluda. Teenustöö stsenaariumi puhul tuleb olla valmis riskidega, kui otsustatakse 

kasutada tulevikus antud stsenaariumi ja sellega seoses oleks vaja sätestada lepingus kindlad 

tingimused teenuse tegemise ajalisest raamistikust ja töö kvaliteedist. Siin peab olema 

teenuse pakkujal osaline vastutus, et töö oleks õigeaegselt tehtud ja korraliku kvaliteediga. 

Kuna näiteks Baltic Agro AS on seadmete maaletooja, siis ei tohiks seadmete saadavusega 

probleeme tekkida, kuid tööjõud võiks olla üheks probleemiallikaks, millega peaks teenuse 

pakkuja ja tellija arvestama.  

 

Esimese ettevõtte puhul, kus kasutatakse traditsioonilist stsenaariumi, peaks ettevõtte 

juhtkond vaatama üle oma seadmepargi erinevate seadmete jääkväärtus. Lisaks tuleks võtta 

hinnapakkumised ja uurida, milliseid seadmeid oleks võimalik müüa. Kui seadmete 

jääkväärtus on suurem, kui tegelik turuväärtus, siis tuleks kaaluda, kas neid seadmeid tasub 

kohe asendada teenustööga või oodata kuni nad amortiseeruks. Kuigi esimese ettevõtte 

puhul oli traditsioonilise ja teenustöö kuivaine tootmisomahinna vahe märgatav (23,81%-

24,2%), ei ole otsustamine teenustöö stsenaariumi kasuks kerge. Siin tekib küsimus 

kontrollis ja teenusepakkuja usaldamises. Lisaks kuna tegemist on maapiirkonnaga, siis 

ollakse sunnitud paljud inimesed tööta jätma, kes on ettevõtte heaks kümneid aastaid tööd 

teinud. Kui küsimus oleks vaid majanduslik, siis oleks vastus ühene ja ettevõte peaks 

traditsioonilisest stsenaariumilt loobuma ning valima teenustöö stsenaariumi. Kuid antud 

otsuse tegemisel on ka psüholoogiline pool, mida ei ole võimalik numbritesse panna ja mis 

võib olla kaalukam kui majanduslik pool. Allhanke kasutamist ei saa antud ettevõtte puhul 
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arvestada ühe alternatiivina, sest allhanke tootmisomahind on traditsioonilisel stsenaariumil 

toodetud silo kuivaine tootmisomahinnast 49,91%-88,65% suurem. 

 

Teise ettevõtte puhul, kus kasutatakse allhanke stsenaariumi järgi hangitud silo, tuleks 

uurida maa saadavust. Selgitada välja, kas rentida või osta ja arvutada transpordikulu nendelt 

maadelt. Kui need andmed on olemas ja kindel otsus juhtkonna poolt tehtud teenustöö 

stsenaariumi kasuks, siis tuleb palgata endale taimekasvatusega tegelenud spetsialist, kes 

haldaks kogu silomajandust ja garanteeriks kvaliteetse silo. Antud ettevõtte puhul on 

teenustöö stsenaariumi kasutamine ülimalt kasulik, sest kuivaine tootmisomahind oleks 

teenustöö puhul 33,76%-72,11% madalam. Teise ettevõtte puhul ei oleks mõistlik 

investeerida seadmetesse ja toota traditsioonilise stsenaariumi järgi, sest ettevõte ei oma 

piisavat kogemust antud teemal ja tootmisomahinna langus ei kompenseeri sellega seotud 

riske. Traditsioonilise stsenaariumi puhul oli tootmisomahind söödalval vaid 2014. ja 2015. 

aastal madalam (2,97%-20,49%), kui allhanke stsenaariumi puhul ja 2016. aastal 5,3% võrra 

suure. Parem oleks investeerida piimakarja ja toodangu suurendamisse ja tagada suurem 

rentaabluse. Seda eeldusel, et silo kvaliteet on hea, sest halva silo tootmine maksab täpselt 

sama palju kui hea. Ettevõtte juhid ja omanikud peavad mõistma silo tegemist samamoodi 

kui agronoomid, et hinnata selle mõju piimatootmis. 

 

Üha rohkem on hakanud tekkima silo tootmisega seotud teenustöö pakkujaid ja ma loodan, 

et antud töö annab sellele hoogu juurde, sest mahuga on võimalik ka teenuse hindasid 

langetada. Nagu kahe ettevõtte näitel oli näha, siis mida suurem on rohumaa maht, millel 

silo toodetakse, seda madalamad on kulud. Isegi kui teenuse rentaablus jääks samaks, siis 

suurema mahu pealt on võimalik soodsamat hinda pakkuda. Kuigi hetkel pakutakse 

teenuseid vaid silo tootmiseks, siis peagi on tõenäoliselt tekkimas ka teenus maaharimiseks, 

kui selleks on nõudlus. Tihti on nii, et enne peab nõudlus olema ja siis tekib pakkumine. 

