
 

Eesti Maaülikool 

Majandus- ja sotsiaalinstituut 

 

 

 

Ilmar Freimann 

 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE STRUKTUURI 

MUUTUSED EESTIS  

CHANGES IN FARM STRUCTURE IN ESTONIA 

 

Magistritöö 

Ökonoomika ja ettevõtluse õppekava 

 

 

 

Juhendaja: Jaan Kivistik, PhD. econ. 

 

 

Tartu 2015 



LÜHIKOKKUVÕTTE 

Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida Eesti põllumajadusettevõtete struktuuri 

muutusi. Aastal 2001 oli Eestis alla 50 ha suuruseid põllumajandusettevõtteid 53 765, 

siis 2013. aastaks oli neist alles ainult 15 809 majandit ehk 30%. Seega Eesti 

põllumajandusettevõtete struktuuri muutust iseloomustab väikeste 

põllumajandusettevõtete arvu kiire vähenemine alates 2000ndate aastate algusest ja 

suurettevõtete arvu ning pindala täiendav suurenemine. Paljud noored inimesed kolisid 

linnadesse, mille tagajärjel võimendus ääremaade teke. Aastal 2001 oli üle 50 ha 

suuruseid põllumajandusettevõteid 1962, kuid aastaks 2013 kasvas nende arv ligi 

tuhande võrra. 

Aastal 2010 on väikeste põllumajandusmajandite arvu vähenemine aeglustunud. 

Aastatel 2010-2013 vähenes alla 50 ha põllumajandusmajandite arv 3%. Arvu 

vähenemist on pidurdanud maale elama jäänud maaelu kõrgemalt hindavad inimesed,  

vanema põlvkonna maainimeste püsimajäämine, maainimeste järjest paranev teadlikkus 

põllumajandustoetustest ja kasvav põllumajandustoetuse maksmine põllumajandusmaa 

hooldamise eest. Põllumajanduspoliitika on hakanud järjest rohkem toetama 

väikeettevõtteid, mida kajastavad ka Maaelu Arengukava 2014-2020 perioodi 

eesmärgid ja toetused. 

Töö teoreetilises osas selgub, et maa on kogu põllumajandusliku tootmise alus ja 

viljakas maa on peamiseks teguris põllumajandusettevõtete struktuuris. Viljakat 

põllumajandusmaad tuleb võimalikult suurel määral ära kasutada põllumajanduses. 

Teise maailmasõja järgne Nõukogude Liidu sundkollektiviseerimine oli ebaõiglane ja 

vale, tuues kaasa aastakümneteks kahju. 

Taasiseseisvunud Eesti algusaastail ei kasutatud põllumajanduses piisavalt hästi ära 

varem olnud ühistegevust, mille tagajärjel suurtootmine kadus paljudes piirkondades. 

Maade erastamise käigus tehti oluline viga sellega, et suur osa põllumajandusmaad 

tagastati inimestele, kes põllumajandusega enam ei tegele või polnud kunagi tegelenud.
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SISSEJUHATUS 

Põllumajandusettevõtete struktuur on Eestis ja mujal Euroopas olnud pidevas muutuses. 

Põllumajandusettevõtete struktuuri muutused on huvitanud paljusid lääneriikide 

agraarökonomiste ja poliitikakujundajaid juba aastakümneid. Tänapäevane suund nii 

Eestis kui ka mujal Euroopas on väiksemate põllumajanduslike majapidamiste arvu 

vähenemine ning suurettevõtete veelgi suurenemine. Eesti väiketootjate arvu 

vähenemisega võimendub ääremaade teke ja põllumajandusliku maakasutuse 

vähenemine ääremaadel. Viimastel aastatel on vaidlusi tekitanud ja väiketootjate 

vähenemist põhjendatud väike- ja suurtootjate põllumajandustoetuste erinevusega. 

Eestile on elulise tähtsusega mõlemad ettevõtte vormid. 

Magistritöö eesmärk on uurida põllumajandusettevõtete struktuuri muutusi Eestis. 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Välja selgitada, milline on maa ja viljaka maa tähtsus põllumajandusettevõtete 

struktuuris ja põllumajanduses? 

2. Analüüsida, kuidas ja miks muutub põllumajandusettevõtete struktuur Eestis? 

3. Uurida, mis on Eesti põllumajanduse lähiajaloos olnud praeguse 

põllumajandusettevõtete struktuuri suurimateks mõjutajateks? 

4. Välja selgitada, kas Eesti riik peaks oma põllumajanduspoliitikas midagi 

muutma või on väiketootjate arvu vähenemine ja ääremaastumine paratamatus? 

5. Analüüsida Maaelu Arengukava periood 2014-2020 mõju Eesti 

põllumajandusettevõtete struktuurile. 

6. Analüüsida põllumajanduse- ja maaelu mainet ja selle tõstmise võimalusi. 

Töö esmaste andmete kogumiseks on läbi viidud üheksa intervjuud Eesti 

põllumajandusekspertidega. Töö teoreetilises osas on kasutatud teaduskirjandust ja 

artikleid. Eesti ja ELi põllumajandust iseloomustavate statistiliste andmete kogumisel 

tuginetakse Eesti Statistikaameti, Eurostati ja PRIA andmebaasidele.  
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Uurimistöö analüüsimiseks on kasutatud kvalitatiivse uurimismeetodit. Esmane 

lähteseisukoht on protsess ja uuritav fenomen. Töös kasutatud  

põllumajandusspetsialistide intervjuusid on analüüsitud induktiivse analüüsi meetodiga. 

Magistritöö koosneb kolmest osast: esimene on teoreetiline, teine intervjuude analüüs ja 

kolmas empiiriline osa: 

Töö teoreetilises osa uurib autor maa kui tootmisressursi teoreetilisi iseärasusi ja 

asendamatust, põllumajandusettevõtete struktuuri sõltuvus riigikorrast ja poliitilistest 

otsustest ning põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlusi. 

Töö teises osas analüüsitakse põllumajandusspetsialistide intervjuusid induktiivse 

analüüsi meetodiga. Teise osa põhiteemadeks on 1940ndatel toimunud Eesti 

põllumajanduse sundkollektiviseerimine, kolhooside ja sovhooside võrdlus, 

põllumajanduse ja maaelu maine ning Eesti elanikkonna kindlustamine omal maal 

toodetud põhitoiduainetega. Intervjuudest kogutud seisukohtadest lähtuvalt on autor 

esitanud ka ettepanekuid Eesti põllumajanduse ja maaelu parendamiseks. 

Töö kolmandas osas analüüsitakse Eesti põllumajandusettevõtete struktuuri ja 

võrreldakse seda ELi teiste liikmesriikide põllumajandusettevõtete struktuuriga. 

Analüüsitakse Eesti põllumajanduse toetamist ja selle mõju põllumajandusettevõtete 

struktuurile ning põllumajanduse perspektiivi. Olulisemaks põllumajanduse ja maaelu 

kujundajaks on Maaelu Arengukava aastateks 2014-2020 ja täiendav põllumajanduse 

kui tootmisharu toetamine Eesti riigi enda poolt. 
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1. MAA KUI TOOTMISVAHENDI JA 

MAAKASUTUSE TEOREETILISI ISEÄRASUSI 

NING EESTI PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE 

STRUKTUURI AJALOOLISI MUUTUSI 

1.1. Maa kui tootmisressursi teoreetilised iseärasused 

Maapind on planeedil kõige elava säilimise alus, kaasa arvatud ka inimese, muude 

loodusressursside ja majanduskeskkonna elementide, mis kindlustavad maa 

funktsioneerimise tootmisvahendina. Seega on planeedil kõige tuleb alati silmas pidada 

maa ratsionaalse kasutamise ja kaitse nõudeid. Maa on üldine töövahend kõikide 

majandusharude jaoks ning tööobjekt ja -riist põllu- ja metsamajanduses. Maa, kui 

põhiline tootmisvahendi olulisus on inimkonnale teada juba aastatuhandeid. Maa on 

olnud üks peamisi sõjapõhjustajaid läbi ajaloo, sest see peidab endas palju erinevaid 

rikkusi ja võimalusi. Samuti on ka Eestimaa olnud läbi ajaloo oluline ja huvipakkuv 

maa paljudele välisjõududele. Kuna nüüdseks on Eesti taasiseseisvunud ja kõik on meie 

endi kätes, on tähtis hoida oma maad ja hoida seda väärtuslikuna. Eesti asub 

geopoliitiliselt tähtsas piirkonnas ümbritsedes Läänemere riikidega läänest ja suure 

Venemaaga idast. Looduslike tingimuste poolest intensiivse põllumajandustootmise 

põhjapiiril. 

Maa tähtsust näevad paljud põllumajandusspetsialistid nagu ka austria 

põllumajandusteadlane Franz Fischler: Me vajame maad, et meil oleks tulevik. Ükskõik, 

kas inimesed elavad linnas või maapiirkonnas, maa ja põllumajanduseta meil poleks 

tulevikku (Fischler, 2005, lk 17). Põllumajanduslikule tootmisele on iseloomulik 

sõltuvus maast. Põllumajanduse kui majandusharu jaoks on maa hulk nii Lääne-

Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas enamvähem kindel suurus ja ei ole enam maad, mida 

võiks täiendavalt üles harida. Pigem toimub põllumajandusmaa vähenemine hoonete 

ehitamise tõttu (Tracy, 1995, lk 28). 

Põllumajandusliku tootmise üheks peamiseks iseärasuseks on see, et maa kui põhilise 

tootmisvahendi kasutamisel esinevad tootmisprotsessid on ruumiliselt hajutatud. Samal 

ajal eeldab maa kasutamine tootmisvahendite ja tööjõu koondamist teatud keskustesse, 
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kuna nendes keskustes toimuvad ka mitmesugused maaviljelussaaduste töötlemise ja 

teised tootmisprotsessid. Kuid keskused on vajalikud ka majandusliku tegevuse 

juhtimiseks (Ratt, 1960, lk 423). 

Teraviljakasvatuseks kasutatava põllumaa pindala saavutas oma ajaloolise maksimumi 

maailmas – 732 miljonit hektarit 1981. aastal, kuid pärast seda on vähenenud 20 aastaga 

690 miljoni hektarini ehk 6%. Maailma rahvastiku suurenemisega vähenes põllumaa 

pindala aastatel 1950-1998 ühe inimese kohta 0,23 hektarilt 0,12 hektarini. Kuna 

rahvastiku hoogne kasv jätkub, siis arvatakse, et 2050. aastal on ühe inimese kohta 0,07 

ha teraviljapõldu. (Mets, 2001, lk 59) 

Põllumajandusmaa väärtust ja tootlikkust mõjutab mullaviljakus ja antud piirkonna 

klimaatilised tingimused. Samuti mõjutab ka kaugus tarbimiskeskusest, kuigi moodsad 

transpordivahendid on selle tähtsust vähendanud (Tracy, 1995, lk 28). 

 Maa on looduse and, loodusvara. Maa osa tootmisprotsessis kui ka 

tööstuslikus tootmises on alati aktiivne. Maa väärtuse tema tootmises kasutamisel 

määravad maa omadused ja asukoht. Maailma maismaa pindalast kasutatakse ca 30% 

põllumajanduses. Eesti pindala oli 01.01.2001 seisuga 4 522 765 hektarit, sellest oli 871 

213 ha ehk 19,3% põllumajandusmaad. Aastal 2013 oli põllumajandusmaad 965 907 ha, 

mis 2001. a seisuga võrreldes oli kasvanud 94 694 ha ehk 9,2% (Statistikaamet...2015). 

Tähtis on kasutada ehitiste, teede jms rajatiste jaoks maad, mis on põllumajanduslikult 

väheviljakad, näiteks õhukese mullakihiga paepealsed maad (Kivistik, 2000, lk 11-24).  

Põllumajandusmaad kasutati 2012. aastal rohkem kui nõukogude ajal, kuid viljakat 

maad peaks siiski kinnisvaraarenduste eest Eestis paremini kaitsma. Põllumajandusmaa 

on kasvanud metsa arvelt 2007-2012 aastatel umbes 10 000 hektarit aastas ja see on hea 

objektiivne indikaator näitamaks, et põllumajandus on tõusuteel. Aastast 2007 on Eestis 

kahekordistunud ka põllumajandusmaa hind. Siiski on näha viljakatel põllumaadel 

erinevaid kinnisvaraprojekte, kuid maa on taastumatu loodusressurss. Näiteks Viimsi 

vallas oli põllumajandusmaad 1993. aastal 6000 hektarit, aga nüüd on ainult 20 ha. 

Linnade arengule ei saa me kätt muidugi ette panna, aga näeme hajaasustuses 

samasuguseid kinnisvaraprojekte ja hoonestusi. Väga paljudes riikides see lihtsalt 

võimalik ei ole. 
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Samuti on Eesti tehtud arvukalt paisjärvi, mis on käibest välja viinud eriti heina- ja 

karjamaid, kuid osaliselt ka põllumaad. Maa jääb küll alles, aga mitte maismaana.  

 Maa on ruumiliselt piiratud. Maad ei saa reeglina juurde teha, hävitada ega 

asendada millegi muuga. Erandeid leidub näiteks Hollandis, kus on madalat kaldamerd 

täites maismaa pinda juurde saadud (Mets, 2001, lk 59). 

Eesti rahvaarvu kohta on maad autori arvates küllaga ja ei ole veel vajadust kusagilt 

juurde lõikama hakata. Siin tuleks nüüd osata olemasoleva maa kasutust õigesti 

realiseerida. 

 Maa on kohtkindel (paikne). Maad saab kasutada ja müüa asukohaliselt. Maal 

võib muutuda alaline või ajutine omanik, kuid mitte asukoht. 

Iga tootmisüksuse jaoks on maa hulk enam-vähem kindlaks määratud. Kui mõned 

loobuvad tootmisest pensionile minekuga, saavad teised maad juurde osta või rentida. 

Kuid need võimalused ei teki alati just siis, kui seda soovitakse. (Tracy, 1995, lk 28) 

Eesti põllumajandusmaa keskmine hind on teiste Euroopa riikide hindadega võrreldes 

enamasti oluliselt madalam, kuid viimastel aastatel on nii hind, kui ka tehingute arv 

kasvanud hüppeliselt. 

 

Joonis 1. Põllumajandusmaa hind ja tehingute arv aastatel 2003-2014 

Allikas: Maa-ameti kinnisvaratehingute andmebaasi aastaülevaated 2003-2014, autori töötlus. 
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Jooniselt 1 selgub, et kui põllumajandusmaa hind Eestis 2003. aastal oli 296 €/ha, siis 

2014. aastal oli hind juba kaheksa korda kõrgem ehk 2409 €/ha. Hinnatõusu ja tehingute 

arvu kasvatajaks põllumajandusmaade turul on olnud Euroopa Liidu 

põllumajandustoetused ja põllumajandusmaade väga suur hinnalõhe Eesti ja teiste 

riikide vahel. Taanis on põllumaa müügihinnad vahemikus 19000-25000, Soomes 8000-

16000, Rootsis 6000-12000 €/ha. Samuti on ka keskmise eestlase ostujõud oluliselt 

väiksem kui rikkamatel põhjanaabritel, müüakse maid järjest rohkem ka välismaale. 

 Maad ei saa tootmisvahendina asendada. Maa ei ole inimtöö tulemus nagu 

teised tootmisvahendid, vaid ta on looduse produkt. Loodusliku kehana muutub maa 

alles teatud etapil inimese elu-ja tootmistegevuse sfääriks. Inimtöö muudab aegamööda 

looduslikus seisundis oleva maa põllumajandusliku tootmise põhivahendiks ning maa 

tootmispotentsiaal on piiramatu. Siiski väheneb põllumajandusmaad igal aastal 

erosiooni, urbaniseerumise ja muude halvendavate maakasutusviiside tõttu. Alates 

1950ndatest on USA urbaniseerumise tõttu kaotanud 160 000 hektarit 

põllumajanduslikku maad (Ukaga, Maser, Reichenbach, 2010, lk 33). 1968. aastast on 

ülerahvastumise, ülekarjatamise ja halva maakasutuse tõttu Aafrikas 100 000 ha 

põllumajandusmaad kõrbestunud (Chiras, 2001, lk 192). Hiinas vähenenud 1992. aastast 

põllumajandusmaad erosiooni tõttu 20 000 ha aastas ja 35% muldadest on erosiooni 

ohus (Fu, C, 2002, lk 178). Samuti on ka Eestis paremaid muldi kasutatud teistel 

eesmärkidel. Palju vaidlusi tekitanud Tallinn-Tartu maanteele Mäo ümbersõidu rajamise 

tulemusena vähenes kõrge boniteediga põllumaa pind põllumajandusteadlase Illar 

Lemetti andmetel 176 ha võrra. 2015. a moodustatud koalitsioon on üheks eesmärgiks 

võtnud välja töötada seaduse täiendused viljaka põllumajandusmaa kaitsmiseks. 

 Maal on toiduainete tootmisel esmajärguline ja teoreetiliselt asendamatu 

funktsioon. Põllumajandusmaa mittekasutamisel maa võsastub ja kaotab 

tootmisvahendina väärtust. Võsastumisest hoidumiseks on ELi poolt makstav ühtne 

pindalatoetus, mis 2014. aastal oli 114,09 eurot/ha. Aastatel 2009-2013 on toetus 

kasvanud igal aastal ligi 10 euro võrra hektari kohta, et säilitada põllumajandusmaad 

kasutuskõlbulikuna. 
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 Maa omaduseks on viljakus. Viljakus võib olla loomulik ehk looduslik ja 

kunstlik ehk majanduslik. Eesti muldade keskmine boniteet on 43 hindepunkti. Sellest 

kõrgema boniteediga muldi nimetatakse väärtuslikeks põllumaadeks. Väärtuslike 

põllumaade määramist nõuab ka vabariigi valitsus ja see tuleb lõpule viia 2015. a 

lõpuks. 

Eesti mullastik on tugevasti erinev ning see asjaolu määrab paljuski maa kasutamise 

struktuuri. Haritavast maast (1,141 miljonit hektarit põldu ja mitmeaastaseid istandusi) 

moodustavad mineraalmullad 53,3%, soostunud mineraalmullad 38,6% ja muud mullad 

0,4%. (Lähtealused...1993, lk 7) 

Põllumajandusuuringute Keskuse mullaandmete analüüsi kohaselt on viimase viie aasta 

jooksul mulla põhitoiduainete (fosfor – P, kaalium – K) sisaldus küll pisut suurenenud, 

kuid siiski on antud toiteelementide defitsiit põllumaadel suur (K-defitsiidis olevaid 

muldi on 41% ja P-defitsiidis 19%). Eesti mullad on on viimaste aastate jooksul 

muutunud ka pisut happelisemaks (happeliste muldade osatähtsus on tõusnud 12%-lt 

14,5%-ni). Happesus on suurenenud eriti Lõuna-Eestis ja ka Pärnumaal (Koorberg, 

Köster, Viik, 2012, lk 23).  

Mullaviljakus oleneb ka maa reljeefist. Põllumajanduse joaks on parimate eeldustega 

lainjad tasandikud. Künklikel aladel on mullad erosiooni tõttu väheviljakad, väga 

tasastel ja madalatel aladel aga liigniisked (Лучицкая, Башкин 2006, стр. 110). 