Põllumajanduses on põlvkondade vahetus ja piimatootjad ei ole enam kinni traditsioonilises 

põllumajanduses. Tuleks numbritele otsa vaadata, mis antud töö puhul ütlevad üheselt, et 

teenustöö on majanduslikult kõige soodsam stsenaarium. 
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LISAD 

 

 

Lisa 1. Algoritm traktori töötunni kulude arvutamiseks esimese 

ettevõtte näitel 2014-2016 aasta andmetel (480 hektari) 

 
 2014. aasta  

Traktori agregaat 

 
Vaalutami 

Väetisekülvik 

Ader 

Niiduk 

Kiviogur 

Haagiskogur 

Lägalaotur 

Haagiskogur 

Kultivaator 

Seemneülvik 

Silo 

tallaja 

Ostuhind € 89000 116000 116000 116000 112 00

0 

 Laenu suurus € 71200 92800 92800 92800 89600 

Laenu intress % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Laenu tähtaeg aasta 10 10 10 10 10 

Võimsus  kW 75 134 134 134 82 

Võimsuse koefitsient 
 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Tööressurss h 10000 10000 10000 10000 10000 

Töömaht aastas h 720 472 920 520 228 

Eeldatav kasutusaeg aasta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hoiuruumi suurus m2 26 28 28 28 26 

Hoiu(remondi) 

ruumi maksumus 

€/m2 140 140 140 140 140 

Hoiuruumi  

kasutusaeg 

aasta 30 30 30 30 30 

Traktori kindlustus, 

ülevaatus 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Diislikütuse  

kulu  

l/h 13,3 24,0 24,0 24,0 14,7 

Diislikütuse  

hind 

€/l 0,832 0,832 0,832 0,832 0,832 

Määrdeainete kulu l/h 0,28 0,41 0,41 0,41 0,28 

Määrdeainete hind €/l 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Korrashoiu kulud  

(1000 h kohta)  

% 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 

Töötasu  €/h 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Juurdearvestused  

töötasule 

% 43 43 43 43 43 

Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 7 7 

Ettenägemata kulud  

(risk) 

% 4 5 5 5 4 

Soovitav kasum  

teenustööl 

% 7 7 7 7 7 

Käibemaks % 20 4 20 20 20 

Kulum €/h 12,4 24,6 12,6 22,3 49,1 

Lenuintress €/h 1,6 3,1 1,6 2,9 6,3 

Hoiuruumi kulud €/h 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 

Kindlustus €/h 1,9 3,7 1,9 3,3 7,4 

Püsikulud 

 kokku 

€/h 16,0 31,7 16,3 28,8 63,3 
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Diislikütuse  

maksumus 

€/h 11,1 20,0 20,0 20,0 12,2 

Määrdeainete  

maksumus 

€/h 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 

Korrashoiu 

kulud 

€/h 3,1 3,8 3,8 3,8 3,9 

Traktorijuhi töötasu €/h 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Juurdearvestus  

töötasule 

€/h 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Muutuvkulud kokku €/h 22,6 32,5 32,5 32,5 24,5 

Kulud kokku €/h 38,6 64,2 48,7 61,2 87,8 

Ettevõtte üldkulud €/h 2,7 4,5 3,4 4,3 6,1 

Kulud kokku omal  

tööl 

€/h 41,2 68,7 52,1 65,5 94,0 

Ettenägemata kulud 

(risk) 

€/h 1,6 3,4 2,6 3,3 3,8 

Soovitav  

kasum teenustööl 

€/h 3,0 5,0 3,8 4,8 6,8 

Kulud kokku  

käibemaksuta 

€/h 45,9 77,1 58,6 73,6 104,6 

Käibemaks €/h 9,2 3,1 11,7 14,7 20,9 

Kulud teenustööl €/h 55,1 80,2 70,3 88,3 125,5 

 

 

 

 2015. aasta  

Traktori agregaat 

 
Vaalutami 

Väetisekülvik 

Ader 

Niiduk 

Kiviogur 

Haagiskogur 

Lägalaotur 

Haagiskogur 

Kultivaator 

Seemneülvik 

Silo 

tallaja 

Ostuhind € 89000 116000 116000 116000 112 00

0 

 Laenu suurus € 71200 92800 92800 92800 89600 

Laenu intress % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Laenu tähtaeg aasta 10 10 10 10 10 

Võimsus  kW 75 134 134 134 82 

Võimsuse koefitsient 
 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Tööressurss h 10000 10000 10000 10000 10000 

Töömaht aastas h 720 472 920 520 228 

Eeldatav kasutusaeg aasta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hoiuruumi suurus m2 26 28 28 28 26 

Hoiu(remondi) 

ruumi  maksumus 

€/m2 140 140 140 140 140 

Hoiuruumi  

kasutusaeg 

aasta 30 30 30 30 30 

Traktori kindlustus, 

ülevaatus 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Diislikütuse  

kulu  

l/h 13,3 24,0 24,0 24,0 14,7 

Diislikütuse  

hind 

€/l 0,698 0,698 0,698 0,698 0,698 

Määrdeainete kulu l/h 0,28 0,41 0,41 0,41 0,28 

Määrdeainete hind €/l 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Korrashoiu kulud  

(1000 h kohta)  

% 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 

Töötasu  €/h 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
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Juurdearvestused  

töötasule 

% 43 43 43 43 43 

Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 7 7 

Ettenägemata kulud  

(risk) 

% 4 5 5 5 4 

Soovitav kasum  

teenustööl 

% 7 7 7 7 7 

Käibemaks % 20 20 20 20 20 

Kulum €/h 12,4 24,6 12,6 22,3 49,1 

Lenuintress €/h 1,6 3,1 1,6 2,9 6,3 

Hoiuruumi kulud €/h 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 

Kindlustus €/h 1,9 3,7 1,9 3,3 7,4 

Püsikulud 

 kokku 

€/h 16,0 31,7 16,3 28,8 63,3 

Diislikütuse  

maksumus 

€/h 11,1 16,8 16,8 16,8 10,2 

Määrdeainete  

maksumus 

€/h 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 

Korrashoiu 

kulud 

€/h 3,1 3,8 3,8 3,8 3,9 

Traktorijuhi töötasu €/h 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Juurdearvestus  

töötasule 

€/h 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Muutuvkulud kokku €/h 22,6 29,3 29,3 29,3 22,5 

Kulud kokku €/h 38,6 60,9 45,5 58,0 85,8 

Ettevõtte üldkulud €/h 2,7 4,3 3,2 4,1 6,0 

Kulud kokku omal  

tööl 

€/h 41,2 65,2 48,7 62,1 91,9 

Ettenägemata kulud 

(risk) 