 Mullaviljakus maa õigel kasutamisel kasvab. Erinevalt teiste tootmisvahendite 

kulumisele tootmisprotsessis, mulla viljakus ei vähene, vaid vastupidi, isegi kasvab 

tema kunstliku viljakuse paranemisel.
1
   

Maa viljakust on võimalik hea majandamisega parandada või ka hoolimatusega 

halvendada. Tehnilisi võtteid arvesse võttes tuleks järgida järgmisi aspekte: 

 harimine; 

 drenaaži või niisutussüsteemide ehitus; 

 lupjamine; 

 külvikorras väetamine; 
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 viljavaheldussüsteem; 

 biosöe kasutamine. 

 

 Maakasutus sõltub ilmastiku tingimustest. Maad kui tootmisvahendit 

kasutatakse tihedas seoses teiste loodusressurssidega- veega, päikeseenergiaga, õhuga 

jne. Seega ei allu maa kui tootmisvahend täielikult inimese tahtele ja tegevusele. Mida 

täielikumalt kasutatakse kõiki looduskeskkonna elemente, seda kõrgem on 

mullaviljakuse tase ning suurem töö ja kapitali tootlus. 

Eestit iseloomustab mõõdukas kliima, niiskus- ja veerežiimi sagedane 

tasakaalustamatus, ilma kiire vaheldumine, agrokliima suured territoriaalsed ja üksikute 

aastate vahelised erinevused. Kuna Eesti asub looduslike tingimuste poolest intensiivse 

maaviljeluse piirkonna põhjapiiril ning kliimatingimusi mõjutab stabiliseerivalt meri, on 

looduslikud tingimused maaviljeluse arendamiseks teiste põhjamaadega (Soome, 

Rootsi, Norra) võrreldes isegi soodsamad. Seega on põllumajanduse arenguks vajalikud 

eeldused olemas. Kuigi Eestis pole tulevikus välistatud võimalus rakendada 

maksimumsaakide saamiseks intensiivmaaviljeluse abinõusid (suured mineraalväetiste 

ja  pestitsiidide annused jt), tuleb paratamatule keskkonnavaenulikkuse ja 

energiamahukusele pidada valdavalt soovitavaks loodushoidliku maaviljelussüsteemi 

rakendamist. 

 Maa geopoliitiline asend. Eesti omab geopoliitilise asendi tõttu välismaailmaga 

suhtlemisel terve rea eeliseid, mis on arvestatavad ka põllumajanduse arendamisel. Balti 

mere äärsete sadamate kaudu toimub intensiivne kauabavahetus ja kaupade läbivool 

Lääne-Euroopa ja Venemaa vahel. Tihe kaubavahetus on ka maismaal Venemaa, Läti, 

Leedu jt. (Lähtealused...1993, lk 7-8). 

Traditsiooniliselt (ajalooliselt) on maa väärtust mõjutanud ka kaugus tarbimiskeskusest. 

Tänapäeval ei ole kaugusel turgudest enam sellist mõju: on moodsad 

transpordivahendid (Silberg, 2001, lk 110).  

Eespool nimetatud põllumajanduse funktsioonid on osaliselt või täielikult asendamatud 

teiste majandusharude poolt, mis näitabki põllumajanduse tähtsust ja seda, et 

põllumajandust käsitletakse multifunktsionaalse tegevusvaldkonnana ehk siis peab 
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põllumajandus arvestama keskkonnahoidu ja loodusvarade säästlikku kasutamist ning 

samal ajal tagama kvaliteetsete, mitmekesiste, ohutute ja konkurentsivõimeliste 

toiduainete piisava tootmise. Põllumajandus on olnud riikide arengugarantiiks ja 

rahvaste püsimise tugisambaks sajandeid. Selles mõttes ei ole kaasaegses ühiskonnas 

mitte midagi muutunud. Põllumajandus on ülemaailmselt väga tähtis ja arvestades 

rahvastiku kasvu maailmas, üha rohkem tähtsustuv tootmisharu. 

 

 

 

 



14 
 

1.2. Põllumajandusettevõtete struktuuri muutused 

sõltuvalt riigikorrast ja majandamistingimustest 

 

Eesti põllumajandust hakkas mõjutama pärast Esimest maailmasõda üldtuntud 

dokument – „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“, mis oli riigi alus- ja sünnidokument 

ning tegi ametissenimetatud Eesti Ajutisele Valitsusele ülesandeks „wiibimata seaduse-

eelnõu wälja töötada maaküsimuse, töölisküsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse 

küsimuste lahendamiseks laialistel demokraatilistel alusetel“. Maaküsimust kui kogu 

põllumajanduse ja sellel hetkel ühtaegu kui kogu ühiskonna järgneva arengusuuna 

küsimust on Manifestis nimetatud kõige esimesena, ennem kui teisi, samuti tollel ajal nö 

väga põletavaid probleeme. Tänapäeva pilguga just Manifesti rõhuasetust 

maaküsimusele hinnates võiks üldistatult märkida, et nimetatud alusdokumendiga oli 

Eesti Vabariigis kahekümneks aastaks fikseeritud põllumajanduse kui majandusharu 

prioriteetsus. Ühiskondlik-poliitilisest vaatenurgast oli noore riigi kõige olulisemaks 

küsimuseks maareform. Maapiirkonnas elas 1922. a rahvaloenduse kohaselt 67% ja 

1934. a rahvaloenduse järgi 60% kogu eesti rahvastikust (Arjakas, 1997, lk 40). 

 

I Aastad 1919-1939 

Eesti Ajutine Valitsus võttis 17. veebruaril 1919. aastal vastu seaduse, millega tunnistati 

kõik Eesti Vabariigi piires olevad rüütelkondade mõisad riigi omanduseks ning anti 

Põllutööministeeriumi alluvusse.  

Riikliku maatagavara loomiseks ja maareformi elluviimiseks võttis Asutav Kogu 10. 

oktoobril 1919. a vastu maaseaduse, mille alusel võõrandati kõik Eesti Vabariigi piires 

olevad mõisad ja Balti eraseaduses märgitud maad ühes kõigi nende päraldiste ja 

kõlbliku põllumajandusinventariga. Kokku võõrandati maaseadusega 2 381 250 ha ehk 

96,6% suurmaaomandusest. Hiljem läks võõrandatud maadest maaseaduse muutmise ja 

täiendamise seadusega omanikele tagasi 71 875 ha, riiklik maatagavara moodustas 

2 309 375 ha. 

Maareformist olenes suuresti Eesti Vabariigi iseseisvus. Oma maad hariv talurahvas oli 

kõige kindlam riigi tugi. Mõisamaade jaotamisega lootsid renditalupidajad saada 
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taluomanikuks. Mõisate likvideerimine ja uute talude planeerimine võimaldas anda 

maad ka neile, kellel oli teeneid riigi ees: Vabadussõjas iseäralikku vahvust üles 

näidanud sõdurid, sõjas vigastada saanud, langenud sõdurite pered ning sõdurid, kellel 

maa saamine olenes sõjast osavõtu kestusest.  

Vähem kui kümne aastaga suutsid maareformiga loodud asendustalud tõusta vanatalude 

tasemele. Tekkinud talumajapidamiste tulemusi saab mõisatega võrrelda üldise arengu 

põhjal. Vabariigi algusaastail oli ostutalusid juba üle 50 000. Eesti esimese iseseisvusaja 

alguses likvideeriti suurettevõtted, mõisad. Üle 1 hektari suuruste talude arv tõusis 

1939. aastaks ligi 140 000ni (Kivistik, 1997, lk 44). 

 

Tabel 1. Talude suurused 1925-1939 

Talud 1925 (ha) % 1929 (ha) % 1939 

(ha) 

% 

1-5 ha 21 883 17,3 23 456 17,6 21 987 15,5 

5-10 ha 19 420 15,3 21 600 16,2 23 823 17,0 

10-20 ha 32 025 25,3 34 977 26,2 40 249 28,8 

20-30 ha 23 497 9,9 24 235 18,2 25 438 18,2 

30-50 ha 29 736 23,5 22 185 16,6 21 720 15,5 

50-100 ha – – 6 433 4,8 6 322 4,5 

Üle 100 ha – – 471 0,4 452 0,3 

Kokku 126 561  133 357  139 991  
Allikas: Tomson, 1993, lk 160, autori töötlus 

 

Talumajandusega muutus põllumajanduse tootmisstruktuur. Talumajandus võttis enam 

kasutusele karjamajandusliku kallaku, mis oli tingitud turustamisvõimaluste 

muutumisest ja suhteliselt kõrgetest loomakasvatussaaduste hindadest. Teravilja 

turustamine oli tagaplaanil 1930. aastani. 1930ndatel andis teravilja külvipindade ja 

saagikuse kasv tõusu ka teravilja kogutoodangule. 

II Aastad 1940-1990 

Riigivolikogu deklaratsioon 23. juulist 1940 maa kuulutamise kohta riigi omanduseks 

pidi tähendama maa muutumist rahva omandiks. Tegelikult sai see maa ja vara 

sunniviisilise võõrandamise aluseks. Nõukogude maareform nägi ette, et 30 hektarit 

ületav maa tuli taludelt ära lõigata ja arvata riikliku maatagavarasse uute talude 
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tegemiseks ning väiksematele juurdelõigete andmiseks. Kui väideti, et maareform 

vähendab talude vahel valitsevat ebavõrdsust, siis tegelikult nõrgendas see suuremate 

talude tootmisvõimet ning väiketalupidajaid ja maatamehi ei aidanud maa saamine veel 

õitsvale järjele. 

Eesti riikliku iseseisvuse ja ühistegevuse ideoloogiale tugineva majandusliku 

demokraatia hävitamine nõukogude korra poolt tähendas ühtlasi rahva loomingutahte ja 

püüdluste ning iseloomise, vabaduse ja eneseteostamise likvideerimist. Eestis algas 

diktatuuri ja isikukultuse periood, mis määras valitsevad suunad nii poliitikas kui ka 

majanduses (Silberg, 2001, lk 69).  

Alanud II maailmasõda tõi Eestimaale Saksa okupandid, kes tühistasid 1940. a 

maareformi ning tunnistasid kehtivaks talude endised piirid, kuid ei taastanud riigistatud 

vara eraomandust endisel kujul. Uusmaasaajatele jagatud maid ei antud taluniku 

omandisse, vaid kasutusse ning uusmaasaaja võis jääda vanatalu äralõigatud krundile. 

Tal pidid endal olemas olema tootmiseks vajalikud hooned ja inventar ning vanatalu 

majandamine ei tohtinud selle tõttu kannatada (Sirendi, 2007, lk 23). 

Augustis 1944 tungis punaarmee taas Eestisse ning 17. septembril võttis ENSV 

Ülemnõukogu vastu seaduse „Saksa okupantide poolt äravõetud maa tagasiandmise 

kohta Eesti NSV talupoegadele“ (Sirendi, 2007, lk 27). Sellele järgnes uuesti 

nõukogude maareformi elluviimine Eestis. Maa ja inventari saamisel oli eelis 

Nõukogude armees teeninutel ning langenute peredel. Maareformiga võeti maa ära 

talupidajatelt, kes seda suutsid harida, kuid maasoovijate vähesuse tõttu anti maast välja 

alla poole. Järelejäänud maa anti sovhoosidele, abimajanditele ja metsafondi, ligi 

kolmandik jäi aga reservi. Nõukogude maareform ei suutnud ega tõenäoliselt tahtnudki 

tagada talude järjepidevust. Veelgi enam, tugevate talude tootmise halvenemine hakkas 

pidurdama talumajanduse arengut  Eestis. 

Senised riigimõisad, kus kaader olemas, töötasid edasi ilma erilise ümberkorralduseta. 

1940. aastal nimetati kõiki majandeid veel riigimõisateks, 1. jaanuarist 1941 aga 

sovhoosideks. Uue korra põhjal tegi põllutöö rahvakomissar tulevasele majandi 

juhatajale ülesandeks võtta eramajapidamine üle koos elus ja eluta inventariga, külvide, 
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hoonete ja muude päraldistega ning asuda seda juhtima. 1945. aasta lõpuks oli 

organiseeritud 70 sovhoosi. 

Esimene kolhoos „Krasnaja Niva“ asutati Narva vallas Dolgaja külas 23. septembril 

1940. Kuigi enne sõda loodud kolhoosid ei jõudnud praktiliselt tegevust alustada, siis 

enamik riigimõisaid (sovhoose) töötas Saksa okupatsiooni ajal riigimajanditena edasi. 

1940ndate lõpus algas suurem kolhooside moodustamine, mis oli murrangulisemaid 

muutusi Eesti talurahva elus (Kasepalu, 1991, lk 5-48).  

Kõik eelnev oli ettevalmistuseks järgmisele – sunniviisilisele kolhoseerimisreformile, 

milleks jätkati talurahva laostamist ülejõu käiva maksukoorma ja repressiivse 

hirmutamispoliitikaga, et sillutada teed suurte ühismajandite loomisele. Põllumajanduse 

sundkollektiviseerimise käigus 1949-1952 ühistati praktiliselt kõik talud. Selle 

tulemuseks oli maaelu allakäik, mis jätkus kuni 1950. aastate lõpuni, mil haritav 

põllumaa oli võrreldes 1939. aastaga märkimisväärselt kahanenud ja põllumajanduslik 

kogutoodang moodustas vaid 3/4 sõjaeelsest tasemest, mis ei võimaldanud katta isegi 

kohalikke vajadusi (Rosenberg, 2012, 26). 

Üleminekut sotsialistlikule suurtootmisele põhjendati objektiivse paratamatusena, kui 

1947. aasta mais võttis ÜK(b)P Keskkomitee vastu otsuse „Kolhooside loomisest 

Leedus, Lätis ja Eesti NSVs“. 1949. aasta lõpuks pärast põllumajanduse laiaulatuslikku 

kollektiviseerimist oli moodustatud Eestis 3007 kolhoosi. Kuigi alguses oli üsna palju 

väikesed (15-20 perega ühe küla rahvas) kolhoose, hakati väikseid hiljem liitma 

(Silberg, 2001, lk 71). 

Pöördepunktiks oli NLKP Keskkomitee 1953. aasta septembripleenum, mille järel 

rakendati ellu mitmeid majanduslikku ja organisatsioonilisi abinõusid. 1955. aastal 

muudeti põllumajanduse planeerimise aluseid ja pöörati erilist tähelepanu 

põllumajandussaaduste kokkuostuhindade tõstmisele ning suurendati märgatavalt 

assigneeringuid põllumajanduse tehnilise baasi tugevdamiseks.  

Sotsialistliku suurtootmise väljakujunemine toimus aastatel 1950-1965, mida 

iseloomustab põllumajanduse järsk mahajäämus tootmisvahendeid tootvatest 

majandusharudest. Teravilja kogusaak langes 1955. aastaks 228,4 tuhande tonnini, mis 
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oli ligi kolm korda väiksem kui 1940. aastal. Kui Nõukogude Liidu tööstuse 

kogutoodang suurenes sõjaeelsega võrreldes 2,3 korda, siis põllumajanduse 

kogutoodang vaid 10%. 

Kuni 1950. aastate teise pooleni toimus põhiliselt endise süsteemi lammutamine ja 

sotsialismi ehitamine Moskvast ettekirjutatud stsenaariumi järgi. Kolhooside arv oli 

Eestis 1977. aastaks langenud ligi viis korda võrreldes 1960. aastaga (tabel 3), vastupidi 

sovhooside arvule, mis oli selle ajaga isegi veidi kasvanud – 144 ettevõttest kuni 163ni. 

 

Tabel 2. Põllumajandusettevõtete arv 1945-1977 

Ettevõte 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1977 

Kolhoosid kokku – 2313 944 722 499 317 199 154 

Sh kalurikolhoosid _ 100  74 32 25 11 8 

Sovhoosid 70 127 97 144 157 171 166 163 

Majanditevahelised 
organisatsioonid 

_ _ _ 35 25 29 33 33 

Muud riiklikud 
põllumajandusettevõtted 

_ _ _ 606 150 84 50 44 

Allikas: Silberg, 2001: 78; Eesti NSV rahvamajandus, 1957, lk 73, autori töötlus 

 

1960. aastal oli Eesti kolhoosides 90 000, 1977. aastal vaid 49 000 töötajat. Sovhoosides 

kasvas samas töötajate arv samal ajavahemikul 43 800 töötajalt  60 300 töötajani. 

Nikita Hruštšovi võimuletulekuga algas Nõukogude liiduvabariikides rahvusliku kaadri 

osa suurenemine, nende õigusi kohalike probleemide lahendamisel laiendati. Moskvast 

hakati peale suruma eriskummalist põllumajanduspoliitikat, mis ei vastanud aga enam 

eri liiduvabariikide oludele. Eestis püüti käsu korras kasvatada maisi ja hübriidkaalikat 

ning soovitati näiteks kartuli ruutpesiti mahapanekud. Hakkas tunda andma 

põllumajanduses hõivatud tööjõu nappus, eriti kolhoosides, kus aastail 1950-1964 

vähenes tootmistöötajate arv 24% (Silberg, 2001, lk 73). Üldine külvipind langes 

aastatel 1950-1960 6,6%, seejuures teravilja külvipind 65,7%. Teravilja kogusaak 

vähenes 44% (Ratt, 1985, lk 86). 

Olulist edu maaviljeluses 1950-1960 ei saavutatud ning Moskvas nähti Eestis põhiliselt 

loomakasvatuspiirkonda, mis pidi tuginema peamiselt Nõukogude Liidu teistest 
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piirkondadest sissetoodavale jõusöödale ja leivaviljale. Sellises olukorras püüti Eestis 

välja töötada oma põllumajanduspoliitikat,  mis suuresti järgis ja arvestas Moskva 

suunistega, kuid püüti jääda väljakujunenud prioriteetide juurde. 

Tookordsetel põllumajanduspoliitikutel (E. Tõnurist, H. Rohtla, H. Männik) tuli 

pidevalt esineda kahes rollis, ametlikult tunnistada NL põllumajanduspoliitikat, 

kritiseerides seda lubatud piirides ja tegelikus töös kaitsta Eesti põllumajandust Moskva 

ebamõistlike käskude eest. Põllumajanduspoliitika oluliseks nurgakiviks on alati olnud 

õige kaadripoliitika (Udam, 1994, lk 137).  

Viiekümnendate teisel poolel võis põllumajanduses märgata tootmistegevuse 

elavnemist, mille tingisid järgmised muudatused:  

1) Tõsteti põllumajandussaaduste kokkuostuhindu; 

2) alandati müüginorme (-kohustusi); 

3) tugevdati põllumajanduse tehnilist taset; 

4) täiustati põllumajandusettevõtete juhtimist põllumajandusharidusega inimestega; 

5) mindi üle rahalisele tasule (töötasu fond kindlalt fikseeritud suurus); 

6) Loomakasvatuses suurendati kasutatavaid jõusöödakoguseid. 

Selle tulemusena suurenes ajavahemikus 1958-1965 teravilja kogutoodang 2,3 korda. 

Liha-, piima- ja munatoodang suurenesid 1,7–2,2 korda. 

60ndatel ja eriti 70ndatel ja 80ndatel toimus NL põllumajanduses kiire areng. Selle 

peamiseks põhjuseks oli majandite iseseisvumise suurendamine, üleliiduline tööjaotuses 

peituvate võimaluste oskuslik ärakasutamine, maaparanduse areng. Nii kasvas teravilja 

saagikus 52% aastatel 1960-1980, kartuli ning avamaa ja köögivilja saagikus kasvas ligi 

50% perioodil 1950-1970. Seejärel tõus aeglustus kuni ja jäi enamvähem püsima. 