€/h 1,6 3,3 2,4 3,1 3,7 

Soovitav  

kasum teenustööl 

€/h 3,0 4,8 3,6 4,6 6,7 

Kulud kokku  

käibemaksuta 

€/h 45,9 73,3 54,7 69,8 102,2 

Käibemaks €/h 9,2 14,7 10,9 14,0 20,4 

Kulud teenustööl €/h 55,1 87,9 65,7 83,7 122,7 

 

 

 

 2016. aasta  

Traktori agregaat 

 
Vaalutami 

Väetisekülvik 

Ader 

Niiduk 

Kiviogur 

Haagiskogur 

Lägalaotur 

Haagiskogur 

Kultivaator 

Seemneülvik 

Silo 

tallaja 

Ostuhind € 89000 116000 116000 116000 112 000 

 Laenu suurus € 71200 92800 92800 92800 89600 

Laenu intress % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Laenu tähtaeg aasta 10 10 10 10 10 

Võimsus  kW 75 172 134 134 82 

Võimsuse koefitsient 
 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Tööressurss h 10000 10000 10000 10000 10000 

Töömaht aastas h 720 472 920 520 228 

Eeldatav kasutusaeg aasta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hoiuruumi suurus m2 26 28 28 28 26 

Hoiu(remondi) 

ruumi maksumus 

€/m2 140 140 140 140 140 
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Hoiuruumi  

kasutusaeg 

aasta 30 30 30 30 30 

Traktori kindlustus, 

ülevaatus 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Diislikütuse  

kulu  

l/h 13,3 30,7 24,0 24,0 14,7 

Diislikütuse  

hind 

€/l 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 

Määrdeainete kulu l/h 0,28 0,41 0,41 0,41 0,28 

Määrdeainete hind €/l 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Korrashoiu kulud  

(1000 h kohta)  

% 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 

Töötasu  €/h 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Juurdearvestused  

töötasule 

% 43 43 43 43 43 

Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 7 7 

Ettenägemata kulud  

(risk) 

% 4 5 5 5 4 

Soovitav kasum  

teenustööl 

% 7 7 7 7 7 

Käibemaks % 20 20 20 20 20 

Kulum €/h 12,4 24,6 12,6 22,3 49,1 

Lenuintress €/h 1,6 3,1 1,6 2,9 6,3 

Hoiuruumi kulud €/h 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 

Kindlustus €/h 1,9 3,7 1,9 3,3 7,4 

Püsikulud 

 kokku 

€/h 16,0 31,7 16,3 28,8 63,3 

Diislikütuse 

maksumus 

€/h 7,9 18,2 14,2 14,2 8,7 

Määrdeainete 

maksumus 

€/h 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 

Korrashoiu 

kulud 

€/h 3,1 3,8 3,8 3,8 3,9 

Traktorijuhi töötasu €/h 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Juurdearvestus  

töötasule 

€/h 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Muutuvkulud kokku €/h 19,4 30,7 26,7 26,7 21,0 

Kulud kokku €/h 35,3 62,4 43,0 55,5 84,3 

Ettevõtte üldkulud €/h 2,5 4,4 3,0 3,9 5,9 

Kulud kokku omal  

tööl 

€/h 37,8 66,7 46,0 59,4 90,2 

Ettenägemata kulud 

(risk) 

€/h 1,5 3,3 2,3 3,0 3,6 

Soovitav  

kasum teenustööl 

€/h 2,8 4,9 3,4 4,4 6,6 

Kulud kokku  

käibemaksuta 

€/h 42,1 75,0 51,7 66,7 100,4 

Käibemaks €/h 8,4 15,0 10,3 13,3 20,1 

Kulud teenustööl €/h 50,5 89,9 62,0 80,0 120,4 
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Lisa 2. Algoritm traktori töötunni kulude arvutamiseks esimese 

ettevõtte näitel 2014-2016 aasta andmetel (240 hektari) 

 
 2014. aasta  

Traktori agregaat 

 
Vaalutami 

Väetisekülvik 

Ader 

Niiduk 

Kiviogur 

Haagiskogur 

Lägalaotur 

Haagiskogur 

Kultivaator 

Seemneülvik 

Silo  

tallaja 

Ostuhind € 89000 116000 116000 116000 112 00

0 

 Laenu suurus € 71200 92800 92800 92800 89600 

Laenu intress % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Laenu tähtaeg aasta 10 10 10 10 10 

Võimsus  kW 75 134 134 134 82 

Võimsuse koefitsient   0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Tööressurss h 10000 10000 10000 10000 10000 

Töömaht aastas h 217,5 172 310 210 114 

Eeldatav kasutusaeg aasta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hoiuruumi suurus m2 26 28 28 28 26 

Hoiu(remondi) 

ruumi maksumus 

€/m2 140 140 140 140 140 

Hoiuruumi  

kasutusaeg 

aasta 30 30 30 30 30 

Traktori kindlustus, 

ülevaatus 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Diislikütuse  

kulu  

l/h 13,3 24,0 24,0 24,0 14,7 

Diislikütuse  

hind 

€/l 0,832 0,832 0,832 0,832 0,832 

Määrdeainete kulu l/h 0,28 0,41 0,41 0,41 0,28 

Määrdeainete hind €/l 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Korrashoiu kulud  

(1000 h kohta)  

% 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 

Töötasu  €/h 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Juurdearvestused  

töötasule 

% 43 43 43 43 43 

Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 7 7 

Ettenägemata kulud  

(risk) 

% 4 5 5 5 4 

Soovitav kasum  

teenustööl 

% 7 7 7 7 7 

Käibemaks % 20 4 20 20 20 

Kulum €/h 40,9 67,4 37,4 55,2 98,2 

Lenuintress €/h 5,2 8,6 4,8 7,1 12,6 

Hoiuruumi kulud €/h 0,6 0,8 0,4 0,6 1,1 

Kindlustus €/h 6,1 10,1 5,6 8,3 14,7 

Püsikulud 

 kokku 

€/h 52,9 87,0 48,2 71,2 126,6 

Diislikütuse  

maksumus 

€/h 11,1 20,0 20,0 20,0 12,2 

Määrdeainete  

maksumus 

€/h 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 

Korrashoiu €/h 3,1 3,8 3,8 3,8 3,9 
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kulud 

Traktorijuhi töötasu €/h 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Juurdearvestus  

töötasule 

€/h 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Muutuvkulud kokku €/h 22,6 32,5 32,5 32,5 24,5 

Kulud kokku €/h 75,4 119,4 80,7 103,7 151,1 

Ettevõtte üldkulud €/h 5,3 8,4 5,7 7,3 10,6 

Kulud kokku omal  

tööl 

€/h 80,7 127,8 86,4 111,0 161,7 

Ettenägemata kulud 

(risk) 

€/h 3,2 6,4 4,3 5,5 6,5 

Soovitav  

kasum teenustööl 

€/h 5,9 9,4 6,3 8,2 11,8 

Kulud kokku  

käibemaksuta 

€/h 89,8 143,6 97,0 124,7 179,9 

Käibemaks €/h 18,0 5,7 19,4 24,9 36,0 

Kulud teenustööl €/h 107,8 149,3 116,5 149,6 215,9 

 

 

 

 2015. aasta  

Traktori agregaat 

 
Vaalutami 

Väetisekülvik 

Ader 

Niiduk 

Kiviogur 

Haagiskogur 

Lägalaotur 

Haagiskogur 

Kultivaator 

Seemneülvik 

Silo  

tallaja 

Ostuhind € 89000 116000 116000 116000 112 00

0 

 Laenu suurus € 71200 92800 92800 92800 89600 

Laenu intress % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Laenu tähtaeg aasta 10 10 10 10 10 

Võimsus  kW 75 134 134 134 82 

Võimsuse koefitsient 
 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Tööressurss h 10000 10000 10000 10000 10000 

Töömaht aastas h 217,5 172 310 210 114 

Eeldatav kasutusaeg aasta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hoiuruumi suurus m2 26 28 28 28 26 

Hoiu(remondi) 

ruumi maksumus 

€/m2 140 140 140 140 140 

Hoiuruumi  

kasutusaeg 

aasta 30 30 30 30 30 

Traktori kindlustus, 

ülevaatus 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Diislikütuse  

kulu  

l/h 13,3 24,0 24,0 24,0 14,7 

Diislikütuse  

hind 

€/l 0,832 0,698 0,698 0,698 0,698 

Määrdeainete kulu l/h 0,28 0,41 0,41 0,41 0,28 

Määrdeainete hind €/l 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Korrashoiu kulud  

(1000 h kohta)  

% 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 

Töötasu  €/h 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Juurdearvestused  

töötasule 

% 43 43 43 43 43 

Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 7 7 

Ettenägemata kulud  

(risk) 

% 4 5 5 5 4 
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Soovitav kasum  

teenustööl 

% 7 7 7 7 7 

Käibemaks % 20 20 20 20 20 

Kulum €/h 40,9 67,4 37,4 55,2 98,2 

Lenuintress €/h 5,2 8,6 4,8 7,1 12,6 

Hoiuruumi kulud €/h 0,6 0,8 0,4 0,6 1,1 

Kindlustus €/h 6,1 10,1 5,6 8,3 14,7 

Püsikulud 

 kokku 

€/h 52,9 87,0 48,2 71,2 126,6 

Diislikütuse  

maksumus 

€/h 11,1 16,8 16,8 16,8 10,2 

Määrdeainete  

maksumus 

€/h 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 

Korrashoiu 

kulud 

€/h 3,1 3,8 3,8 3,8 3,9 

Traktorijuhi töötasu €/h 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Juurdearvestus  

töötasule 

€/h 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Muutuvkulud kokku €/h 22,6 29,3 29,3 29,3 22,5 

Kulud kokku €/h 75,4 116,2 77,5 100,5 149,2 

Ettevõtte üldkulud €/h 5,3 8,1 5,4 7,0 10,4 

Kulud kokku omal  

tööl 

€/h 80,7 124,3 82,9 107,5 159,6 

Ettenägemata kulud 

(risk) 

€/h 3,2 6,2 4,1 5,4 6,4 

Soovitav  

kasum teenustööl 

€/h 5,9 9,1 6,1 7,9 11,6 

Kulud kokku  

käibemaksuta 

€/h 89,8 139,7 93,2 120,8 177,6 

Käibemaks €/h 18,0 27,9 18,6 24,2 35,5 

Kulud teenustööl €/h 107,8 167,6 111,8 144,9 213,1 

 

 2016. aasta  

Traktori agregaat 

 
Vaalutami 

Väetisekülvik 

Ader 

Niiduk 

Kiviogur 

Haagiskogur 

Lägalaotur 

Haagiskogur 

Kultivaator 

Seemneülvik 

Silo  

tallaja 

Ostuhind € 89000 116000 116000 116000 112 00

0 

 Laenu suurus € 71200 92800 92800 92800 89600 

Laenu intress % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Laenu tähtaeg aasta 10 10 10 10 10 

Võimsus  kW 75 134 134 134 82 

Võimsuse koefitsient   0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Tööressurss h 10000 10000 10000 10000 10000 