Hiljem on suurema saagikuse kasvu teinud kartuli kasvatamine pärast taasiseseisvumist. 

Kartuli saagikus kasvas 27% perioodil 1990-2013. Kuna meie põllumajandustootmine 

omas endiselt loomakasvatuslikku iseloomu, oli enamik külvipinnast söögikultuuride 

all. Teraviljast moodustas suurema osa oder, mis võttis enda alla kogu külvipinnast 

umbes 31%. (Lillak, 2003, lk 228) 
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Joonis 2. Peamiste põllumajanduskultuuride saagikus aastatel 1940–2013 

Allikas: Lillak, 2003, lk 228; tabelist, Põllumajanduse ja maaelu areng, 2001, lk 23; Sirendi, 2009, lk 618, 
statistikaamet. Autori töötlus. 

 

Põhiline osa majandite rahalisest sissetulekust saadi loomakasvatusest (umbes 70-80%). 

Nagu kasvas taimekasvatuse saagikus 80ndateks, tõusis ka põhiliste 

põllumajandusloomade arv (joonis 2). Pärast Eesti taasiseseisvumist koos suurmajandite 

kadumisega, vähenesid ka loomade arvud drastiliselt. Samas tõusis aastatel 1990-2002 

näiteks piimatoodang lehma kohta 900 kg võrra ehk 1,2 korda (Sirendi, 2009, lk 226). 

Piimatoodangu tõusutrend on jätkumas ka tänaseni ületades 7500 kg piiri ühe lehma 

kohta aastas. 
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Joonis 3. Peamiste põllumajandusloomade arv aastatel 1940-2013 

Allikas: Lillak 2003, lk 228 tabelist, Saveli, 2009, lk 738, Eilart, 2009, lk 765, Piirsalu, 2009, lk 774, statistikaamet. 
Autori töötlus. 

 

Veiste arv oli 1980. aastaks tõusnud 44% võrreldes 1950. aasta veiste arvuga ja sigade 

arv 73% ületades miljoni piiri. Lammaste arv on alates 1940. aastast igal kümnendil 

vähenenud kuni aastani 2000. aastani. Sellisel pikal perioodil vähenes lammaste arv 

85% võrra. 1960ndatel aastatel toimus kolhooside ja sovhooside spetsialiseerumine sea- 

ja veisekasvatusele ning enamikes likvideeriti lambafarmid. Paljuski oli põhjuseks see, 

et alates 1965. a jäeti äramajandite villamüügikohustused (Piirsalu, 2007, lk 604).  
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Peale maa ja põllumajanduse iseärasuste mõjutab põllumajandust ka poliitika. Eesti 

põllumajanduses on toimunud viimase 100 aasta jooksul mitmeid suuri riigikorrast 

sõltuvaid muudatusi. Nende suurte muutuste iseloomuks on olnud uue riigikorra raske ja 

keeruline algus. See peatükk uurib, kuidas on 20.08.1991 taasiseseisvunud Eesti 

põllumajanduspoliitika mõjutanud siinset maaelu. 

III aastad alates 1991 

Taasiseseisvunud Eestis ei olnud kindlat seisukohta kuidas kujuneb meie 

põllumajandussaaduste välisturg. Seepärast jäeti turu otsimine ja leidmine ettevõtja 

asjaks, samuti ei olnud teada, kas ja kuidas avaneb Eestile Vene turg (Leetsar, 1996, lk 

8). 1991. aasta kevadel lasti põllumajandussaaduste realiseerimishinnad vabaks. Esialgu 

püsis turul toiduainete defitsiit ning et tarbijate ostuvõime palkade tõusu tõttu säilis, 

lõppes aasta põllumajandusele edukalt. Langus algas järgmisel aastal, mil tarbijate 

palgad stabiliseerusid ning põhiliste ressursside – väetiste, kütuse, taimekaitsevahendite 

ja jõusööda hinnad hakkasid kiiresti tõusma. Balti riikidel olid Nõukogude Venemaa ja 

teised Ida-Euroopa riigid tähtsad liha ja piima ekspordi sihtkohad. Pärast NLi 

lagunemist ekspordi sihtkohtade majanduslikud seisud olid nõrgestatud, mistõttu ei  

imporditud enam Balti riikide toiduaineid. Poolal näiteks nii kehvasti ei läinud, kuna 

suurem osa nende ekspordist läks Lääne-Euroopasse (Ahlstedt, Mattila, 1999, lk 201-

203). Vene turu kadumisega tekkis põllumajandustoodete ületootmine. Paljud majandid 

polnud suutelised uue olukorraga kohanema ning suur osa ettevõtteid muutusid 

maksujõuetuks. 

Maareformi läbiviimiseks võeti 17. oktoobril 1991. a taastatud Eesti Vabariigi 

Riigikogus vastu maareformi seadus. Reformi eesmärgiks oli taastada ajalooline 

omandiõigus maale nende omanikele ja pärijatele maade tagastamise, asendamise või 

kompenseerimise kaudu (Maareformi seadus...1991). Seega otseselt välja ei öeldud, aga 

peeti vajalikuks kiiret üleminekut maaeraomandusel baseeruvale tootmisele (peamiselt 

väiketootmisele). Seejärel võeti vastu 11.03.1992 põllumajandusreformi seadus, millega 

tagastati ja kompenseeriti ühistatud vara. Üle mindi talumajapidamisele ja muudele 

eraomandusel rajanevatele ettevõtetele (Põllumajandusreformi seadus...1992). Juba 

nende seaduste elluviimise esimestel aastatel satuti vastamisi suurte raskustega. Paljud 

maad olid tootmisest välja langenud. Probleeme tekitas ka põllumajandusreformi 
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läbiviimine, mis hakkas venima. Esialgne entusiasm, mis seoses võimalusega saada 

maaomanikuks ja talupidajaks, asendus liberaalse majanduspoliitikaga, Vene turu ära 

langemise, riigipoolse tõsise huvi puudumise, majandusliku allakäigu jm. (Lillak, 2003, 

lk 236). 

Eestis tulid võimule poliitikud, kes ei vaevunud süvenema põllumajandustootmise 

omapärasse ja et põllumajandus ei suuda ilma riigi toetuseta konkureerida teiste 

majandusharudega (Udam, 1994, lk 4). Valitsuse ja põllumajandustootjate 

läbirääkimistel ei saavutatud edu, sest 1996. aastani peeti läbirääkimisi tuluseaduse 

järgi, mille kohaselt määratleti ainult põllumajanduse hetkeseis (tulude puudujääk), kui 

mingeid valitsusepoolseid samme ei järgnenud. Aastatel 1996-2000 toimunud 

läbirääkimistel põllumajandussaaduste ja -toodete turu korraldamise seaduste järgi 

määratles valitsus iseseisvalt (ilma tootjatepoolse kokkuleppeta) riigieelarvest 

summasid, millega püüti näiliselt katta tulude puudujääki põllumajanduses (Silberg, 

2001, lk 261-262).  

Tänapäeval tundub, et toiduainete pakkumine ületab nõudluse, nagu polekski toiduga 

isevarustamine oluline. Paljude põllumajandusspetsialistide arvates see nii aga pole. See 

on eriti oluline kriisiolukordades, kus välisriigist abi ei pruugi tulla. Eesti suudab ise 

varustada ennast piisavalt hästi piima, teravilja, kartuli ning liha ja lihatoodetega (joonis 

4). Kõigil neil neljal tootel on isevarustatuse tase vähemalt üle 90% ajavahemikul 2009-

2012. Suurelt on langenud muna isevarustatuse tase vaadeldaval perioodil ning koos 

köögiviljaga moodustavad nad alla 70%. Kõige rohkem tuleb importida aga puuvilju ja 

marju, kuna isevarustatuse tase on perioodil 2006-2012 umbes 10%. 
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Joonis 4. Põhitoiduainetega isevarustumus Eestis 2002-2012 (kodumaise toodangu 

osakaal tarbimises) (%) 

Allikas: PM10, PM20, PM31, PM33, PM34, PM42, PM45, PM47, 2014, Statistikaamet; autori koostatud 

 

Elanikkonna toiduainetega varustamisel on kolm olulist aspekti. Esiteks peab 

toiduaineteturul olema piisav pakkumine omamaistest saadustest. Importida tuleks 

saadusi, mida looduslike tingimuste tõttu pole kas võimalik või tasuv riigis toota. 

Teiseks tuleks arvestada, et füsioloogiliselt kõige tervislikumad on võimalikult 

kasutuskoha lähedal toodetud toiduained. Siinkohal öeldut on raske põhjendada 

katsetulemustega, küll aga loogikaga, et inimene on kohanenud elutingimustega 

eelkõige oma asukohas. Kolmandaks on vajalik elanikkonna ostujõulisus, et osta 

kodumaiseid põllumajandussaadusi ja loobuda dumpinghindadega imporditud 

odavatest, kuid sageli isegi kahjulikest toiduainetest. (Kivistik, 1996, lk 11-12) 

Eesti põllumajandus ja maaelu, on oluliselt mõjutatud Euroopa majandusruumis 

toimuvatest protsessidest. Eesti poliitilisi valikuid mõjutavad suurriikide ja riikide 

majandusühenduste põllumajandus- ja maapoliitikate erinevused ning poliitikate 

vastukäivad tõlgendused Eesti poliitilistes- ja majandusringkondades. Kaasaegse 

põllumajanduse eesmärgid on vastuolulised: intensiivne põllumajandus on 

majanduslikult tasuv, kuid see põhjustab tööjõu vähenemist maal. Maapiirkondades on 

raskem tööd leida, seega tuleb tegevusi mitmekesistada ja integreerida põllumajandus 

tihedamalt teiste tegevusaladega maal. (Laansalu, 1997, lk 46) 
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1.3. Põllumajandusettevõtete struktuur ja nimetused 
 

Eestis on ajaloo jooksul olnud palju ja erinevaid põllumajanduslike ettevõtete struktuure 

ja suurusi. 20. sajandi algul võis Eestis kohata suuremaid mõisaid, millest moodustusid 

Eesti Vabariigi perioodiks peamiselt alla 50 ha suurused talud. Nõukogude Liidus oldud 

ajaks liideti talusid ning moodustusid taas suuremad majandid. Sel perioodil võis kohata 

kahte omavahel konkureerivat majandivormi: sovhoosid ja kolhoosid. Taasiseseisunud 

Eestis muutus aga ettevõtete vormide valik hoopis kirjumaks.  

Põllumajandusettevõtete struktuuri võib tänapäeval käsitleda väga erinevalt. Eristada 

saab näiteks ettevõtte nimetuse, pindala, tootmisharu, tootmisviisi ja rahalise väärtuse 

järgi. Euroopa Liidus on populaarne eristamine kasutatud 2007. aastani majandusliku 

suuruse määramiseks suurusühikut ESU (European Size Unit). ESU võeti kasutusele 

majapidamise majandusliku suuruse mõõtmiseks, et oleks võimalik erinevaid 

majapidamisi ühise skaala põhjal suurusgruppidesse jaotada. ESU vastab 

standardkogutulu väärtusele 1200 eurot (Põllumajandustootjate majandusnäitajad, 2006, 

lk 6). Alates 2010. aastast kasutatakse majandusliku suuruse mõõtmiseks 

standardtoodangut, mille alusel jagatakse ettevõtted 14 erinevasse majandusliku 

suurusega klassi. 1965. a loodi EL liikmesriikide poolt  põllumajandusliku 

raamatupidamise andmebaas (FADN – Farm Accountancy Data Network) eesmärgiga 

koguda informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuste 

analüüsimiseks. Andmebaasis eksisteerimiseks peab ettevõte vähemalt 3. majandusliku 

suurusega klassi kuuluma ehk standardkogutoodangu väärtusega üle 4000 euro. 

Tootmisharu järgi moodustas statistikaameti andmetel 2014. aastal 

põllumajandustootjatest ligi 48% loomakasvatustoodang ja 43% taimekasvatustoodang. 

Suurimad tootmisharud olid piimatootmine (28% kogutoodangust), teravilja- ja 

õlikultuuride kasvatus (25%), seakasvatus (9,6%) ja kartulikasvatus (5,3%). 

Tootmisviisidest saab eristada mahetootmist ja mitte-mahetootmist. 2014. aastal oli 

Eestis mahepõllumajanduslikku maad 158 071 hektarit, mis moodustas ligi 16% kogu 

põllumajandusmaast (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja...2015). 
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Põllumajanduslikke majapidamisi saab eristada ka põllumajandusmaa suuruse järgi. 

Maa suurusest on autor teinud Eesti statistika andmebaasil põhjalikuma analüüsi 

uurimistöö 3. peatükis. 

Eestis on kasutuses nii ametlikke ettevõttevorme, kui ka rahvakeeles levinud nimetusi. 

Ka ettevõtte nimetuse järgi on võimalik näiliselt eristada kas tegemist on pigem väike- 

või suurettevõttega. Eestis põllumajanduses võiks jaotada ettevõtlusvorme kahte 

suuremasse rühma, mida järgnevalt võib iseloomustada kasutades PRIA andmebaasist 

02.12.2013 PRIAsse registreerinute seisu ja äriseadustikku: 

 Eraisikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE). Eraisikuid ja FIEsid võib 

pidada tootmismahult ja põllumajandusmajandite suuruselt pigem väiksemateks 

põllumajandustootjateks. Nende tegutsemise eeliseks võib pidada minimaalse 

kapitali ja põhikirja nõude puudumist. Samas vastutab nii eraisik kui FIE 

põllumajandusliku tegevusega tekkinud kohustuste eest kogu oma isikliku 

varaga. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis oli 2013. a 

detsembri seisuga registreeritud 32 596 eraisikut ja FIEt, mis moodustasid 77% 

kogu klientide arvust. Nendest 515 oli registreeritud nii eraisikuna kui ka FIEna. 

Kui varasemalt ei peetud eraisikutel põllumajandustoetuste taotlemisel 

tulumaksu kinni, siis 01.01.2015 jõustunud tulumaksuseaduse muudatusega seda 

eelist neil taotlemisel enam pole (tulumaksuseadus...2015) 

 Juriidilised isikutest on põllumajanduses enim esindatud osaühingud (OÜ), 

mittetulundusühingud (MTÜ), riigi- ja munitsipaalasutused ja aktsiaseltsid. 

a) Osaühingud on Eestis kõige levinum ettevõtlusvorm. Ka PRIAs on 

juriidilistest isikutest OÜ kõige levinuim. OÜd on pigem keskmised ja 

suured põllumajandusettevõtted. Nõutud osakapital on OÜdel 2500 

eurot, mis on suhteliselt madal ning on ka eritingimustega võimalus ilma 

osakapitalita rajada. OÜdel puudub osanike isiklik varaline vastutus 

osaühingu kohustuste eest. PRIAs oli registreeritud OÜsid 5 446, mis 

moodustas 56% juriidilistest isikutest. 

b) Mittetulundusühing on vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või 

põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. PRIAs 
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on registreeritud 2 995 MTÜd, mis moodustasid 31% juriidilistest 

isikutest. 

c) Riigi- ja munitsipaalasutused kuuluvad avalikku sektorisse, mille 

tuumaks on riik. PRIA klientidest on 658 riigiettevõtet, mis moodustavad 

6,8% juriidilistest isikutest. 

d) Aktsiaseltsid moodustavad küll ainult 3% PRIA juriidilistest klientidest, 

kuid nad on üldjuhul kõige suurema tootlikkuse, pindala ja käibega 

asutused. Aktsiaselts on sobilik suuremateks projektideks ja on kõrgeima 

kapitalinõudega (vähemalt 25 000 eurot) ettevõtlusvorm, mis peab 

omama mitmetasandilist juhtimisstruktuuri. ASil on võimalus noteerida 

ettevõte börsil ja kaasata lai ring aktsionäre. AS on piiratud vastutusega 

äriühing, mille aktsionärid vastutavad aktsiaseltsi tegevuse eest vaid 

aktsiakapitali ulatuses. ASil puudub aktsionäride isiklik varaline vastutus 

aktsiaseltsi kohustuste eest. 

Ülejäänud juriidilistest isikutest ettevõtlusvormid moodustavad 2,9 % (tabel 

3). 

Tabel 3. Juriidilised isikud PRIA registris 2013. aastal 

Ettevõtte vorm hulk protsent 

osaühing 5 446 56,30% 

mittetulundusühing 2 995 31,00% 

riigi- ja munitsip. asutus 658 6,80% 

aktsiaselts 288 3,00% 

sihtasutus 126 1,30% 

tulundusühistu 109 1,10% 

usaldusühing 22 0,20% 

välismaa ettevõte 15 0,20% 

täisühing 10 0,10% 

Kokku 9 669 100% 

Allikas: PRIA andmebaas 
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Põllumajanduses on teiste hulgas väga levinud ettevõtte vormi nimetus - talu. Talu 

nimetuse üle on Eestis tekkinud vaidlusi, kas ja miks sellist nime kasutada. Talu on 

ajaloolise tähtsusega põllumajandusettevõtte nimetus ning paljudele eestlastele 

hingelähedane. Talu nimetus on säilinud ka Euroopas. ÜRO peaassamblee kuulutas 

2014. aasta peretalude aastaks edendamaks pere- ja väikefarme ning pööramaks üldsuse 

tähelepanu nende olulisele rollile toidu tootmisel, looduslike ressursside kasutamisel, 

keskkonna kaitsmisel, jätkusuutlikul arengul, vaesuse ja näljahäda leevendamisel. 

Seetõttu pidas uurimistöö autor vajalikuks küsida põllumajandusekspertidelt: kas peate 

õigeks talu, kui Eesti ajaloolise maaelu kandja nimetusest loobumist? Vastati järgmiselt: 

a) Manivald Müüripeal: Ma ei pea õigeks talu nimetusest loobumist. 

Suurtootmine võtab võimust. Kuid samal ajal jäävad esialgu ka veel alles mõned eraldi 

seisvad elukohad, milledest mõni tegeleb ka veel väiksel määral põllumajandusliku 

tootmisega. Suurtootjad võiksid olla aktsiaseltsid või osaühingud. Talu nimetuse 

kasutamine oleks ka veel väike lugupidamise avaldus meie esivanemate poolt tehtud 

tööle. 

b) K. Kreegipuu: Nii ta on ju mingil ajal olnud. Kas just talu ka tulevikus 

"maaelu kandja" on, selles pole ma päris veendunud. Pigem on maaelu kandja maal elav 

(sh. ka talus elav ja töötav) ning seda elu väärtustav inimene. Talu mõistest loobumist ei 

pea vajalikuks. See, et pole suudetud sisse viia vajalikke muudatusi maksustamist ja 

pärimist reguleerivatesse seadustesse tuleneb eelkõige poliitikute laiskusest ning 

võimetusest omavahel kokku leppida. 

c) Ü. Niisuke: Ei ole mingit põhjust, sest keegi ei ole määranud talu suurust. 

Meie idülliks oli 20 hektariga, kahe hobusega, kahe lehma, kahe sea, 10 lamba ja 20 

kanaga talu. See oli. Täna selline talu ei koolita kahte last isegi gümnaasiumis, mis asub 

30 km kaugusel, rääkimata ülikoolist. Talu suuruse määrab tootmise profiil ja põllu- 

ning farmitehnoloogia. Talu peab tagama inimväärse elu ja noorte arenguvõimalused. 