Töömaht aastas h 217,5 172 310 210 114 

Eeldatav kasutusaeg aasta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Hoiuruumi suurus m2 26 28 28 28 26 

Hoiu(remondi) 

ruumi  maksumus 

€/m2 140 140 140 140 140 

Hoiuruumi  

kasutusaeg 

aasta 30 30 30 30 30 

Traktori kindlustus, 

ülevaatus 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Diislikütuse  

kulu  

l/h 13,3 24,0 24,0 24,0 14,7 
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Diislikütuse  

hind 

€/l 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 

Määrdeainete kulu l/h 0,28 0,41 0,41 0,41 0,28 

Määrdeainete hind €/l 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Korrashoiu kulud  

(1000 h kohta)  

% 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 

Töötasu  €/h 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Juurdearvestused  

töötasule 

% 43 43 43 43 43 

Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 7 7 

Ettenägemata kulud  

(risk) 

% 4 5 5 5 4 

Soovitav kasum  

teenustööl 

% 7 7 7 7 7 

Käibemaks % 20 20 20 20 20 

Kulum €/h 40,9 67,4 37,4 55,2 98,2 

Lenuintress €/h 5,2 8,6 4,8 7,1 12,6 

Hoiuruumi kulud €/h 0,6 0,8 0,4 0,6 1,1 

Kindlustus €/h 6,1 10,1 5,6 8,3 14,7 

Püsikulud 

 kokku 

€/h 52,9 87,0 48,2 71,2 126,6 

Diislikütuse  

maksumus 

€/h 7,9 14,2 14,2 14,2 8,7 

Määrdeainete  

maksumus 

€/h 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 

Korrashoiu 

kulud 

€/h 3,1 3,8 3,8 3,8 3,9 

Traktorijuhi töötasu €/h 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Juurdearvestus  

töötasule 

€/h 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Muutuvkulud kokku €/h 19,4 26,7 26,7 26,7 21,0 

Kulud kokku €/h 72,2 113,7 75,0 97,9 147,6 

Ettevõtte üldkulud €/h 5,1 8,0 5,2 6,9 10,3 

Kulud kokku omal  

tööl 

€/h 77,3 121,6 80,2 104,8 157,9 

Ettenägemata kulud 

(risk) 

€/h 3,1 6,1 4,0 5,2 6,3 

Soovitav  

kasum teenustööl 

€/h 5,6 8,9 5,9 7,7 11,5 

Kulud kokku  

käibemaksuta 

€/h 86,0 136,6 90,1 117,7 175,7 

Käibemaks €/h 17,2 27,3 18,0 23,5 35,1 

Kulud teenustööl €/h 103,2 164,0 108,1 141,3 210,9 
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Lisa 3.  Algoritm põllutöömasina ja agregaadi kulude 

arvutamiseks 2014-2016 teises ettevõttes traditsioonilise 

stsenaariumi puhul 

 
Nimetus Ühik  2014 2015 2016 

Ostuhind € 331500 331500 331500 

Tööressurss ha 56500 56500 56500 

Aastane töömaht ha 2288 2288 2288 

Kasutusaeg aasta 100 100 100 

Laenu suurus € 265200 265200 265200 

Laenu intress % 4 40 40 

Korrashoiukulud % hinnast 6 60 60 

Hoiuruumi vajadus m2 208 208 208 

Hoiuruumi   kulud *  €/m2 7 65 65 

Masina kindlustus %  1 5 5 

Ettevõtte üldkulud % 7 7 7 

Ettenägemata kulud (risk) % 2 2 2 

Soovitav kasum % 5 5 5 

Kulum €/ha 299 299 299 

Intress €/ha 120 120 120 

Korrashoid €/ha 50 50 50 

Hoiukulud €/ha 16 16 16 

Kindlustus €/ha 7 7 7 

Töömasina kulud kokku €/ha 492 492 492 

Abitööliste arv inimest 1 1 1 

Abitööliste töötasu  €/h 6 6 6 

Juurdearvestused töötasule €/h 2 2 2 

Kulud abitöölistele €/h 62 62 62 

Kulud abitöölistele  €/ha 20 20 20 

Kulud töömasinale ja abitöölistele €/ha 511 511 511 

Kulud kokku koos üldkuludega €/ha 547 547 547 

Traktori töötunni maksums  €/h 1045 979 1045 

Traktoritöö hektarimaksumus  €/ha 342 309 342 

Agregaadi töö maksumus oma tööl  €/ha 889 856 889 

Ettenägemata kulud (risk) (siin 2%) €/ha 18 17 18 

Soovitav kasum (siin 5%) €/ha 44 43 44 

Käibemaks 20% €/ha 190 183 190 

Kulud kokku teenustööl €/ha 1142 1099 1142 
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Lisa 4.  Algoritm põllutöömasina ja agregaadi kulude 

arvutamiseks 2014-2016 esimeses ettevõttes traditsioonilise 

stsenaariumi puhul 

 