Talu võib olla ka hobitalu, muu töö kõrvalt. Talu võib spetsiifilise tootmise korral olla 

vaid 1 hektar. Oluline on ka teatud kultuuride puhul (puu- ja köögiviljad) mahetootmise 

arendamine. 
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d) J. Särgava: Talu võib ju olla neile, kellele see meeldib. Selle kaotamisele 

asumine solvaks põhjendamatult neid, kes just TALU nimel nõnda palju on vaeva 

näinud. Lase nad olla, keda nad segavad! Pigem ongi maastikupilt rikkam. Siia kuulub 

ka mingi hulk elulaadi hoidu, näitlikust varasematest aegadest, nostalgia. 

Turismiobjektiks vägagi eksootiline. Pealegi, igasugustel aegadel on neid inimesi, kes 

mujale hästi ei sobigi – just nimelt talus leiavad endale rakenduse ja eneseteostuse. Miks 

peaksime neid vägivaldselt tegevuseta ja ka peavarjuta jätma? Mingil juhul mitte. 

Talude kõrval ja vahel on majandid, farmid, kelle ülesande rõhuasetus on pisut teisene – 

põllumajandusliku toorme tootmine konkurentsivõimeliste hindadega. Rahvusliku 

toiduvaru ja toidu konkurentsivõime hoidmine! Nende ahistamine või majanduslikult 

ebavõrdne kohtlemine taludega võrreldes oleks järjekordne suur rumalus! Ükski talu ei 

saa sellest õnnelikumaks, kui farm tema naabruses “sureb”. Ka turul ei juhtu talu jaoks 

paremat nišši: järgmise Edisofti tellimuslehe või telefonikõnega täitub tühi koht riiulil 

importtootega. “Talumees” ei jõua Maalehtegi lahti lüüa, kui see on juba juhtunud. 

Kurb ja pidevalt nukker tunne tekib, kui üritatakse selgitada talumeeste õnne vähesust 

suuremate farmide olemasoluga. Väljapääsu otsitakse (antud juhul vaesuse) 

ümberjagamisest, “lagede piiramisest”, investeeringutoetuste tingimuste lõikamisest 

“alla 9 töötaja” tasemega jne.  

e) R. Randver: Las jääda talu edasi. Me otsime ju juuri! 

f) J. Leetsar: Ei pea. Minu mäletamist mööda oli veel hiljaaegu Soomes nõue, et 

talupere pidi 60% tööst tegema talus oma jõududega. Seega peremehe ja perenaise kohta 

(2 inimest) võis talu pidada ainult ühte sulast. Meil selliseid nõudeid pole püstitatud. 

Talu nimetust ei saa kunstlikult ja aateliste hüüatustega säilitada. Selleks peab oleme 

riiklik talude arendamise poliitika, koos sinna juurde kuuluvate definitsioonidega ja 

erisuste äratoomisega. Loomulikult on talu optimaalse suuruse määramise 

kriteeriumiteks olemasoleva masinapargi tööjõudlus ja toodangu spetsiifika. 

Energiamahukad tehnoloogiad ja suur tööjõukulu on talude arengule takistuseks. Eks 

see üks optimumi leidmine ja poliitilise kalkulatsiooni küsimus ole. Näiteks me ei tea, 

kui palju peaks Eestis olema omanikke-talunikke, kes suudaks alal hoida eestluse? 

Küsimus sotsioloogidele? 
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g) Johannes Valk: Kui oleks defineeritud talu täpne mõiste, kus ei saa mööda 

minna sellest, et talu annab seadusliku sissetuleku omanikule, siis oleks olnud ka raske 

nimetada igat maamaja taluks ja oleks raskem olnud halvustada põllumajandustootjaid. 

See on üks põhjus. Teiseks põhjuseks oli ilmselt algusest peale eesmärk viia ka 

põllumajanduslik tootmine järjest enam suurkapitalistlikele alustele. Selle eesmärgi 

huvides ei ole põllumajanduse kaitseks ka piisavalt sõna võtnud muuhulgas ka suuremad 

põllumajandustootjad ise, sest talude piisava tasuvuse korral oleks neil raskem 

olnud oma tootmist laiendada. 

h) Edgar Viks: Läbi ajaloo on paljude ühiskondade ja suurriikide nimed kustunud 

või muutunud. Nii võib juhtuda ka talu nimetusega. Ja egas ainult nimi pole maaelu 

kandjaks, vaid ikkagi see, mida seal tehakse ja kes ning kuidas seda teevad. Tean  

mitmeid endisi suurtalusid, kus kasutamist leiab vaid elumaja. Ja sedagi vaid 

suvekuudel, kui majaomanik puhkab või kasvatab enda vajaduseks värsket kurki ja 

kartuleid. Ja jällegi tekib küsimus, mis maaelu kandja või arendaja selline „talu“ on? 

Maaelu kandja on ikkagi põllumajanduslik tootmine oma  mitmekesisuse, lisandväärtuse 

loomise ja tulukusega. 

i) Aavo Mölder: Ei pea loobuma. Meie väiketootja mõiste on suhteliselt 

fikseerimata. Seda peavad talunikud ise otsustama.  

Kõik eksperdid on arvamusel, et talu nimetusest ei peaks loobuma, mida samuti arvab 

ka autor. Olen nõus J. Valgu arvamusega, et „talu“ nimetust ei tohi segi ajada 

„maamajaga“. Talu on see, mis toodab toitu ja ka sissetulekut. Talu hoiab maaelu 

mainet ning ka lugupidamist esivanemate poolt tehtud tööle ja traditsioonidele. Samas 

on õigus ka K. Kreegipuu väitega, et talu kui „maaelu kandja“ tähtsus järjest väheneb 

nagu väheneb ka talude arv ning tuleks väärtustada maal elavat inimest, kes töötab ja 

maaelu väärtustab. Autori arvates võib talu nimetuse probleemiks olla talu natuke 

raskesti üksuse määratavus ning Euroopas populaarne peretalu nimetust hakatakse 

järjest rohkem kasutama ka Eestis. 2014. aasta mais-juunis esitasid PRIAle 

pindalatoetuste taotluse 2509 talu nimelist ettevõtet. 
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2. PÕLLUMAJANDUSEKSPERTIDE ARVAMUSED 

EESTI PÕLLIMAJANDUSE MUUTUSTE KOHTA 

2.1. Millised arvamused on Teil Eesti põlistalude likvideerimise 

ja kolhooside ning sovhooside vägivaldse loomise kohta? 

Sovhoos või kolhoos, kumb majandusüksus võimaldas 

põllumajanduses paremini tootmist arendada, kumb oli parem 

töötajate heaolu suhtes? 

Ajalooliselt rängemaid muutusi Eesti põllumajanduses oli talude likvideerimine, mille 

järel loodi vägivaldselt kolhoosid ja sovhoosid. Eelmises peatükis kirjeldas autor 

teadusliku kirjanduse abil kolhooside ja sovhooside võrdlust ning järgnevalt on 

kirjeldatud, mida arvasid põllumajanduseksperdid uuest korrast: 

a) Manivald Müüripeal: Punavõimu poolt läbiviidud põlistalude vägivaldset 

likvideerimist ei saa kuidagi õigustada. Vägivaldne kollektiviseerimine oli suur eksitus, 

mis vist kuidagi ei toimunud marksismi õpetuse järgi. Vägivaldne kollektiviseerimine 

tegi marksismi õpetuse juurutamisele palju kahju. Kui poleks seda sunniviisilist 

kollektiviseerimist (ja ka muid rumalaid plaanimajanduslikke otsuseid)  toimunud, siis 

oleks ehk marksismi õpetusest inimkonnale kasu tulnud. Kuid ka   senine talupidamise  

süsteem ei olnud enam kuigi kaua jätkusuutlik. 

Lääne majandusruumis meiega sarnast kollektiviseerimist ei toimunud, kuid rahavõim 

on ka seal väiketalude pidamine kaunis väheseks teinud. Rahavõim toimetas selle ära 

veidi teisiti.  Siberi kauguste kartusel astus Eesti talupoeg kolhoosi.  Seal rahavõim tegi 

talupidajast pangaorja (pangaorjaks hakkamine oleks nagu vabatahtlik) ja pigistas 

talupojalt elumahlad välja ning siis talupoeg pidi pankrotiga lõpetama. Pangaori on ka 

tagasihoidliku siginemisega. 

See on ajalooline paratamatus, et külad koos talupoegadega hääbuvad. Seda ei saa 

panna ainuüksi punavõimu süüks. Punavõim ainult kiirendas seda hääbumist. Ja 

globaalne rahavõim viib selle hääbumise lõpule. Külade-talude hääbumine teeb lõpu ka 

eesti rahvale. Suured maakeskused kiirendavad külade ja talude lõppemist. 
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Esialgu olnuks nagu parem sovhoosi süsteem. Oli kindel rahapalk ja ka toimus mingil 

määral kapitaalmahutuste riiklik finantseerimine. Esialgu sovhoosid rajati endiste 

riigimõisate ja mõne suurtalu baasil. Vastasel juhul oleks täielikult hävinenud nende 

majandite senine tootmisbaas. Sovhooside moodustamine aitas mõningal määral 

säilitada senist tootmisbaasi. 

Aga hilisem elu näitas seda, et kolhoosisüsteem on veidi ratsionaalsem. Kui kolhoosis 

olid asjalikud juhid, siis oli võimalik paremini ära kasutada kohalikke ressursse ja 

kohalikku initsiatiivi. Kolhoos sai mõnda asja ise paremini korraldada. Sovhoosides 

toimus riiklik bürokraatia rangemalt. 

Näiteks 1956. a. sügisel kolhoosid moodustasid omal soovil ehitusorganisatsiooni – 

Kolhoosidevahelise Ehituskontori (KEK). Rajooni kontorid ühinesid vabariiklikuks 

organisatsiooniks. Ja see organisatsioon tegi ära suure töö Eesti põllumajanduse 

tootmisbaasi  arenguks. Eesti edasine areng sai palju kannatada seetõttu, et reformi 

käigus ärikad ärastasid KEKide senise vara. 

b) Kalev Kreegipuu: Kolhooside ja sovhooside loomise idee parem osa 

(tootmismastaapidest tulenev suurem efektiivsus, mehhaniseerimise võimalused, 

tööjaotus jms.) ei teostunud eelkõige majandite tekitamise vägivaldsuse tõttu. Ehk oleks 

saadud paremaid tulemusi viies läbi "poolvabatahtliku" liitumise ning püüdes säilitada 

liitujatele mingis vormis omanikusuhet ning omanikutunnet.  Päris vabatahtlikult poleks 

kindlasti midagi toimunud. 

Nagu näitab ka tolleaegne statistika, olid enamasti paremad tootmistulemused ning ka 

parem töötajate heaolu kolhoosides. Ilmselt tulenes see sellest, et kolhooside vabadus 

investeeringute ja tootmise planeerimisel oli veidi suurem. Samuti tundsid kolhooside 

töötajad vähemalt formaalselt üldkoosoleku ja juhatuse kaudu mingit omanikutunnet. 

Sovhoosides, kus kogu elu käis kõrgemalseisvate organite ettekirjutuste järgi, oli 

"mõisaköis las lohiseb" mentaliteeti rohkem. Kindlasti oli sellel reeglil palju erandeid 

ning väga palju sõltus kohapealsete juhtide võimekusest. 

c) Ülo Niisuke: Eesti talude ajalugu tuleb käsitelda mitte ainult põlistalude, mis 

põhiliselt asutati 19. sajandi teisel  poolel, vaid ka asunike talude kontekstis. Asunike 

talud rajati pärast Vabadussõda ja mõisamaade riigistamist. Eriti valus oli 

kollektiviseerimine neile, kes võitlesid Eesti vabaduse eest. Tihti kaotasid nad osa oma 

töövõimest invaliidistumise tõttu. 20 aastaga ehitasid üles oma talud, tasusid maaostu 



33 
 

eest, rajasid majad ja tootmishooned. Kõik see tuli „vabatahtlikult“ üle anda kolhoosile. 

Minule (olin 13 aastat vana) sai „vabatahtlikkus“ selgeks pärast 25. märtsi küüditamist. 

Mitte majanduslikus tähenduses ei hävitatud Eesti põllumajandus, vaid lõhuti küla 

normaalne sotsiaalne atmosfäär. Neis külades, kus kogukond oli alahoidlik, vähem 

pealekaebamisi ja viha ettevõtlike talunike suhtes, suutsid kolhoosid stalinlikud aastad 

1949-1953 üle kergemini elada. Neis külades astusid kolhoosides ametisse ettevõtlikud 

talunikud, jätkus ausaid töömehi, ei domineerinud moonakad. 

Sovhoose ja kolhoose võrrelda ei saa. Erinevatel ajaetappidel oli suur erinevus. Alates 

1950. aastast, mil kolhoosides oli tööhulga määramise aluseks normipäevad, maksti 

kümne aasta jooksul kopikaid normipäeva kohta. Aasta rahaline tasu keskmise 

normipäevade arvu 400-500 puhul 40-100 rubla 1947. aasta vääringus. Üks kingapaar 

maksis 100 rubla. 1961. aastal rubla kurss muutus, raha vahetati 10:1. Analüüside 

tegemisel tihti eksitakse sellega. Kolhoosnikud elasid õueaiamaast, mis maksimaalselt 

võis olla 0,60 ha. Lubati pidada üks lehm, mullikas, sigu, lambaid ja kanu. Sovhoosides 

kehtis rahaline tasu. Kuigi palgad olid äärmiselt madalad, oli siiski kindel kuusissetulek. 

Lisaks omasid sovhoosid rohkem põllumajandustehnikat. Kolhoosides teostas põllutöid 

ja kivide koristamist MTJ. Tehtud töö eest tuli maksta natuuras (vt Eesti põllumajandus 

XX sajandil II osa). Peale riiginormide ja MTJ tööde eest natuuras tasumist jäi 

kolhoosile oma osa. See jaotus: seeme, seemnekindlustusfond, söödad ja alles jäänud 

osa läks jaotamisele normipäevadele. Normipäeva kohta anti mõnisada grammi kuni üks 

kilogramm teravilja, lisaks paar kilo kartuleid. 

Sellest tulenevalt asuti 1956. aastal kolhoose ümber kujundama sovhoosideks. 

Kolhoosnikud olid esialgu sellega nõus, sest kahel esimesel aastal kompenseeriti 

ühistatud vara. 1958. aastal müüdi MTJ-de põllumajandustehnika kolhoosidele, mis 

oluliselt muutis majandamise tingimusi. 1959. a mindi Eesti kolhoosides normpäeva 

arvestuselt üle rahalisele tasule. Kolhoosid arenesid juhtkondadele väiksemate 

ettekirjutuste tõttu kiiremini. Rajati abitootmist, mis võimaldas stabiilseid sissetulekuid 

ja peredele mitmekesisemaid töökohti. Siit ka kaheksakümnendatel aktiivne üleminek 

taas sovhoosidest kolhooside moodustamisele või sovhooside ühendamisele 

kolhoosidega. 
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d) Juhan Särgava: Majandusüksuste suurenemine iseenesest on tootlikuma 

ühiskonna arengu suund. “Revolutsioonilisel viisil” selle sunniviisiline kiirustamine ja 

vägivaldne toimetamine oli kahtlemata koletu ressursi raiskamine. 

Hävis mõttetult suur hulk tootmisvahendeid, mille väärtus oli ehk 10% võrreldes 

oskusteabe, koostöö, kogemuste ja järjepidevuse hävinguga. Sarnase tootmistaseme 

saavutamine üldisemas plaanis võttis aega ca 20 aastat. Paljudes valdkondades jäigi 

saavutamata. Korvamatud inimkaotused arvulises plaanis veelgi korvamatum 

kogemuste ja sissetöötatud maaelu mudelite kadu seiskas loomuliku arengu terveks 

põlvkonnaks 25…30 aastat. Kasu polnud, terve põlvkond kulus maaelu uueks ülesse 

ehitamiseks. 

Unustada ei saa ka seda, et Moskvast anti vaid üldsuund ja õpetused,  täide viimine 

toimus ikkagi kohalike jõududega. Revolutsioonist ja sõdadest lõhestunud külaelu, 

rikkad ja vaesed, lage vaimupimedus ning onupojapoliitika valitsemises olid 

katalüsaatoriks kõige toimunu osas.  

Kõik sõltus revolutsioonist järele jäänud kohapealsete juhtide vaimuomadustest: 

Edukamad näited Harjumaal olid sovhoosidena Tallinna Näidislinnuvabrik (Aleksander 

Lind), Ranna sovhoos (Vello Lind), Saku sovhoos (Heino Reissaar) jt. Kolhoosidena 

Kirovi nimeline kalurikolhoos (Oskar. Kuul), Kuusalu kolhoos (Arnold Vunk), Rahva 

Võidu kolhoos (Rudolf Mannov) jt.  Nende kõrval olid ka mahajäänud, isegi pidevalt 

“uppuvad” majandid. 80-ndatel ATK-de ajastul, mindi seda teed, et rikkamatelt 

tsentraliseeriti osa kasumieraldisi vaesemate väljaarendamiseks, mis ka toimis 

ergutavalt, tasemeid ühtlustavalt. 

Kolhoosi mudelis oli keerukamaks üldkoosoleku vormis otsuste teadvustamine laiemale 

töötajate hulgale, kuid see jaotas ka arusaamist, mis ning miks toimub juhtimises. 

Tulemustele oli parem “kaasahaaramise” efekt. Niisamuti oli mõningane suurem 

vabadus kasumieraldiste jaotamiseks kui sovhoosidel, mis taibuka juhtimise korral 

võimaldas investeerida oma äranägemise järele ja anda lisaväärtust enam kui 

sovhoosides. 

e) Rein Randver: Teise maailmasõja järgselt saabus Eestimaale nõukogude võim. 

Paljud eestimaalased küüditati. Külamale maale saadeti  põlistalude peremehed, 

hävitades meie traditsioone, kombeid ja oskusi. Arvan, et kui meie maaelu oleks saanud 
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edasi toimida, siis saaksime täna võrrelda Eestimaad Soomega ja teiste ELi edukate 

riikidega. 

Sovhoos – suupärase tõlke kaudu vene keelse „sovetskoje hozjaistvo“ ehk nõukogude 

majandus. Tootmisvahendid olid riiklikud. Kolhoos – „kollektivnoje hozjaistvo“ ehk 

kollektiivne majandus. Teoreetiliselt tootmisvahendid kolhoosnike omand. Tootmiseks 

kasutatav maa oli mõlemal vormil riiklik. Mõlemal vormil oli juhtimises tugevalt tunda 

partei (NLKP) ja valitsuse käske, suuniseid. Riiklike plaanide mittetäitmise eest nahutati 

juhte väga karmilt. Töötajate heaolu suhtes oli edumeelsem kolhoos: inimestel oli väike 

aiamaa, palgad olid paremad, elamuehitus oli aktiivsem. Kolhoosides tegeldi ka 

abitootmisega, mis oli täiendav tuluallikas. Eestimaa enamus majandites olid juhid 

ikkagi töötajate huvide eest väljas otsides seaduse auke, et elu paremini korraldada. 

f) Jaan Leetsar: Nõukogude võimu poolt tehti 1949. aastal põhimõtteline viga, 

kui talud aeti sunniviisiliselt kolhoosidesse ja järgnevatel aastatel riigistati ka taludele 

kuulunud ühistud. Sellega tehti tegelikult kahju ka eestlusele ja Eesti Vabariigi 

jätkusuutlikkusele. Samas jätkus Eesti Wabariigi ajal rajatud eestluse alust isegi 40 aasta 

pärast (laulva revolutsiooni ajal). Teisest küljest arendati NSV Liidu ajal küllaltki tugev 

kolhooside-sovhooside süsteem. Selle arengu aluseks olid NSV Liidu ja eriti Venemaa 

maavarad, üliodav kütus, metall, masinad ja seadmed. Samuti ulatuslik riigi eelarvel 

tehtud maaparandus, kemiseerimine, turbatööstus ja lisaks ka garanteeritud turg NSV 

Liidu piires. 

Kolhoosid on mõnes mõttes pooleldi kooperatiivsed ettevõtted – nendel oli oma 

liikmeskond, kes oli mõneti eelisseisundis. Kolhoosid said natukene vabamalt tegutseda 

ka majanduslikus plaanis ja müüa üle plaani toodetud toorainet ja ka muid tooteid 

turgudel vabalt ja isekujunevate hindadega. Mõni kolhoosiesimees pandi ka ülemäära 

vabalt tegutsemise eest kinni. (Nt Kalev Raave – Võrtsjärve kolhoosi esimees, kes lõi 

otse sidemed Togliatti autotehasega ja tõi sealt kolhoosnikele sõiduautosid, toiduainete 

vastu muidugi). Sovhoosid olid seevastu riiklikud majandid ja pidid enam arvestama 

riiklike piirangutega. Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe I asetäitja Edgar Tõnurist 

püüdis kolhoose ja sovhoose liita, kuid see ei õnnestunud. Kas oli põhjuseks nn 

leninliku kooperatsiooni mudeli suur mõju, mida NSV Liidus siiski toetati. Ilmselt see 

takistaski liitmisi. Seega töötajate heaolu suhtes olid vähemalt nõukaaja lõpul eelised 

kolhoosidel, kes said oma liikmetele rohkem palka maksta ja muid teenuseid osutada 
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kui sovhoosid. Kui kolhoosides maksti rohkem palka, siis said kolhoosid ka paremaid 

töötajaid värvata ning sellega ka tootmist kiiremini arendada. 

g) Johannes Valk: Vägivaldne likvideerimine on muidugi andestamatu. Sõnades 

on seda palju hukka mõistetud, kuid uurimist ja käsutäitjate kohtuprotsesse sisuliselt 

toimunud ei ole. Seega on kõik jäänud tühipalja jutu tasemele nii Stalini repressioonide 

hukkamõistmise ajal kui ka peale EV taastamist. Loomulikult on nii laialdaste 

repressioonide korral asjaosaliste arv suur ja eks nendel kõigil ole omad sugulased ja 

tuttavad, kelle huvides pole asjaosaliste kohtu ette toomine. Tulevikus taoliste 

aktsioonide tõenäosuse vähendamiseks oleks siiski olnud vajalik vähemalt asjaosaliste 

avalik kahetsus. Selleks oleks võinud esialgu anda mingi tähtaja teha seda enesealgatuse 

korras. Peale seda aga juba uurimiste abil välja selgitatud asjaosaliste esmalt sundkorras 

avalikustamine ja vajadusel kohtu alla andmine ning karistuse määramine. Avalik 

ühiskondlik hukkamõist on tegelikult päris oluline moraalne karistus. Kogu selle 

ärajätmisel olid ilmselt oma põhjused, mida siinjuures pikemalt ei analüüsiks. 

Põhimõtteliselt olid esimesed riigiettevõtted ja teised kollektiivettevõtted. Seoses riigi 

kontrollimatu sekkumisega viimaste töösse kolhoosid siiski tänapäeva äriühingu 

mõistele ei vastanud. Sekkumine toimus eeskätt kompartei juhtkonna näpunäidetel 

kehtestatud seaduste alusel ja riigi poolt jagatavate ressursside abil. Peamiselt nendel 

kahel põhjusel oli võimalik sekkuda jõuliselt kolhooside juhtimisse määrates näiteks 

kohale esimehed, kes küll vormiliselt oma kohale valiti. KP-sse kuulumine või selle 

liikmekandidaadiks olemine oli sealjuures peaaegu vältimatu tingimus. Raskete 

majandustingimuste ja riigile oluliste tootmisvaldkondade korral otsustati tihti 

sovhooside kasuks. Kuna need töötasid riigieelarvel, siis said töölised seal oma 

rahapalga kindlamini kätte. Kolhooside algul võis juhtuda, et seoses rahaliste 

võimaluste puudumisega jäi kolhoosnik osast töötasust ilma. Riigi otsese räige 

sekkumise vähenemisel kolhooside töösse hakkasid viimased järjest enam tõestama oma 

suuremat elujõulisust võrreldes sovhoosidega. Lõpuks ületas kolhoosnike palgatase 

isegi tööstustööliste oma. 

h) Edgar Viks: 1940. a ei alustanud uus võim kohe kolhooside ja sovhooside 

loomisega, vaid 1940-1941. a  IV maareformiga Eesti aladel, mille tulemusena kogu 

maa natsionaliseeriti. Selle reformi lahutamatuteks kaaslasteks said vägivald, ülekohus 
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(suurtalude maakasutuse vähendamine) ja lausvale (juurdelõigete- ja uusmaasaajatele 

eraldatud maa lubati „põliseks“ kasutamiseks). Vastureaktsioonina tekkis uus vihkamise 

ja kättemaksu laine, mida asuti ka realiseerima kohe peale Sakse vägede saabumist. 

Seega siis endised taluperemehed, versus uusmaa- ja juurdelõike saajad. 

Juba 1945. a algas põllumajanduses uus vägivalla laine seoses 

sundkollektiviseerimisega, mille sissejuhatuseks loodi 6. sept 1945. a esimene kolhoos 

Saaremaal. Täiskäigu andis kollektiviseerimisele 1945. a toimunud märtsiküüditamine. 

Leian, et venepärastes sõnades „kolhoos“ ja „sovhoos“ väljendub vaid omandivorm ja 

ühistegevus, mis on laialdaselt kasutusel ka tänapäeval Iisraelis (kibuts) ja kujutab 

endast ühiskondliku tootmise vormi põllumajanduses. Ühistegevus, kui niisugune, oli 

Eestiski kasutatav mitmesugustel elualadel nagu piimaühistud, masinaühistud, 

ühiskauplused, ühispangad. Häda peitus aga  selles, et kollektiviseerimine ei toimunud  

oma loomuliku arenemise teel, vaid sunniviisiliselt ja vägivallaga kogu põllumajanduse 

ulatuses. 

Mina ei ole vahetult kolhoosis ega sovhoosis töötanud ja tean sealset elu-olu vaid 

tööalaste kokkupuutepunktide ja omavaheliste arutelude tulemusena. 

 Nimelt meie pere täiskasvanuks saanud seitsmest lapsest olid nii või teisiti 

põllumajandusega seotud viis last, kolm last vahetult tootmisega ja kaks, sealhulgas  

mina, põllumajanduse teenindamisega suurettevõttes EPT. Isa ja ema aga töötasid kuni 

pensionile minekuni sovhoosis. Pere sagedastel kokkusaamistel oli aga põhiliseks 

arutelu teemaks töö põllumajanduses ja sellega seotud probleemid. Kasvõi see, kuidas 

ellu jääda, kui kolhooside, sovhooside algaastail palka üldse ei makstud. Taolised 

arutelud meie peres toimuvad siiani. Julgen väita, kuigi algus oli kolhoosis raskem, siis 

hiljem, elu edenedes oli kolhoositootmine tulemuslikum, kuna seal oli vabadust rohkem 

ja töötajate initsiatiiv paremini rakendatav. Ka motivatsioon oli kolhoosis parem ja selle 

tulemusena  töötasu suurem. 

Kuid sovhoosidki, Eesti oludes riigimõisad, omasid tolleaegsetes oludes  

põllumajanduses  olulist kohta, eriti kõige uue ja uudse levitamisel. 

i) Aavo Mölder: See mis toimus oli väga halb ja vale. Ei oska öelda ka mis oleks 

edasi saanud, kui võõrvõimu poleks tulnud. Selline vägisi pealesurumine põhjustas 10 

aastat nö „tasuta tööd“ erinevates majandites. 
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Kolhoosnik oli rohkem nagu omanik ja tootmisplaanid olid vabamad, siiski tegevus ikka 

limiteeritud. Üldpildis muutus kasulikumaks kolhoosis töötada. 

Autori nõustub enamiku arvamusega, et Teine maailmasõja järgne Nõukogude Liidu 

sundkollektiviseerimine oli ebaõiglane ja vale. Olen nõus ka J. Särgavaga, et 

majandusüksuste suurenemine on tootlikuma ühiskonna arengu suund, kuid kindlasti ei 

oleks tohtinud seda teha sunniviisiliselt, raisates tootmisvahendeid ja -ressurssi ning 

lõhkudes kohaliku küla traditsioone ja sotsiaalset atmosfääri. Kolhoosi ja sovhoosi 

põhimõte oli ühiselt tegutsemine, mis pole halb mõte, kuid sageli ei ole võimalik 

sunniviisilise tegutsemisega saavutada kiiret edu, vaid pigem kahju, nagu seda tehti ka 

Eesti põllumajandusele. Kahjulikku mõju oli tunda ka 20 aastat pärast okupatsiooni. 

Sarnasuseid raskusi tekkis ka Eesti taasiseseisvumise alguses, kui Mart Laari 

peaministrina ametis oldud ajal 1992-1994 toimus vastuolulisi muutusi, mis 

tegelikkuses said parema lõpplahenduse, kui seda oli okupatsiooni algusaastail.  

Autor väidab, et kui praegu oleksid põhilised toidutootjad talud, sööksime palju rohkem 

importtoitu. Tänu Mart Laarile karastas olelusvõitlus meie põllumehi ja kujuneski välja 

struktuur, kus 20% põllumeestest toodab 80% toidutoormest. Lätis ja Leedus arendati 

aga ennaktempost talupidamist, kuid sealgi väheneb talude arv iga aasta – kas 

suurendada või lõpetada. Tänu sellele, et Eestis on see etapp juba läbitud, saame 

eksportida Leetu veerandi meil toodetud piimast, kui aga Laar oleks oma lubadused 

täitnud, võiks olukord olla vastupidine
1
.  

Kuna kolhoosides polnud reeglistik nii range, kui sovhoosides ning samas olid 

tootmistulemused ja töötajate heaolu paremad, siis pean kokkuvõttes efektiivsemaks ja 

töötajasõbralikumaks kolhoose. Kolhooside eeliseks olid ka erinevad abitootmised ja 

üle-plaani toodetud tooraine müümise võimalus. 
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2.2. Kas leiate, et oli mingi kasutamata jäänud võimalus suurtootmise 

säilimiseks taasiseseisvunud Eesti põllumajanduses? Millised on olnud 

põllumajanduse ja maaelu arengu peamised raskused Eesti 

taasiseseisvumisperioodil? 

a) Manivald Müüripeal: Minu arvates mingit erilist võimalust polnud 

suurtootmise säilimiseks senisel viisil taasiseseisvunud Eesti põllumajanduses. Kuid 

reformi käigus tehti palju vigu. 

Kõige suurem viga ja eksitus oli see, et maa tagastati endistele omanikele või nende 

pärijatele. Maa oleks pidanud jääma riigi omandisse, nagu oli ta seda viimane 50 aastat 

olnud. Endised omanikud said oma kunagise maa eest kopikaid. Maa läks kopikate eest 

spekulantide kätte ja need tänased spekulandid ekspluateerivad ja nöörivad meie rahvast 

karistamatult edasi. Vaatame seda, millist hinda küsitakse täna ehituskrundi eest. Noor 

pere on sunnitud oma eluaseme eest hakkama 30 aastaks pangaorjaks. Populistlikud 

poliitikud räägivad-ootavad, et pangaori peaks ka siginema. Või analüüsime neid 

juhtumeid, kus riik või omavalitsus tahab täna mingit teelõiku korrastada-õgvendada, 

siis need suured sulid küsivad suuri summasid. Kui maa jäänuks riigile, siis riik oleks 

hakanud maad tootjatele välja rentima. Riik oleks saanud ka noortele peredele kinkida 

ehituskrundi, millega oleks saanud mõjutada rahvastiku paiknemist. 

Reformi ajal hakati levitama kahte müüti. Esiteks see, et nagu Ivar Raig oleks 

kolhooside põhilammutaja. Raig propageeris seda, et senist tootmisbaasi säilitada. 

Selleks ühistegevuse rakendamine kaasaegsemal viisil. Samas võtta kasutusele neid 

ühistegelikke võtteid, mida kasutati sõjaeelses Eestis. Ivar Raig oma tegemistega püüdis 

vältida seda auku, kuhu meie põllumajandus kukkus 15-20 aastat tagasi. Meie meedial 

õnnestus  Raigi soovitused näidata negatiivses valguses. Seepärast ei tekkinud asjalikku 

diskussiooni Eesti maaelu arendamise küsimuses.   

Teist müüti võib kuulda ka veel tänapäeval– „Mart Laar keeras hukka meie 

põllumajanduse“.  Ma ei süüdista ainuisikuliselt ainult Mart Laari, vaid paljusid 

selleaegseid poliitikuid, kes mitmel viisil sattusid rahavõimu teenistusse. Selle 

seltskonna süül või kaasabil hävitati suurem osa Eesti senisest tootmisbaasist. 

Omamoodi õnnetuseks pean ma seda, et Lennart Merist tehti esimene president, kes 

omakorda tegi Mart Laarist peaministri. Kui oleks presidendiks saanud Rein Taagepera, 

siis  oleks mõni asi ehk kujunenud ratsionaalsemaks. 
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Taasiseseisvumisega ilmusid platsile ka paljud sulid ja aferistid. Nende hüüdlauseks ja 

eesmärgiks  sai – „Esimene miljon tuleb varastada, siis järgmised miljonid tulevad juba 

ise.“ Need kahtlased tegelased hakkasid mõjutama ka meie poliitikuid. Ja sellega tegid 

korvamatut  kahju meie riigile ja kogu rahvale.  

See ärikate seltskond ei hävitanud mitte ainult põllumajanduse senist tootmisbaasi. Nad 

suutsid likvideerida veel paljud teised tootmisharud. Kuhu said Eesti kaubalaevastik, 

kalalaevastik ja kogu kalatööstus? Ja veel paljud muud suured ettevõtted? Nende 

eesmärk oli kohaliku tootmise lõpetamine ja siis hakata kõike hädavajalikku kaupa sisse 

vedama. 

See ärikate seltskond ärastas (mitte ei erastanud) meie liha- ja piimakombinaadid, 

KEKd ja MEKd, EPTd jne. Mina omas lihtsameelsuses lootsin seda, et neist senistest 

firmadest moodustub ühistegeliku põllumajanduspanga algkapital.  

Suur viga tehti ka sellega, et vähendati turusuhteid Venemaaga. See on meie nn 

isamaalaste kõige suurem eksitus. Venemaa turg meie põllumajandussaadustele oli hästi 

sissetöötatud. Aga lääne turule meid ei oodatud. Kui tänapäeval saaks Eesti maarahvas 

saata Venemaale sama palju oma kaupa, nagu seda kunagi kolhoosnikud tegid oma 

põhitöö kõrvalt, siis tuleks sealt palju raha. Kui oleks ainult turgu, siis tänases Eestis 

oleks maal ka veel inimesi, kes oma põhitöö kõrvalt toodaks aiasaadusi. 20-30 tonni 

kartulit-kurki-kapsast-sibulat võiks toota üks noorepoolne töökas pere. 

b) K. Kreegipuu: Omandi- ja maareformi käigus oleks kindlasti tulnud püüda 

tekitada suuremaid tootmisüksusi. Seda eelkõige inimeste kohustusliku koolitamise 

kaudu. Väga paljudel oli ettekujutus, et kui kolhoosi ajal võis 0,3 ha-lt päris palju 

lisatulu saada, siis saades tagasi 10 ha maad on paugupealt jõukus majas. Väga paljud 

tublid tööinimesed, kellel polnud aimugi majandamisest ja majandusarvestusest, 

taimede sortidest ja väetamisest, loomade tasakaalustatud söötmisest jne., visati nö. 

vette neid ujuma õpetamata. Päris paljudes pikaajalise talutootmise traditsiooniga 

riikides, ei saa ka tänapäeval poeg pärida isa talu, kui ta pole saanud vastavat koolitust.  

Üks suuremaid vigu oli, et reformide käigus läks maa ühtedele ning suurem osa 

tootmisvahenditest teistele. See tähendas, et mõlematel tuli alustada nullist ja väikselt. 

Nii hakatigi tühjalt seisvate ja lagunevate hoonete kõrvale ehitama uusi ning palju veel 

kasutuskõlbulikku tehnikat viidi vanarauaks. Muidugi oleks need tootmisvahendid 

niikuinii tulnud aja jooksul välja vahetada, kuid seda oleks saanud teha palju valutumalt. 



41 
 

Põllumajanduse jaoks oli taasiseseisvumise algaastatel kõige suuremaks raskuseks järsk 

karjuvalt ebavõrdsetesse konkurentsitingimustesse sattumine. Ka nõukogude võimu ajal 

oli põllumajanduse toodang doteeritud. Kohati isegi rohkem kui Euroopas. Järjekordselt 

hüpati ühest äärmusest teise ning toetamine lõppes hoobilt ja täielikult. Arvan, et kui 

riigil puudusid võimalused otseseks rahaliseks toetamiseks, oleks tulnud siiski 

rakendada mõningaid turukaitse meetmeid ja muud riiklikku abi toodangu 

realiseerimiseks. Samas oli ülejäänud ühiskond, kes mujal maailmas toimivatest 

põllumajanduse eripära arvestavatest riiklikest meetmetest midagi ei teadnud selles 

suhtes haiglaselt tundlik. Sellele aitasid kaasa ka mitmed siia saadetud välisriikide nn. 

konsultandid, kes nõustamise sildi all tulid tegelikult siia mitte meid aitama, vaid oma 

riigi huve esindama ning selle ekspordivõimalusi suurendama.  Maaelu jaoks üldisemalt 

oli suurimaks vapustuseks kiire töökohtade kadumine. Kindlasti poleks olnud võimalik 

jätkata tootmist sama suure inimeste hulgaga ja ebaefektiivselt kui varem, kuid jälle 

lasti asjadel toimuda suuresti isevoolu teel püüdmatagi neid protsesse mingil moel 

juhtida. Siis kui seda tegema hakati, oli juba hilja. 

c) Ü. Niisuke: Teades  vanema põlvkonna talunike  soovi harida oma talu maad, 

oli täiesti arusaadav soov talud taastada. Kuid ajast, mil nemad rajasid talusid eelmise 

sajandi kahekümnendatel oli möödunud 70 aastat. Kogu maailmas, ka Euroopas, oli 

oluliselt muutunud maaharimise viisid ja loomakasvatuse  tehnoloogia. Eesti Vabariigis 

Vabadussõja järgsete talude suurus oli 20-30 ha, sest kõik soovisid maad.  Arvestada 

tuleb sellega, siis elas maal 72% Eesti rahvastikust, 1990. a aga 72% linnas. Tänaseks 

on selge, et talu või osaühingute  suuruse määrab masinate komplekteeritus ja tasuvus 

ning tootmise profiil. Siit järeldus, oli vaja teha realiteeti arvestades, mitte elada 

endisaegsetes unelmates. Maareform oleks pidanud eelise andma toidukaupa tootvate 

põllumajandustootjatele. Nüüd on ikkagi tasuvaks suuruseks teraviljataludes 500-700 

ha. Piimafarmides algab suurusjärk 300 lehmast. Kahjuks on reformi tagajärjel 

põllumassiivid lõhutud. Maa libisenud kinnisvaraga äritsejate kätte. 