 
Nimetus Ühik  Kokku Kokku 2016 

Ostuhind € 331500 331500 331500 

Tööressurss ha 56500 56500 56500 

Aastane töömaht ha 4565 4565 4565 

Kasutusaeg aasta 100 100 100 

Laenu suurus € 265200 265200 265200 

Laenu intress % 40 40 40 

Korrashoiukulud % hinnast 60 60 60 

Hoiuruumi vajadus m2 208 208 208 

Hoiuruumi   kulud *  €/m2 65 65 65 

Masina kindlustus %  5 5 5 

Ettevõtte üldkulud % 7 70 70 

Ettenägemata kulud (risk) % 2 20 20 

Soovitav kasum % 5 50 50 

Kulum €/ha 149 149 149 

Intress €/ha 60 60 60 

Korrashoid €/ha 50 50 50 

Hoiukulud €/ha 8 8 8 

Kindlustus €/ha 4 4 4 

Töömasina kulud kokku €/ha 271 271 271 

Abitööliste arv inimest 1 1 1 

Abitööliste töötasu  €/h 60 60 60 

Juurdearvestused töötasule €/h 2 2 2 

Kulud abitöölistele €/h 62 62 62 

Kulud abitöölistele  €/ha 20 20 20 

Kulud töömasinale ja abitöölistele €/ha 290 290 290 

Kulud kokku koos üldkuludega €/ha 311 311 311 

Traktori töötunni maksums  €/h 578 538 578 

Traktoritöö hektarimaksumus  €/ha 190 172 190 

Agregaadi töö maksumus oma tööl  €/ha 501 482 501 

Ettenägemata kulud (risk) (siin 2%) €/ha 10 10 10 

Soovitav kasum (siin 5%) €/ha 25 24 25 

Käibemaks 20% €/ha 107 103 107 

Kulud kokku teenustööl €/ha 643 619 643 
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Lisa 5. Kattetulu arvestus traditsioonilise stsenaariumi puhul 

2014-2016. aastal (480. hektaril) 

 

2014 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 25,9 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,017046659 

Saak rajamisaastal t/ha 18,9 

Saak kasutusaastal t/ha 29,1 

Masinatööd rajamisaastal € 449,42 

Rajamiskulud kokku € 597,12 

Rajamiskulud aastas € 149,28 

Masinatööd kasutusaastal € 239,68 

Kasutusaasta kulud kokku € 292,23 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 441,51 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 51,47  

Kultiveerimine 66,78  

Kivide koristamine 55,87  

Seemne vedu ja külvamine 63,92  

NPK väetise vedu ja külvamine 65,91  

N väetise vedu ja külvamine  94,21 

Niitmine muljurniidukiga  24,60 24,60 

Vaalutamine  7,39 7,39 

Kogumine vedamine hoidlasse  33,53 33,53 

Kogumine vedamine hoidlasse  37,24 37,24 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 42,71 42,71 

Masinatööd kokku 449,42 239,68 

 

 

 

 

2015 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 24,5 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,017255071 

Saak rajamisaastal t/ha 17,3 

Saak kasutusaastal t/ha 26,9 

Masinatööd rajamisaastal € 449,42 

Rajamiskulud kokku € 597,12 

Rajamiskulud aastas € 149,28 

Masinatööd kasutusaastal € 239,68 

Kasutusaasta kulud kokku € 292,23 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 441,51 
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Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 50,55  

Kultiveerimine 65,40  

Kivide koristamine 54,91  

Seemne vedu ja külvamine 62,54  

NPK väetise vedu ja külvamine 65,68  

N väetise vedu ja külvamine  82,18 

Niitmine muljurniidukiga  23,78 23,78 

Vaalutamine  7,23 7,23 

Kogumine vedamine hoidlasse  32,57 32,57 

Kogumine vedamine hoidlasse  36,29 36,29 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 41,75 41,75 

Masinatööd kokku 440,70 223,80 

 

 

2016 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 26,55 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,016560871 

Saak rajamisaastal t/ha 18,9 

Saak kasutusaastal t/ha 29,1 

Masinatööd rajamisaastal € 447,70 

Rajamiskulud kokku € 595,40 

Rajamiskulud aastas € 148,85 

Masinatööd kasutusaastal € 237,97 

Kasutusaasta kulud kokku € 290,84 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 439,69 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 51,47  

Kultiveerimine 66,78  

Kivide koristamine 55,87  

Seemne vedu ja külvamine 63,92  

NPK väetise vedu ja külvamine 65,91  

N väetise vedu ja külvamine  94,21 

Niitmine muljurniidukiga  24,60 24,60 

Vaalutamine  7,39 7,39 

Kogumine vedamine hoidlasse  33,53 33,53 

Kogumine vedamine hoidlasse  37,24 37,24 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 40,99 40,99 

Masinatööd kokku 447,70 237,97 
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Lisa 6. Kattetulu arvestus traditsioonilise stsenaariumi puhul 

2014-2016. aastal (240. hektaril) 

 

2014 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 25,9 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,02687 

Saak rajamisaastal t/ha 18,7 

Saak kasutusaastal t/ha 28,3 

Masinatööd rajamisaastal € 797,05 

Rajamiskulud kokku € 944,75 

Rajamiskulud aastas € 236,19 

Masinatööd kasutusaastal € 407,11 

Kasutusaasta kulud kokku € 459,66 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 695,84 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 95,97  

Kultiveerimine 118,86  

Kivide koristamine 102,90  

Seemne vedu ja külvamine 113,46  

NPK väetise vedu ja külvamine 124,25  

N väetise vedu ja külvamine  165,48 

Niitmine muljurniidukiga  41,69 41,69 

Vaalutamine  12,18 12,18 

Kogumine vedamine hoidlasse  53,71 53,71 

Kogumine vedamine hoidlasse  60,54 60,54 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 73,50 73,50 

Masinatööd kokku 797,05 407,11 

 

 

 

 

2015 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 24,5 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,027043497 

Saak rajamisaastal t/ha 17,3 

Saak kasutusaastal t/ha 26,9 

Masinatööd rajamisaastal € 789,64 

Rajamiskulud kokku € 937,34 

Rajamiskulud aastas € 234,33 

Masinatööd kasutusaastal € 376,38 

Kasutusaasta kulud kokku € 428,23 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 662,57 
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Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 95,97  

Kultiveerimine 117,48  

Kivide koristamine 101,94  

Seemne vedu ja külvamine 112,08  

NPK väetise vedu ja külvamine 124,25  

N väetise vedu ja külvamine  138,46 

Niitmine muljurniidukiga  40,86 40,86 

Vaalutamine  12,18 12,18 

Kogumine vedamine hoidlasse  52,75 52,75 

Kogumine vedamine hoidlasse  59,58 59,58 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 72,54 72,54 