Tänastel Eesti poliitikutel puudub selge nägemus põllumajanduse osast ühiskonnas ja 

maaelus. Küla osast  kui eestluse kandjast. Mitte ainult relvastusest ei olene riigi 

kaitsevõime vaid rahva kaitseväe ja elanikkonna varustamine on üks kaitsevõime 

alustugi. Eesti esindajatel puudus põllumajanduslik kompetents läbirääkimistel  
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liitumisega Euroopa Liiduga. Tänaseks on selgunud vead ja meie raskused ühisel turul 

konkureerimiseks. 

d) J. Särgava: Kindlasti olnuks, kui see vähegi eesmärgiks oleks seatud. Rahva 

tahe oli muutustest nõnda haaratud, et puudus kriitiline mass arvamusliidrite 

vastavasisulise soovi kandmiseks. Põllumajandusreform tehti suurte suletõmmetega, 

ilma detailidesse pühendumata. “Saatan” aga istuski just nimelt detailides. Edu 

saavutamata siirdusid esialgsed ideoloogid muudele, paremini “hääli andvatele” 

tegevusaladele ja põllumajandus oma tegelike vajadustega jäi sinna, kus ta parasjagu 

oli. 

Kiirustamine ja pealiskaudsus ühtekokku andsid palju tulemusi, mida keegi 

põllumajandusreformilt ei tahtnud saada.  Omandireformi ja maareformi seadus oli ja on 

jätkuvalt muutuste tuules, mistõttu pikemate plaanide tegemine on nõrgalt motiveeritud. 

Põllumajandus vajab aga pikemat planeerimist. Kui just sadat aastat ei saa uduplaanigi 

võtta, siis vähemasti kümme aastat peaks selgeid plaane pidada saama. 

e) R. Randver: 23. augustil 1991. a. langetati otsus NSV Liidust väljaastumiseks. 

See tähendas paljude muutuste juures ka üleminekut turumajandusele. Esimesed 

sammud olid omandireformi seadusega – omandisuhted, vaba ettevõtlusele üleminek, 

turumajandus. Põllumajanduses ja ka mujal seati ülesandeks natsionaliseeritud vara 

tagastamise ja kompenseerimise otsustamine. Talumajapidamisele ja eraettevõtluse 

erinevatele vormidele anti roheline tuli. Arvan, et kohtadel tegid inimesed ise koos 

valdade ja rajooniga otsuseid, kas jätkata nn. suurtootmist või leida muid võimalusi 

tootmise jätkamiseks. Taasiseseisvumisperioodil olid ümberkorraldused väga raskelt 

tulema ja küsimusi oli palju.  

Põllumajanduse üleminek eraomandusele, inimesed olid ju põlvkond ja enam osalenud 

ühistootmises: a) maakasutus vähenes, b) tootmine ja saagikus vähenes, c) elanikkond 

maal vähenes, d) põllumajanduses tööga hõivatus vähenes, e) põllumajanduses 

investeeringute vajakajäämine. 

f) J. Leetsar: Kasutamata jäeti ühistegevuses peituvad võimalused. Majandi 

juhtkondi iseloomustas omamoodi ahnus, mida nimetati ka "punaparunluseks", mis 

aktiivsematel majandi varade ärastajatel omakorda harja punaseks ajas. Mõnes majandis 

siiski asutati põllumajandusreformi käigus ka ühistud, kuid ajapikku tehti need 
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osaühinguteks ning osakute ostu-müügi ja muude kantimiste kaudu läksid suurmajandid 

koos tootmisega väikesearvulise omanikekihi kätte. Seega põllumajandusühistutest ei 

saanud üldjuhul asja. Võibolla oleks ühistud ka toimima jäänud, kuid selleks oleks vaja 

olnud kehtestada range riiklik kontroll nende tegevuse üle. Millegipärast Eesti 

taasiseseisvunud valitsused (Savisaar, Laar, Vähi, Tarand, Parts, Ansip) pole seda siiani 

soovinud-suutnud teha. EW ajal oli kohustuslik ühistute revisjoniliit, mis jälgis, et 

ühistud oleksid nn "tõupuhtad", ultraliberaalne kapitalism ühistute üle kontrolli ei 

kehtestanud. 

Seoses oma raha (krooni) kehtestamisega kadus sisuliselt päevapealt ära NSV Liidu ja 

Venemaa suur toiduaineturg. Samal ajal keelas Euroopa Liit toiduainete sisseveo 

iseseisvatest riikidest (Eesti, Läti, Leedu jne). Tootjad tootsid inertsist nii liha kui piima, 

kuid tööstused ei suutnud neid müüa. Tekkisid suured majandusraskused, mis kandusid 

üle nii osaühingutele, ühistutele kui ka taludele. Palju oli pankrotistumisi. Euroopa 

Liiduga liitumise eellepingu järgi võisid aga meie turgudel vabalt tegutseda vanade 

liikmesriikide tootjad ja ühistud, kes küllastasid Eesti turu suhteliselt kiiresti 

dumpinguga kaubaga ja tekitasid niiviisi majandusraskusi veelgi juurde. Eesti riigipead 

lömitasid ELi ja USA ees ja ei julgenud midagi ette võtta. 

g) Johannes Valk: Eesti põllumajanduses on suurtootmine likvideeritud kahel 

korral. Esimesel korral toimus see mõisate jagamisega ja selle paratamatus oli suurem 

kui viimasel korral. Vahel tuleb selguse saamiseks lihtsalt läbida mingi etapp, mis 

tagantjärgi tarkusega järeldusi tehes võib osutuda mitteoptimaalseks. Kuigi vahepeal on 

olnud lühike tootmise killustatuse periood, toodetakse hetkel jällegi rõhuv enamus 

saadusi sisuliselt suurtootmise teel ja see tendents süveneb. Seoses väiksemate 

toetustega on otsitud uusi teid, millega näiteks meie piimatootmine on arenenud väga 

kiiresti ja on selles kliimavöötmes jõudmas maailma tipptasemele. Me poleks olnud 

järjekindlad oma poliitikas ja raske oleks olnud tõestada, et tegemist on EV 

taastamisega, kui me poleks tagastanud maad omanikele. Maa on aga põllumajanduses 

põhiliseks tootmisvahendiks. Omanike tahte vastast põllumajandusühistu 

sundlõpetamist võib samuti vaadata ka kui repressiivset tegevust. 

Tootmise killustatus lõi olukorra, et olemasolevatest tootmisvahenditest enam ei 

piisanud, sest väiketootmise korral kasutatakse neid vähemintensiivselt. Uute 

tootmisvahendite hankimine ei olnud üldjuhul võimalik põhjusel, et maailmaturu 
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põllumajandussaaduste ülejääkide Eestisse sisseveol ei tehtud piiranguid. Lisaks 

sellele oli ka saaduste kvaliteedi kontroll piiril puudulik. See asetas meie 

põllumajanduse erakordselt raskesse seisu. Liitumine ELiga tõi vaid osalise leevenduse, 

sest meie põllumajandustootja diskrimineerimine ebavõrdsete toetuste näol jätkus. 

Samuti on EV poolne tugi tootmisele väiksem kui konkurentidel. Samal ajal on see 

sillutanud teed kiireteks muudatusteks, millest olulisim on vast tootmisega seotud 

inimeste arvu vähenemine, selle tagajärjel nende siirdumine teistele tegevusaladele ja ka 

tööle ning elama Eestist välja. 

h) Edgar Viks: Taasiseseisvunud Eesti põllumajanduspoliitika prioriteediks oli 

talumajanduse taastamine. Ja seda tingimuses, kus olukord oli põhjalikult muutunud. 

1940. a elas ja töötas Eesti elanikkonnast 70% maal, 1990. a aga ainult 30%.  Vaatamata 

asjaolule, et traktor ei olnud 1940. a põllumajanduses tundmatu nähtus, moodustas 

põhilise veojõu siiski hobune. 1990. a  oli hobune veojõuna juba masin. Asemele olid 

tulnud traktorid võimsusega 50 hj (Belarus), 150 hj ja  isegi 700 hj (Kirovets). Oli välja 

kujunenud põllumajanduslik suurtootmine, millele vastavalt olid loodud 

infrastruktuurid, (suurfarmid, kuivatid, töökojad. Eestis oli 1940. a ca 140 000 talu, 

struktuuriga: 1) päristalud, 2-3) asundustalud, ja renditalud, kus omanikud ise 

põllumajandusega ei tegelenud vaid elasid ja töötasid linnas, 4) väike- ja popsitalud. On 

mõistmatu, kuidas nendes tingimustes oleks talumajanduse taastamine välja näinud? 

Tundub, et selle küsimusega ei tegelenud põllumajanduse asjatundjad. Kuidas oleks 

jagatud kõik Eesti suurfarmid, töökojad  140 000 talule ja mida nendega oleks olnud 

võimalik peale hakata? 

Autori arvates kujunes põllumehele peamiseks raskuseks erastamine. Kuigi erastamise 

põhimõte oli õige, et tehtud ülekohtu heastamine ei tohi tekitada uut  ülekohut, toimus 

tegelikkuses kõik vastupidi. Tulemus – tuhanded tublid põllumajandustöötajad jäid 

tööta ja saatuse meelevalda. Tootmishooned lagunesid. Paljud, kes said maa tagasi, ei 

kavatsenudki seda harima hakata vaid kasutasid seda ärilistel eesmärkidel. Kas üldse on 

teada, kui palju metsa lõigati maha ja ilma lisaväärust loomata müüdi poolmuidu 

välismaale? Olen külastanud mõningaid kohti niinimetatud ääremail, et näha oma 

silmaga põllumajanduses toimuvat. Ja see, mida ma nägin jättis väga sügava jälje. 

Suured võsaväljad, nii et kurb hakkas. Võibolla kasutatakse seda tulevikus biokütusena? 

Muidugi nägin ka suurepäraseid põlde Jõgevamaal, Tartumaal, Viljandimaal ja 
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paratamatult tekib küsimus, miks ei oleks võinud kõik nii olla? Mis seda on takistanud? 

Vastus oleks – seda on võimaldanud meie riigis kehtivad seadused. 

i) Aavo Mölder: Põllumajandusreform oleks võinud olla paremini läbi mõeldud. 

Jäeti kõrvale kaader, kes oleks paremini osanud asju läbi mõelda ja analüüsida. Näiteks 

Väätsas ja Estonias jätkuski suurtootmine. 

Aastatel 1994-2004 ei tunnetatud vajadust turgu korraldada võrdselt kõikide teiste 

Euroopa riikidega. See põhjustaski ebavõrdsust ajast, kui me juba Euroopa Liitu 

astusime. Ja kui nüüd pöörduvad inimesed kõrgemate organite poole nõudes rohkem 

võrdsust, siis süüdi oleme me ise, miks nii ei juhtu. 

Autor on enamiku ekspertidega nõus, et reformide käigus maa tagastamine endistele 

omanikele või nende pärijatele tagastamine ei toimunud päris ratsionaalselt. Ilmselt 

oleks pidanud suuremat tähelepanu pöörama maade tagastamisel uute omanike 

põllumajanduslikule taustale ning maa- ja omandireformi käigus eelistama rohkem 

toidukaupu tootvaid põllumajandustootjaid. Siiski said aga 90ndate algul liigset kasu 

maade müügiga tegelenud ärimehed. 

Autor rõhutab ühistegevuse vajalikkusele, et taasiseseisvumise alguses pidanuks 

ühistegevust paremini ära kasutama, aga vastupidiselt hoopis kadus (liha- ja 

piimakombinaate, põllumajandustehnikat ja –ehitusettevõtteid, esialgseid 

põllumajandusreformi käigus loodud ühistuid).  

Eelnimetatud reformid ja erastamised 90ndate algul on autori arvates ka üheks 

põhjuseks maapiirkodade elanike vähenemisele. 

Samuti leiab autor, et Euroopa Liiduga ühinemisel nõustuti kiiresti Eesti jaoks natuke 

liiga rangete reeglitega. Selle tagajärjel on Eestis jagatavad põllumajandustoetused 

praegu ebavõrdses seisus võrreldes Euroopa Liidu „vanade“ liikmesriikide toetustega, 

saades oluliselt väiksemat rahalist toetust. 

 



46 
 

2.2. Kas oskate hinnata, millised poliitilised otsused ning 

seadused põllumajanduse ja maaelu juhtimiseks on 

põhjustanud raskusi? 

a) Manivald Müüripeal: 50 aastat valitses meid punavõim Moskvast. Nüüd 

valitseb meid rahavõim Brüsselist. Ega rahva enamus tänase rahavõimu valitsemisest ka 

midagi head ei arva. Globaalne rahavõim suurendab väikese grupi rikkust ja paljud 

peavad elama suhteliselt vaeselt. Töötute arv Eestis oli korraks isegi 100 000. Teist 

samapalju peavad otsima tööd välismaal. 20 000 last ei saa igal päeval lihtsat kõhutäit 

jne. Suurt pahameelt tekitab kõrgete poliitikute ja riigifirma juhtide suured palgad. Jne. 

Globaalne rahavõim toimetab päevast päeva inimeste ajupesu. Ehk meie vaimse 

keskkonna reostamist. Vaimse keskkonna reostamisega kaasneb paratamatult ka meie 

füüsilise keskkonna  reostamine. Mõttetult raiskame loodusvarasid ja jäätmetega 

reostame oma ümbrust.  Järjest suureneb ebamõistliku ja ebavajaliku tarbimise 

propaganda. 

Olen juba 70 aastat näinud seda, kuidas Eesti külas on metsatööd tehtud. Metsa on  

Eestis  väga hoolega kasvatatud ja ratsionaalselt kasutatud. Aga sellist ebamõistlikku 

metsakasutust pole Eestimaal varemalt olnud, kui seda tänapäeval näha võib.  Miks see 

nii on? Raietööde täiuslik mehhaniseerimine jätab palju küttematerjali metsa ja lõhub 

pinnast koos noorte taimedega. 

b) K. Kreegipuu: Raskusi  on põhjustanud eelkõige maa- ja omandireform ning 

erastamisalased otsused.  Nagu eespool öeldud, löödi maa- ja omandireformiga lahku 

maa ja tootmisvahendid. Ka põllumajandusväliste varade erastamisel oleks saanud 

seada erastajale rohkem tingimusi eelkõige töökohtade loomise ja seni kooskasutatud 

infrastruktuuri säilitamise osas. Seda mingil määral ka tehti, kuid erastamise 

korraldajate põhieesmärk oli siiski kiirus. Samuti oleks tulnud läbirääkimistel Euroopa 

Liiduga liitumiseks jõuda Eesti põllumeeste jaoks paremate tingimusteni. 

c) Ü. Niisuke: Kõige rängemaks hoobiks Eesti põllumajandusele oli liberaalne 

turumajandus. Ainuke riik Euroopas, kes ei rakendanud tollipiire ja lasi vabalt importida 

rämpskaupa (Ameerikast kanakoivad, seasubproduktid).  Tagajärjena hävitati Eesti 

kanakasvatus, mis nüüd baseerub väliskapitalil ja lõikab suurt kasumit. Sajandi jooksul 

on kogu Euroopas hinnatud Eesti piimatooteid. Teine vale otsus oli, mitte tagastada 
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põllumeestele põlvest põlve kuulunud ühistute piimatööstuseid. Kolmandaks veaks oli 

Euroopa parima Rakvere Lihakombinaadi erastamine. Ettevõte andis igal aastal riigile 

maksude näol suurt lisa eelarvesse. Erastamisel ei määratud täpseid reegleid, mille 

tulemisena eestlastest ärikad teenisid sadu miljoneid Soome põllumeesteühistule müügi 

pealt. Täna teenib Rakvere Lihakombinaat kasumit Soome talunikele. Dikteerib 70% 

ulatuses Eesti seakasvatuse arengut ja tasuvust. Siit järeldus, et ei arvestatud Eesti 

Vabariigi varasemaid kogemusi ühistegevuse arendamisel ja põllumajandussaaduste 

eksportimisel. Niigi rasket majanduslikku olukorda süvendas puudulik kontroll pankade 

üle. Maapanga pankroti tõttu, mis tühjaks varastati,  läksid põllumeestel kaotsi kümned 

miljonid. 

d) J. Särgava: Pidev ja kiire seadusandluse muutumine olustikus, kus lehma 

seemendamisest uue piimani kulub vähemalt 3 aastat. Veidigi mõistlik külvikord peaks 

võimaldama 5…7  aastat ette vaadata. Palju on seadusi, mida hakatakse uuesti tegema 

ennem, kui tint jõuab vanal kuivada. Püsivat on vähe, millele tugineda, millesse 

investeerida teatava kindlusega. Turufaktor ja äkitselt tulevad määrused (täpsustamaks 

seadusi) lisavad ebakindlust. Põllu poolelt vaadatuna paistab nii, et seadusloojad 

liiguvad seda teed, kuis järjest sügavamalt ning põhjalikumalt kontrollida, “vahele 

tõmmata”  selle asemel, et kindlamat ja püsivamat baasi ning õiguskindlust luua. 

Põhirõhk tundub olema asetatud sellele, kuidas põllumehelt võimalik tagasi võtta seegi 

vähene toetus, mida ta seaduse õigusega justkui saada võiks. Vastupidine lähend oleks 

ehk see, et kuidas põllumehed suhteliselt normaalselt kätte võiksid saada kõik selle, 

mida meie ühine liit EL põllumajanduse toetamiseks pakub. 

Loodusesse ja maastikule mittesobivate seaduspügalate kohta arvatakse tihti nii, et 

selleks ei “peagi isiklikult muneda oskama, et munarooga hinnata.”  “Mis see siis 

maksab või see ja teine ei võta ju palju aega, et eraldi tabelina vihikuna kirja panna” 

(Näiteks: karjatamise päevik lehmadele, hiirte vihik piimatööstusesse jne.  Meil näiteks 

on poole meetri paksune kuhi hiirte vihikuid – kõik täis kirjutatud, et hiiri ei ole. Mis 

siis saab, kui hiir sisse kirjutada – ei julge küsidagi. 

e) R. Randver: Eks seaduste loomisel ei nähtud kõike käike ja peensusi ette. 

Seaduste muudatused olid mõnikord hilinenud. Taasiseseisvumisest alates ei ole 
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tegeldud järjepidevalt regionaalpoliitikaga piirkondade eripära arvestades. Ei saa olla 

selline poliitika eesmärk, mitu omavalitsust jääb Eestisse! 

f) J. Leetsar: Ühistutele jäeti tagastamata põllumajandustööstused, pangad, 

kindlustusseltsid. Ainult ETK süsteemile ja kirikutele jäeti oma varad alles. Ei suudetud 

poliitiliselt korrektselt suhelda Venemaaga, kes kehtestas Eesti toidukaubale topelttollid. 