Masinatööd kokku 789,64 376,38 

 

 

 

2016 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 26,55 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,0261403 

Saak rajamisaastal t/ha 18,9 

Saak kasutusaastal t/ha 29,1 

Masinatööd rajamisaastal € 795,33 

Rajamiskulud kokku € 943,03 

Rajamiskulud aastas € 235,76 

Masinatööd kasutusaastal € 405,39 

Kasutusaasta kulud kokku € 458,27 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 694,02 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 95,97  

Kultiveerimine 118,86  

Kivide koristamine 102,90  

Seemne vedu ja külvamine 113,46  

NPK väetise vedu ja külvamine 124,25  

N väetise vedu ja külvamine  165,48 

Niitmine muljurniidukiga  41,69 41,69 

Vaalutamine  12,18 12,18 

Kogumine vedamine hoidlasse  53,71 53,71 

Kogumine vedamine hoidlasse  60,54 60,54 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 71,79 71,79 

Masinatööd kokku 795,33 405,39 
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Lisa 7. Kattetulu arvestus teenustöö stsenaariumi puhul 2014-

2016. aastal (480. hektaril) 

 

2014 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 25,9 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,013724021 

Saak rajamisaastal t/ha 18,9 

Saak kasutusaastal t/ha 29,1 

Masinatööd rajamisaastal € 380,57 

Rajamiskulud kokku € 528,27 

Rajamiskulud aastas € 132,07 

Masinatööd kasutusaastal € 170,83 

Kasutusaasta kulud kokku € 223,38 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 355,45 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 51,47  

Kultiveerimine 66,78  

Kivide koristamine 55,87  

Seemne vedu ja külvamine 63,92  

NPK väetise vedu ja külvamine 65,91  

N väetise vedu ja külvamine  94,21 

Niitmine muljurniidukiga  20,18 20,18 

Vaalutamine  9,22 9,22 

Kogumine vedamine hoidlasse  21,91 21,91 

Kogumine vedamine hoidlasse  17,59 17,59 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 7,73 7,73 

Masinatööd kokku 380,57 170,83 

 

 

 

 

2015 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 24,50 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,01395 

Saak rajamisaastal t/ha 17,30 

Saak kasutusaastal t/ha 26,90 

Masinatööd rajamisaastal € 376,86 

Rajamiskulud kokku € 524,56 

Rajamiskulud aastas € 131,14 

Masinatööd kasutusaastal € 158,81 

Kasutusaasta kulud kokku € 210,66 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 341,80 
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Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 51,47  

Kultiveerimine 65,40  

Kivide koristamine 54,91  

Seemne vedu ja külvamine 62,54  

NPK väetise vedu ja külvamine 65,91  

N väetise vedu ja külvamine  82,18 

Niitmine muljurniidukiga  20,18 20,18 

Vaalutamine  9,22 9,22 

Kogumine vedamine hoidlasse  21,91 21,91 

Kogumine vedamine hoidlasse  17,59 17,59 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 7,73 7,73 

Masinatööd kokku 376,86 158,81 

 

 

2016 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 26,55 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,013400269 

Saak rajamisaastal t/ha 18,9 

Saak kasutusaastal t/ha 29,1 

Masinatööd rajamisaastal € 795,33 

Rajamiskulud kokku € 943,03 

Rajamiskulud aastas € 235,76 

Masinatööd kasutusaastal € 405,39 

Kasutusaasta kulud kokku € 458,27 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 694,02 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 51,47  

Kultiveerimine 66,78  

Kivide koristamine 55,87  

Seemne vedu ja külvamine 63,92  

NPK väetise vedu ja külvamine 65,91  

N väetise vedu ja külvamine  94,21 

Niitmine muljurniidukiga  20,18 20,18 

Vaalutamine  9,22 9,22 

Kogumine vedamine hoidlasse  21,91 21,91 

Kogumine vedamine hoidlasse  17,59 17,59 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 7,73 7,73 

Masinatööd kokku 380,57 170,83 
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Lisa 8. Kattetulu arvestus teenustöö stsenaariumi puhul 2014-

2016. aastal (240. hektaril) 

 
2014 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 25,9 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,019015574 

Saak rajamisaastal t/ha 18,70 

Saak kasutusaastal t/ha 28,30 

Masinatööd rajamisaastal € 634,38 

Rajamiskulud kokku € 782,08 

Rajamiskulud aastas € 195,52 

Masinatööd kasutusaastal € 244,43 

Kasutusaasta kulud kokku € 296,98 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 492,50 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 95,97  

Kultiveerimine 118,86  

Kivide koristamine 102,90  

Seemne vedu ja külvamine 113,46  

NPK väetise vedu ja külvamine 124,25  

N väetise vedu ja külvamine  165,48 

Niitmine muljurniidukiga  20,18 20,18 

Vaalutamine  9,33 9,33 

Kogumine vedamine hoidlasse  23,18 23,18 

Kogumine vedamine hoidlasse  18,22 18,22 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 8,04 8,04 

Masinatööd kokku 634,38 244,43 

 

 

 

 

2015 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 24,5 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,018932665 

Saak rajamisaastal t/ha 17,3 

Saak kasutusaastal t/ha 26,9 

Masinatööd rajamisaastal € 630,66 

Rajamiskulud kokku € 778,36 

Rajamiskulud aastas € 194,59 

Masinatööd kasutusaastal € 217,41 

Kasutusaasta kulud kokku € 269,26 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 463,85 



 93 

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 95,97  

Kultiveerimine 117,48  

Kivide koristamine 101,94  

Seemne vedu ja külvamine 112,08  

NPK väetise vedu ja külvamine 124,25  

N väetise vedu ja külvamine  138,46 

Niitmine muljurniidukiga  20,18 20,18 

Vaalutamine  9,33 9,33 

Kogumine vedamine hoidlasse  23,18 23,18 

Kogumine vedamine hoidlasse  18,22 18,22 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 8,04 8,04 

Masinatööd kokku 630,66 217,41 

 

 

2016 Ühuk Kogus 

Keskmine saak t/ha 26,55 

Tootmise omahind silohoidlas €/kg 0,0186 

Saak rajamisaastal t/ha 18,90 

Saak kasutusaastal t/ha 29,10 

Masinatööd rajamisaastal € 634,38 

Rajamiskulud kokku € 782,08 

Rajamiskulud aastas € 195,52 

Masinatööd kasutusaastal € 244,43 

Kasutusaasta kulud kokku € 297,31 

Muutuvkulud aasta keskmiselt € 492,83 

   

Masinatööd 

Rajamisaastal 

eurot/ha Kasutusaastal eurot/ha 

Kündmine ader 95,97  

Kultiveerimine 118,86  

Kivide koristamine 102,90  

Seemne vedu ja külvamine 113,46  

NPK väetise vedu ja külvamine 124,25  

N väetise vedu ja külvamine  165,48 

Niitmine muljurniidukiga  20,18 20,18 

Vaalutamine  9,33 9,33 

Kogumine vedamine hoidlasse  23,18 23,18 

Kogumine vedamine hoidlasse  18,22 18,22 

Rohu tihendamine ja katmine hoidlas 8,04 8,04 

Masinatööd kokku 634,38 244,43 
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PRODUCTION COST OF SILAGE BASED ON THREE 

DIFFERENT SCENAROS WITHIN MILK PRODUCTION 

Siim Häelm 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The results of this thesis were found on the example of two dary farms to see the impact of 

different size grassland useage on silage production cost in three different scenarios within 

milk production. If the thesis would have been based on only one dairy farm whith a 

grassland volume of 480 hectars, then the results would not have shown that for smaller 

dairy farms outsourcing scenario would be a considerable option instead on traditional 

scenario. Both dairy farms had the lowest production cost in silos and on the basis of dry 

matter with outsourcing scenario and both companies should certainly consider this scenario. 

But one must be willing on taking risks if choosing the outsourcing scenario in the future. 

In this context, it would be necessary to lay down certain conditions for the service contract 

on the time frame and quality of the product. The service provider must be partially 

responsible that the silage is done on time and proper quality. On the example of AS Baltic 

Agro who is a distributor of agricultural machinery, there should not be any problem with 

the availability of equipment, but labor force could be one source of risks, which should be 

taken into account by the service provider and the subscriber.   

 

The management of the first company wich used the traditional scenario for silage 

production should review its equipment park and find out the equipment residual value for 

different machinery. Furthermore, it should take quotes for the machinery and find out what 

type of equipment would be salable. If the residual value of the equipment is higher than the 

actual market value, they should consider whether it is worth to sell these devices 

immediately and outsource the work, or wait until the equipment is depreciated. Although 

the dry matter production cost difference based on outsourcing and traditional scenario was 

noticeable (23.81% -24.2%), decideing in favor of outsourcing is not easy. Here the question 

arises on controlling the production and trusting the service provider. Moreover, since it is a 

rural area they are forced to leave many people out of work, who have worked for the 
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company dozens of years. If the question would only be economical then the answer would 

be straightforward and the company should abandon the traditional scenarios and choose 

outsourcing. However, this decision is also on the psychological side, which can not be 

measured in figures and which can be more important than the economical side. The use of 

subcontracting in current market prices is not recommended because the dry matter 

production cost would be 49,91%-88,65% higher than on the basis of traditional scenario. 

  

In the case of the second company wich used subcontracting, the lowest dry matter 

production cost was with outsourcing and the company should find out the availability of 

arable land to replace subcontracting with outsourcing. The management of the company 

should determine whether to rent or buy the land and calculate the cost of transport from 

these lands. If they have the information on available arable land and the decision is made 

by the management in favor of outsourcing instead of subcontracting they must hire a 

specialist who can manage the entire silage economy and to guarantee high-quality silage 

production. Outsourcing scenario would be highly profitabel for the company because the 

cost of silage dry matter would decrease by 33.76% -72.11%. It would not be wise to 

consider the traditional scenario for silage production by investing in machinery and 

equipment, because the company does not have sufficient experience in the subject and the 

cost of production will not compensate the risks it could cause. In the case of the traditional 

scenario the production cost in dry matter was only slightly lower then with outsourcing in 

2014 and 2015 by 2.97% -20.49% and higher in 2016 by 5.3%. It would be better to invest 

in dairy production and efficiency, which in turn would lead to increased return and ensure 

greater profitability. This is on the assumption that the silage quality is good, because the 

production cost for silage is just as much for good or poor quality product. Company 

managers and owners need to understand it in the same way as silage agronomists to assess 

its impact on milk production. 

 

More and more companys in Estonia are providing outsourcing services for silage 

production and I hope that this work will provide a momentum which could possible lower 

service prices. As an example of the two companies in this thesis, the greater the volume of 

grassland where silage is produced, the lower the costs. Even if the profitability of the service 

provider remains the same it is possible to offer lower prices if there is higher demand. 

Although the services currently offered are only for silage production but when there is a 

demand the market would respond and offer also other services like tillage. Often there has 
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to be demand first and then there will be supply. Estonian agriculture is on a generational 

change and dairy producers no longer cling to the traditional ideas. Managers should look at 

the numbers that are provided in this work and which unequivocally say that subcontracting 

is the most economically advantageous scenario. 
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