Ei suudetud ja paistab, et ei suudeta ka praegu tagada Eesti tootjatele EL vanade 

liikmesriikide taludega võrreldes majanduslikult samasuguseid tootmistingimusi ja 

toetusi. Toidukauba impordist-ekspordist oli eelnevalt juttu. Kapitali (maa) ja tööjõu 

vaba liikumine teeb väikeriigi majanduse sõltuvaks väliskapitalist ja avaldab tugevat 

survet eestluse hääbumisele. Nii võivad talitada suured riigid (Saksamaa, Prantsusmaa, 

Inglismaa, USA jt) aga mitte väikeriigid (Eesti, Läti, Šveits, Taani, Soome jt). Soome, 

Šveits jt on kehtestanud oma kodanikele terve rea eeliseid – nii ei saa näiteks Soomes 

ühistute liikmeteks välismaalased, kes pole Soome kodanikud. 

g) Johannes Valk: Nagu osaliselt ka eespool kirjas – suurtootmise 

sundlikvideerimine, tootmise killustamine, tootjate jätmine taastootmiseks vajaliku 

sissetulekuta, vähene riigiabi ja põllumajanduse maine langetamine. Selle tagajärjel on 

vabanenud tööjõud ja võetud suures mahus põllumajandusest ära vahendeid. Olen sellel 

teemal korduvalt kirjutanud. (Põllumeeste raha suurkapitalistide taskusse). 

h) Edgar Viks: Kuna ma ei ole poliitik, siis ei saa ega taha ma teha mingisuguseid 

hinnanguid poliitiliste otsuste kohta. 

i) Aavo Mölder: Omandi-, maa- ja põllumajandusreformid ei haakunud. 

Põllumajandusreform tehti asjatundmatult. Maa anti neile, kes ei osanud sellega midagi 

teha. Ei analüüsitud piisavalt, kuidas oleks võinud seda paremini teha. Tehti selliseid 

otsuseid, kus majandites (kolhoos/sovhoos) töötanud inimesed märgistati süüdlasteks ja 

nõuti neilt erinevaid kinnimaksmisi. See omakorda nõrgestas baasi, millel elame. 

Kokkuvõtvalt näeb autor, et intervjuule vastanud eksperdid on leidnud palju 90ndate 

algul ja ka hiljem põllumajandust raskendanud tegureid: kapitalistlik rahavõim, 

liberaalne turumajandus, olematud tollipiirid, vastuolud maa-, omandi- ja 

põllumajandusreformis, erastamisalased otsused, nõrk panustamine ühistegevusele, 
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seadusandluse pidev muutumine, ebapiisav regionaalpoliitikaga tegelemine, oma raha 

(krooni) kehtestamine, suhtlus Venemaaga pärast NL lõppu, vähene riigiabi ja hiljem ka 

EL liitumise läbirääkimised. Autor on enamike argumentidega nõus ning eriti tooks 

välja kaks probleemi, mida oleks võinud teha teisiti: 

1. Maade ja varade erastamisel tekkinud vastuolu. Esiteks liiga palju maad said 

Eesti erastamispoliitikas tagasi mitte-põllumehed ning asjaolu, et maad võisid 

minna ühele isikule, aga hooned ja masinad hoopis teisele.  

2. Ühistegevus. Pärast NL lagunemist kadusid suurmajandid. Sellega kadus ka 

suurtootmine, mis on alus tänapäevases turumajanduses püsimajäämiseks. Kogu 

põllumajandus oleks praegu autori arvates paremas seisus ja 

konkurentsivõimelisem, kui oleks suudetud luua püsimajäävad ühistud, näiteks 

2006. a asutatud Ühinenud Farmid AS, kes tegeleb põhiliselt piimatootmise, 

noorlooma- ja teravilja kasvatusega. 

Autori arvamus erineb veidi Juhan Särgava arvamusest põllumajanduse seadusandlusese 

kohta, kus J. Särgava näeb eesti põllumajandusseadustikku ja -määrustikku ainult 

põllumehele vaenulikuna. Autor on nõus, et määrustikku täiendatakse ja parandatakse 

üsna tihti ja alati ei pruugi põllumajandusettevõtja kõigega kursis olla ning ka toetuste 

osas on nõuete täitmise kontrollimine üsna karm. Samas on autorile teada asjaolu, et 

Eesti riik on Euroopas esirinnas toetuste jagamisel Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika nõuete järgimisel. Kui väga paljude liikmesriikide 

põllumajandusele toetusi jagavad asutused on saanud suuri sanktsioone nõrga nõuete 

kontrolli tulemusel või muude toetuste jagamisel tehtud vigade tõttu, siis Eestile 

selliseid sanktsioone 2014. aastani määratud ei ole. Lõpptulemusena mõjutavad 

Euroopa komisjoni poolt määratud sanktsioonid toetuste makseagentuuridele ka 

põllumeest ennast. 

M. Müüripeal ja Ü. Niisuke nimetavad siinkohal üleüldiselt kahjuteguriteks „globaalset 

rahavõimu“ ja „liberaalset turumajandust“, mis on tekitanud ebavõrdset turumajandust 

Euroopas.  Ka Austria poliitik ja majandusteadlane Josef Riegler on öelnud: 

Maapiirkondade heaolu on jäänud järjest rohkem surve alla tänu vabaturu avanemisele, 

ebavõrdsele globaliseerumisele, mis on tekitanud  ebavõrdse konkurentsi Euroopas 

(Riegler, 2005, lk 33). 
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2.3. Milline on Teie arvates praegu põllumajanduse ja maaelu maine ja 

millised on Teie ettepanekud maine tõstmiseks? 

a) Manivald Müüripeal: Põllumajanduse ja maaelu tänane maine on kaunis kehv 

ja madal. Kui keegi oskaks anda asjalikku ja rakenduskõlbulikku nõu maaelu maine 

tõstmiseks, siis oleks see isik väärt üht kõrget autasu. Kuidas seda mainet tõsta, see 

vajaks sisulist arutamist.  

Meie tänase elukorralduse üks suurem viga ja puudus on see, et meie elukutselised 

palgalised poliitikud ei julge tulla rahva ette, et ära kuulata rahva mured ja ettepanekud. 

Meil on nagu seaduse järgi sõnavabadus. See on ainult teoreetiliselt nii.  Kus ja Kuidas 

saab tänane kodanik sõnavabadust kasutada? Tänane ajakirjandus tavainimesele 

kriitiliseks sõnavõtmiseks võimalust ei anna.  Poliitilis-isamaalise kasvatusega 

koosolekuid ei toimu, kus rahvas saaks oma muredest rääkida. Ega meil tegelikku 

sõnavabadust pole.  

Palju räägitakse sellest, et millist teenust ja kui palju omavalitsus peab kohalikule 

rahvale osutama. Mina ootan seda, et igas kuus toimuks üks poliitilise suunitlusega 

koosolek. Kus kohale tulnud saaks rääkida oma muredest ja teha ettepanekuid 

poliitikutele. Meil on riigikogus praegu neli erakonda. Kas seda oleks palju tahta, kui 

iga erakond aastas ühel korral külastab igat meie valda. Ka maavanem võiks aasta 

jooksul külastada paaril korral igat oma valda. 

b) K. Kreegipuu: Põllumajanduse ja maaelu maine on viimastel aastatel veidi 

paranenud. Sellele on kaasa aidanud põllumajandusse tehtud investeeringud, mis on 

paljudes kohtades muutnud nii välist pilti kui tulemusi ning asjaosaliste lobitöö. Kui 

veel mõni aasta tagasi ei saanud meedias midagi rääkida meie põllumeeste väikestest ja 

ebavõrdsetest toetustest ilma et poleks järgnenud ajakirjanike ja kommenteerijate 

massilist sõimu põllumeeste aadressil, siis viimastel kuudel on on ka mittepõllumeeste 

hulgas hakanud tekkima arusaamine, et asi pole mitte niivõrd väikestes toetustes kui 

ebavõrdsetes konkurentsitingimustes. Maaelu ja põllumajanduse maine tõstmiseks 

tuleks meedias järjekindlalt näidata, et maal ei ela ja tööta ainult lollid ja saamatud, vaid 

ka maaettevõtetes toimub pidev tehnoloogiate areng ning seal on palju inimesi, kes 

eelkõige tänu põhjalikele teadmistele ja headele oskustele saavutavad omal alal häid 

tulemusi. Mitte iga linnamees poleks maal edukas. Muidugi saaks veel rohkem 

propageerida ka tervislikku elukeskkonda.  
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c)  Ü. Niisuke: Põllumajanduse maine langes allapoole taluvuse piiri. Tunne oli sama, kui 

viiekümnendatel, kus kolhoosnik oli sõimusõnaks, siis üheksakümnendatel 

iseloomustati põllumeest, kes on joodik ja nuriseb asjata, sest temal on omakäest kõik 

võtta. Maaelu mitte tundvatel inimestel oli arusaam, et kõik tuleb kätte tööd tegemata. 

Siis järgnes periood, kus räägiti, kui suured on põllumajanduse toetused. Ei räägitud 

sellest, et tegelikult subsideeriti tarbijat. Tänaseks on olukord muutunud. Põhjuseks 

kõrged toiduainete hinnad, kõrgemad kui vanades Euroopa riikides. Eesti ise varustab 

end ainult piimatoodetega, mida jääb üle ka ekspordi jaoks. Põllumajandussaaduste 

eksport on vajalik,  et oleks, mille eest osta toiduaineid, mida Eestis ei toodeta. 2011. 

aastal moodustab jälle põllumajandussaaduste ja toiduainete eksport 10% kogu 

ekspordist.  

Pinge ühiskonnas on kasvanud, 20% elanikkonnast elab alla vaesuse piiri, sest 

sotsiaaltoetused ja miinimumpalk ei kindlusta vajalike toiduainete ostmist. Nüüd on 

avalikkus mõistnud,  kui vajalik on kodumaine põllumajanduslik tootmine. Mõistetakse, 

et ühisel turul ei ole võimalik pikaajaliselt konkureerida, kui subsiidiumid (kõik ELi ja 

riikide toetused põllumajandusele) on riigiti nii erinevad. Kindlasti peavad 

põllumajanduse ja maaelu maine eest hoolitsema põllumehed ja nende organisatsioonid 

ühiselt, mitte püüda mõnele parteile meeldida. 

d) J. Särgava: Hetkel pisut kõrgem nullinivoost (positiivsel poolel). Tõstmiseks ei olegi 

muud, kui “vanade riikide kombel” halastamatult tagasi võita meediaruum, mis meile 

kaotsi on läinud. 

e) R. Randver: Maaelust ja põllumajandust edendatakse, toetatakse. Tulemusi on 

ka tunda ja näha. Eks otsus ühineda Euroopa Liiduga (EL) ja ühine 

põllumajanduspoliitika on maine kujundamisele palju kaasa aidanud. EL abirahad 

otsetoetusena, maaelu arengukava tegevusteks, LEADER programmi realiseerimiseks 

on olnud suureks toeks. 

f) J. Leetsar: Mainet pole enam ollagi. Meedia kutsub juba kõiki linnadesse ja 

ülistab uusmõisate teket. Uusmõisastumisega kaasneb palgatöö osatähtsuse tõus, mille 

tulemusena suur osa töötaja poolt loodud lisandväärtusest läheb kasumina omanikele, 

kellest paljud on juba välismaalased – seega välismaale. Eesti riik peaks väga jõuliselt 

toetama eestluse alust – eesti talu ja ühistuid - ning looma neile selgeid eeliseid. Seda 
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tuleb põhjendada vajadusega säilitada eestluse elujõud ja eestluse areng. Loosungitest 

on vähe abi - taludele ja ühistutele tuleb luua majanduslikud eelised teiste riikide 

ühistute ja tootjate ees. 

g) Johannes Valk: Mainet oli vaja alandada selleks, et võtta ära avaliku arvamuse 

võimalik toetus põllumehele ja laialdasemalt kogu maarahvale. Vastasel korral oleks 

võinud tekkida tõrkeid põllumajanduse ja ka metsamajanduse ilma jätmisel vahenditest, 

mille kogusumma jääb nüüdseks vahemikku 8-10 miljardit eurot. Me kõik oleme 

kuulnud narkotaludest, taludest, kus hoiti kinni ja vägistati naisterahvaid, mõrvati 

inimesi jne. Järjekindlalt nimetati toimumiskohti taludeks, kuigi õige nimetus oleks 

olnud maamaja. Olles asja isiklikult järgi uurinud, selgus, et sisuliselt nendes 

kohtades põllumajanduslikku tootmist ei toimunud ja tegemist ei olnud kohalike 

inimestega. Põllumees ja laialdasemalt maainimene sai laisa, lolli ja joodiku maine, kes 

lisaks sellele kaldus veel kuritegevusele. Me mäletame, kuidas mõnitati põllumehi kui 

nad korraldasid oma Lääne-Euroopa kolleegidega võrreldes tagasihoidlikke aktsioone, 

mida seoses kallutatud avaliku arvamusega ei olnudki enam lõpuks otstarbeks läbi viia. 

Kui palju mõnitati põllumehi seoses piimatilga mahavalamisega. Esialgu uskusin, et 

makstakse kätte selle eest, et sotsialismiajastu lõpul teenis maainimene linnainimesest 

rohkem, kuid see selgitus oli lihtsustatud. Pigem aitas see ainult läbi viia maine 

alandamise kampaaniat. Selle eesotsas olid riigi teenistuses olevad meediaallikad (võim 

riigis oli ja on jätkuvalt suurkapitalistide käes) ja viimasest võtsid malli eraomanduses 

olevad. Mõlemas meediavaldkonnas töötavad lapsajakirjanikel puudusid kogemused ja 

seetõttu oli neid lihtne suunata. Viimasel ajal on maine mõningal määral kasvanud, sest 

EL tingimustes pole siseriiklik raha kantimine enam sellises ulatuses võimalik ja 

järelikult ka maine madalal hoidmine nii silmatorkavalt vajalik. 

h) Edgar Viks: Kuigi ma ise seda ei tunneta, siis maainimesega suheldes tekib 

arusaam, et maaelu maine on kahetsusväärselt madal. Suuresti sõltub vastus ka sellest, 

kus ja kellega vestelda. Näiteks Rakvere, Tartu  ja  Paide suurtegijatelt on vastuseks, et 

pole vigagi. Samal ajal Jõgeva FIE talumees arvab, et ei saa rääkida asjadest, nähtustest 

ja sündmustest, mida pole olemaski. On tõsiasi, et ääremaadel pole töökohti, külaelu on 

välja surnud ja maaelu on unustatud, ja need vähesedki maale allesjäänud on jäänud 

saatuse hooleks. Veelgi kurvem on asjaolu, et puudub ka väljavaade tulevikku, kuna 
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pole lapsi ja noori. Maaelu maine tõstmine mõne üksiku arvamuse alusel ei anna 

tulemusi, see nõuab pikka aega ja rahalisi vahendeid. On ka arvamusi, et on küll olemas 

põllumajanduse ministeerium, kuid nende töötajad pole maamehe elu vastu vajalikul  

määral huvi tundnud ega leidnud teed maarahva juurde. 

i) Aavo Mölder: Maine on halvem kui peaks olema. Maine tõstmiseks tuleb teha analüüse, 

et näha mis võimalused meil selleks on. 

Intervjuule vastanud ekspertide arvamus Eesti põllumajanduse mainest on üpriski 

erinev. Osa arvavad, et põllumajanduse maine on halb ja selle parandamiseks tuleb 

tõsiselt leida võimalusi. Teine osa arvavad, et on paranemas tänu investeeringu 

toetustele. Üks vastanutest (R. Randver) arvas, et tänu otsetoetustele ja LEADER 

programmile on põllumajanduse maine hea. Ka autor on suhelnud paljude 

maainimestega seoses maaelu ja selle toetamisega ning tõesti on arvamused väga 

erinevad. Hinnang ei olene ettevõtte suurusest ega asukohast, kuid üldiselt tundub, et 

maine on pigem tõesti paranemas. Positiivselt on aidanud ka meedia sellega, et on 

propageerinud eelistama eestimaist toitu. Tänu sellele on ka tarbija teadlikkus kasvamas 

eestimaise toidu kvaliteedist ning headusest. See on oluline ka Eesti 

põllumajandusettevõtete püsima jäämisel, sest pärast 2013. aasta Ukraina kriisi algust, 

on Venemaa hakanud piirama Eesti toiduainete importi oma riiki. 

Negatiivsest küljest kahjustab põllumajanduse mainet noorte inimeste linna siirdumine, 

maal elavate inimeste hariduse puudulikkus ja alkoholilembelisus. Huvitavaks pean J. 

Valgu arvamust, kes leiab, et oli vaja alandada selleks, et võtta ära avaliku arvamuse 

võimalik toetus põllumehele ja laialdasemalt kogu maarahvale. Vastasel korral oleks 

võinud tekkida olukord, kus põllumajandus ja ka metsamajandus jäävad ilma miljardite 

eurodeni ulatuvast toetusest. Samuti on eksperdid täheldanud, et mainet on alandada ka 

asjaolu, et üldsus ei saanud aru, miks just põllumajandus vajab rohkem toetust, kui mõni 

teine majandusharu. Autor leiab, et kuna Euroopa Liidus põllumajandustoetusi 

jagatakse, ei ole ka Eestil võimalik ilma nendeta hakkama saada. Lihtsamaks teeks 

kindlasti toetuste võrdsustumine Euroopa Liidu „vanade“ liikmete toetustega. 

Euroopa Ülemkogul 22.-23.11.2013 otsustati, et Balti riikide otsetoetused tõusevad 

hektari kohta 2020. aastaks jooksevhindades 196 euroni, mis on 75% ELi keskmisest 

(lisa 1). 
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2.4. Kas peate vajalikuks Eesti elanikkonna kindlustamist omal maal 

toodetud põhitoiduainetega? 

a) Manivald Müüripeal: Eesti riik peab ära toitma kõik meie inimesed kohapeal 

toodetud põhiliste toiduainetega. Globaalse rahavõimu teenistuses olevad poliitikud 

teevad kõik selleks, et kohalikku tootmist piirata. See on väga piinlik lugu, et Eesti peab 

importima leivavilja, kartuleid, liha ja veel teisi kaupu, mida on aastasadu Eestis 

kasvatatud. Juba sõjaeelsel ajal käis tõsine kasvatustöö selles suunas, et kogu põhilist 

toitu tuleb Eestis kasvatada. Ja see Pätsu poliitika andis häid tulemusi. Riigi viljavarud 

suurenesid pidevalt. 

Ühe tonni teravilja kasvatamiseks kulub enam-vähem võrdne kogus niiskust, soojust ja 

mullaviljakust nii Baltimaades kui kuskil kaugemal maal. See on suurem rumalus, et 

meie oleme palju oma põllumaad jätnud kasutamata. Selle olukorra peamine süüdlane 

on globaalne rahavõim. Kui maad ei kasuta, siis jääb ka jumala poolt tasuta kingituseks 

antav soojus ja niiskus kasutamata. 

Liiga palju räägitakse meil öko- või mahetootmisest. Seda populistlikku juttu räägivad 

põhiliselt mõned aktivistid, kes loodavad sellise jutu abil midagi teenida. Kui 

mineraalväetisi ja muid kemikaale mõistlikult kasutada, siis midagi hullu ei juhtu. Kogu 

oma eluajal olen aiamaal kasutanud mineraalväetisi ja vähesel määral ka muid 

kemikaale. Kes on meie perest kartuleid ostnud, need on saanud ka teada, et kartulimaad 

on väetatud mineraalväetisega. Samad isikud tulid jälle järgmisel sügisel meilt kartuleid 

ostma. 

b) K. Kreegipuu: Kahtlemata. 

c) Ü. Niisuke: Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliit, nüüd Eestimaa 

Põllumeeste Keskliit on loomisest peale Eesti  Vabariigi Valitsusele tõestanud juba 

aastast 1991, kui oluline on tagada elanikkonna varustamine kodumaise toiduga. Kõige 

olulisem on see kahest aspektist, esiteks tagab kodumaine toit riigi toimimise ka 

sõjaolukorras. Teiseks maailmas esinevate looduskatastroofide ja ulatuslike epideemiate 

korral, nii inimeste kui loomade haiguste puhul on oma toit ohutu. Mitte vähem tähtis ei 

ole tööhõive maal. 20 aastaga on veiste ja lehmade arv vähenenud kolm korda. 

Lehmade arvu vähenemine 180 000 võrra on viinud maalt 18 000 töökohta. Seega 

võtnud elatise 36 000 inimeselt. Sigade arv on vähenenud neli korda. Selle tulemuseks 
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on aastal 2011 Eesti sealihaga omavarustatus 70%. Kõikide võimude aegu on Eesti 

varustanud elanikkonda kodumaise leivaga. Rukki kokkostuhindade suure kõikumise 

tõttu on kasvupind oluliselt vähenenud. Hindade kõikumine 90 senti kuni 2.70 krooni 

(6-17 eurosenti/kg). Siit ka isevarustus 15% kuni 60%. 

d) J. Särgava: Normaalne ta oleks!  Import-eksport toiduainete osas enam-vähem 

tasakaalus. Maad ressursi mõttes töötava põllumehe kohta on meil rohkemgi, kui 

paljudel naabritel. 

Perspektiivi on rohusööjate loomade pidamisele, kuna rohi meil hästi 

kasvab.  Mahetootminegi sobib, vähem sõltuvust sisseostetavatest väetistest. Maad 

jätkub, oleks ainult, kes harib. Niisama niitmine asenduks tootmisega, annaks tööd ja 

leiba. 

e) R. Randver: Vanades EL liikmesriikides on elanikele kodumaise toodangu 

osakaal tarbimises üle 100%. Eestis on omatoodangu tase piima, kartuli ja  kala osa hea. 

Samas tuleks tegelda ka mahetootmisega. 

f) J. Leetsar: Ma ei pea seda ülioluliseks. Mulle tundub, et suurtootjad varjavad 

selle nõude taga oma salajast soovi kehtestada importtoodangule piiranguid (riiklikke), 

et saada oma toodangule paremaid turgusid ja kõrgemaid hindu. Loomulikult on riigil 

vaja seejuures silmas pidada strateegiliste toiduainevarude olemasolu ekstreemseteks 

juhtumiteks. Minu arvates seda on ka tehtud. Oli näiteks teravilja varu, mille "rotid" 

pihta panid, samuti on meil olemas teatud kütuste (bensiin, diisel jt) varud. 

Millegipärast on sellest saanud riiklik saladus?! Teisest küljest räägivad toiduteadlased, 

et iga inimene peaks sööma oma kodu lähedal (ca 50 km raadiuses) kasvatatud toitu. 

Kas see on ainult arvamus või tõsi, seda ei oska öelda. 

g) Johannes Valk: See vajadus järjest suureneb, sest kasvab bioenergia tootmine 

põllumajandusmaadel, toitu vajavate arv ja suureneb vajadus loomsete toiduainete 

järele. Väga ohtlik tendents, mida veel piisavalt ei teadvustata, on mulla loodusliku 

viljakuse vähenemine. Muldade ebamõistliku ekspluateerimise tõttu väheneb neis 

huumusevaru. Huumus on sisuliselt tulevaste põlvede viljaait, mille me tühjaks sööme 

ajal kui meil sööki on tegelikult piisavalt. Kui kaob põllumajandussaaduste ülejääkide 



56 
 

turg, ootab meid ees ulatuslik hinnatõus. Näiteks teraviljahinnad on hakanud kõikuma, 

kuid see on alles algus. 

h) Edgar Viks: Riigil, mille loojaks on olnud tema rahvas on mitmeid prioriteete. 

Üheks nendest on strateegilise tähtsusega valdkonnad ja majandusharud, nagu: 

kaitsevägi, energeetika ja põllumajandus. Viimane peab tagama nii sõjaväe, kui ka kogu 

rahva kindlustamise toiduainetega. Praegustes tingimustes, kus suur osa Eestis 

tarvitatavatest toiduainetest nagu kartul, liha- ja piimasaadused veetakse sisse Poolast, 

Leedust ja mitmetest teistest kohtadest (USA), tekib küsimus, kuidas täita see 

toitlustamise ülesanne kui praegused tarnijad mingil põhjusel ei saa, või ei taha neid 

hankeid täita. Ometi on teada, et aastatel 1920-1940 toitis Eesti põllumajandus oma 

rahva ja eksportis arvestatavates  kogustes liha (peekonit), piimasaadusi, lina. Ka 

aastatel 1945-1990 kaeti kõik ENSV vajadused, kusjuures teist niipalju kulus Moskva ja 

Leningradi varustamiseks. Olen veendunud, et meie põllumees suudab seda ka täna, 

tarvis on selleks vaid vajalikud soodumused luua. 

i) Aavo Mölder: Peaks olema ainuõige ning ainuvajadus, aga Eestis nii ei ole. Praegu 

toodetakse liha ja vilja isegi üle ning viiakse suur hulk seda välismaale. Välismaal 

ostetakse tooraine kõrgema hinnaga. Samas on Eesti töötlejal liha osta odavam samuti 

välismaalt. 

Ekspertide peamine arvamus on, et Eesti riik peaks suutma oma elanikkonda 

kindlustada omal maal kasvatatud põhitoiduainetega, millega nõustub ka autor. Selline 

fakt aitaks hoida eestlaste tervist, looks töökohti maale ja ka sõjaolukorras aitaks kaasa 

riigi toimimisele. Arvamused natukene erinesid, kui teemaks oli kas mahetoodang või 

mitte. Siinkohal arvab autor, et vaja oleks mõlemat. Toodangut mineraalväetiste ja 

taimekaitsevahenditega tõsta on vajalik, samas on ka mahetoodangul turgu kõrgema 

hinnaga toodet müüa. 
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3. EESTI PÕLLUMAJANDUSE MUUTUSED 

ANALÜÜSITAVAL PERIOODIL 

3.1. Põllumajandusettevõtete struktuuri muutused Eestis ja ELi 

teistes riikides 

Põllumajandusettevõtete struktuur on pidevas muutuses. Tänapäevane suund nii Eestis 

kui ka mujal Euroopas on väiksemate põllumajanduslike majapidamiste arvu 

vähenemine ning suurettevõtete veelgi suurenemine. Kui võrrelda Eestit teiste Balti 

riikidega, siis nii Lätis kui Leedus toimus 90ndate alguses analoogiline maareform. 

Eestis oli 1992. aastaks taastunud 8127 keskmise suurusega peretalu ning talu 

keskmiseks suuruseks oli 25,6 ha, siis Lätis olid vastavad arvud 48 872 ja 16,2 ha ning 

Leedus 41 200 ja 10,4 ha (Torvela, Ikonen, Kivistik, 1993, lk 6). Seega killustusid Lätis 

ja Leedus NL lagunemisel suurmajandid veelgi väiksemateks osadeks. Seejärel toimus 

nii Eestis kui ka teistes NL lagunemisel iseseisvunud riikides majapidamiste arvu kasv. 

2001. aastaks oli Eesti põllumajanduslike majapidamiste arv kasvanud 55 702ni.  

Nii Lätis kui ka Leedus oli väikeste majapidamiste osakaal suurem kui Eestis. Samas on 

kõigi kolme riigi väikeste majapidamiste osakaal võrreldes ELi keskmisega üsna suur 

(joonis 5). ELis oli 2005. aastal alla 8 ESÜ suuruseid majapidamisi 66%.  

 

Joonis 5. Majapidamiste arv ja ESÜ gruppide osakaalud Balti- ja Põhjamaade riikides 

2007. aastal. 

Allikas: Valdvee, Klaus, Statistikaamet, Eurostat, Eesti statistika kvartalkiri 1/09, 2008, lk 4, autori koostatud joonis 
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Kõigil analüüsitud riikidel on aga üks omadus sarnane, neil kõigil väheneb 

majapidamiste arv igal aastal ja eriti just Balti riikides. See on põhjustatud 

majapidamiste ühinemisest ja loomulikult ka linnastumisest. Kõige rohkem vähenes 

majapidamisi perioodil 2003-2007 Leedus – 272 110 asemel 230 270. Kindlasti on 

majapidamiste arvu vähenemine toimunud Euroopas ka pärast 2007. aastat, kuid selle 

kohta andmeid Euroopa statistika koduleht 02.05.2015 seisuga Euroopa statistika 

koduleht http://ec.europa.eu/eurostat andmebaas ei andnud.  

Kui 2001. aasta oli taasiseseisvunud Eesti majandite arvult suurim, siis pärast seda on 

põllumajanduslike majandite koguarv vähenenud. Põllumajanduslike majandite 

struktuuri muutust näeme tabelist 4.  

Tabel 4. Eesti majapidamiste arv põllumajandusmaa suurusklasside järgi aastatel 2001-

2013  

 Aasta 
0-<1 
ha 

1-<2 
ha 

2-<5 
ha 

5-<10 
ha 

10-<20 
ha 

20-<30 
ha 

30-<50 
ha 

50-<100 
ha 

>=100 
ha Kokku 

2001 472 14047 16516 10791 7715 2512 1687 962 1000 55702 

2003 409 7104 11158 7264 5347 1889 1482 1051 1090 36794 

2005 377 4429 7700 5572 4390 1653 1303 946 1317 27687 

2007 268 2636 5439 5118 4178 1704 1323 1042 1549 23257 

2010 263 1946 4251 4074 3465 1477 1169 1091 1724 19460 

2013 165 1605 4140 3974 3340 1403 1182 1152 1794 18755 

Muutus, 
protsent -65,0 -88,6 -74,9 -63,2 -56,7 -44,1 -29,9 16,5 44,3 -66,3 

Allikas: Statistikaamet, autori töötlus 

 

Tabelist 4 on näha, et põllumajanduslike majapidamiste arv on vähenenud kõigi alla 50 

ha suurusklassides kokku. Kui 2001. aastal oli kokku 53 765 alla 50 hektarilist 

põllumajandusmajandit, siis 2013. aastaks oli neist alles ainult 30 % ehk 15 809 

põllumajandusmajandit. Samas üle 50 ha põllumajandusettevõtete arv oli 2001. aastal 

1962 ja kasvas 2013. aastaks ainult ligi tuhande võrra. Kõige rohkem on majapidamisi 

vähenenud suurusklassides 1-<2 ha ja 2-<5 ha. Väiketalupidajad on oma 

põllumajandusmaad müünud suurematele või on talud, peretalud ja väikeettevõtted oma 

tegevuse liitnud kokku, et ühistegevuse tulemusena efektiivsemalt toimida. Nagu 

varasemalt on autor arvamusel, et väiksemate majapidamiste arvu vähenemine oli 

http://ec.europa.eu/eurostat
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paratamatus. Koos põllumajandustootjate keskmise suuruse kasvuga ja kapitali vajaduse 

kasvuga on kasvanud ka sisenemisbarjäärid uutele tootjatele (Viira, 2014, lk 84). 

Murekoht on kindlasti maal elavate ja maaelu väärtustavate inimeste arvu vähenemine. 

Kindlasti on tehnoloogiline areng suurel määral vähendanud tööjõuvajadust 

põllumajandussektoris. Autor näeb võimalust maainimeste maal hoidmiseks, rajades 

mittepõllumajanduslikke ettevõtteid ja toodangu töötlemist kohapeal. Samas on 

võimalik ettevõtteid  rajada piirkondadesse, kus veel vastavat tööjõudu leiduks.  

Sarnaselt Eesti majapidamiste arvu struktuuri muutusele on toimunud ka 

põllumajandusmaa muutus,  kuna need kaks tegurit on üksteisest sõltuvad. Tabelis 5 on 

toodud põllumajandusmaa muutus põllumajandusmaa suurklasside järgi. 

Tabel 5. Eesti põllumajandusmaa jagunemine suurusklasside järgi aastatel 2001-2013 

Aasta 0-<1 ha 1-<2 ha 2-<5 ha 
5-<10 
ha 

10-<20 
ha 

20-<30 
ha 

30-<50 
ha 

50-<100 
ha 

>=100 
ha Kokku 

2001 227 19607 52567 76161 107177 60482 64063 65667 425262 871213 

2003 231 9853 35845 50546 74004 45493 56422 71704 451542 795640 

2005 195 6319 24780 39715 60982 40096 49786 65043 542011 828926 

2007 135 3753 17989 36413 58735 41124 50290 71405 626990 906833 

2010 116 2802 14099 29296 48687 35968 45045 76206 688710 940930 

2013 65 2362 13830 28465 47543 34510 46043 80614 704075 957506 

Muutus 
% -71,4 -88,0 -73,7 -62,6 -55,6 -42,9 -28,1 22,8 65,6 9,0 

Allikas: Statistikaamet, autori töötlus 

 

Selgelt on näha tabelis 5 muutuse tendentsi sarnasust põllumajandusmaa 

suurusgruppides majandite arvuga muutusega tabelis 4. Erinevust leiab aga kogu 

põllumajandusmaa kasutuses. Kui majapidamiste koguarv vähenes aastatel 2001-2013 

66,3%, siis põllumajandusmaad on samal perioodil järjest rohkem kasutusse võetud. 

Põllumajandusmaa kasutus on kasvanud 9% perioodil 2001-2013. Autor leiab, et 9% 

kasvule on kaasa aidanud kõige rohkem PRIAst makstav ühtne pindalatoetus. Samas 

võib see kasv väheneda või hoopis võtta vähenemise suuna, kuna uue MAK perioodi 

eesmärkide ja ühtne pindalatoetus saamise nõuetega on toetuse saamine tehtud 

keerulisemaks nö „euroheina niitjatele“. MAK Uue perioodi üheks eesmärgiks on 
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toetuste suunamine rohkem aktiivsetele põllumajandustootjatele ja välistada toetuse 

maksmist taotlejatele, kelle põhitegevus on metsandus, kinnisvara hooldus jne. 

2013. a põllumajanduse struktuuriuuringu kohaselt iseloomustasid Eestit suured 

majapidamised ja hooldusniitjad. 19 200 põllumajanduslikust majapidamisest oli 1000 

suuremat tootjat, kes andsid üle kolmveerandi kogu põllumajandustoodangust. Eestis on 

tekkinud olukord, kus maaomanikud lõpetavad küll põllumajandustootmise, kuid oma 

maa väljarentimise asemel eelistavad taotleda hooldusniitmise eest makstavaid toetusi 

(ühtne pindala toetus – ÜPT). Samuti on autori arvates paranenud maainimeste 

teadlikkus põllumajandustoetustest. Arvamus põhineb tihedale kokkupuutele 

põllumajandustoetuste taotlejatega. Kui aastatel 2001-2010 vähenes majapidamiste arv 

ligi kolm korda, siis ÜPT taotlemise populaarsemaks muutumisel vähenes 

põllumajanduslike majapidamiste arv aastatel 2010-2013 üsnagi tagasihoidlikult, ainult 

2% (joonis 6). Kindla osa moodustavad alles jäänud väiksematest 

põllumajandusmajanditest paikseks jäänud vanem põlvkond. Samas on maapiirkondade 

kiire põllumajandusmajandite vähenemise järel maale alles jäänud rohkem inimesi, kes 

maaelu kõrgemalt hindavad. ÜPT on mõlema MAK perioodi suurima eelarvega toetus. 

2015. aastal on ÜPT võimalik taotleda koos rohestamise nõuete täitmisega ning kokku 

on nende eelarve 2015. aastaks ligi 110 miljonit eurot. Noortele alustavatele 

põllumajandusettevõtjatele makstakse veel lisaks 25% kõrgema ühikumääraga ÜPTd. 

 

Joonis 6. Majapidamiste arv ja põllumajandusmaa kasutus Eestis aastatel 2001-2013. 

Allikas:  Statistikaamet, autori koostatud joonis 
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Kuigi ÜPTd on olnud võimalik taotleda juba aastast 2004, siis taotlema on ajendanud 

inimesi viimastel aastatel järjest suurenev toetussumma. 2014. aastal oli ÜPT ühikumäär 

114,20 EUR/ha. See on kaasa aidanud ka põllumajandusmaa kasvule. Kui enne ELi 

toetusi kasutuses oleva põllumajandusmaa hulk vähenes, siis aastatel 2003-2013 on see 

suurenenud 17%. 

Põllumajandusmaa kasutusel on kindel mõju ka põllumajandusettevõtete struktuuri 

muutusele. Suured põlluharimismasinad nõuavad suuri põllumassiive. Samas suured 

massiivid eeldavad pindalalt suuremaid ettevõtteid. Seega tööviljakuse seisukohalt on 

olulisemad suuremad põllud ja seega ka suuremad majandid. 
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3.2. Eesti põllumajanduse toetamine ja tulevik 

Eesti põllumajanduse ja maaelu tulevik on mõjutatud peamiselt Euroopa Ühtsest 

Põllumajanduspoliitikast (ÜPP). ELi ühine põllumajanduspoliitika on üks vanemaid ja 

olulisemaid ühenduse poliitikaid. 1958. aastal loodud ÜPP esialgne eesmärk oli üles 

ehitada sõjajärgse Euroopa põllumajandussektor, mis suudaks tarbijaid varustada 

mõistliku hinnaga toiduga. ÜPP julgustas põllumajandustootmist laiendama ja hoidis 

toidu hindu sellisel tasemel, et põllumeestele oleks tagatud mõistlik sissetulek. ÜPP 

stimuleerib põllumajanduse põllumajanduse struktuurseid muutusi erinevate meetmete 

kaudu: põllumajandustootjate varem pensionile siirdumise toetused, noortele 

põllumajandustootjatele suunatud toetused, investeeringu toetused 

põllumajandustootjate tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks. 

Euroopa Liidu ühtsete turukorraldusmeetmete rakendamise aluseks on alates 1958. 

aastast kolm printsiipi: 

Ühine siseturg - tollivaba ja piiranguteta kaupade liikumine liikmesriikide vahel, 

ühtsed konkurentsi, tervisekaitse jms nõuded ja harmoniseeritud administratsioon 

ühetaoliste protseduuridega, ühtne tollipiir kolmandate riikide suhtes ühenduse 

välispiiril. 

Ühenduse eelistus - põllumajandussaaduste kasutusel on liikmesriikidest pärit toodang 

alati eelistatud seisundis, siia kuulub ka hinnakujundus ja impordimaksud sellisena, et 

vältida maailmaturul ebasoodsate hinnaliikumiste mõju levimist ühenduse siseturule. 

Paralleelselt imporditollidele rakendatakse eksporditoetusi teatud saaduste ja kaupade 

osas, et tagada nende konkurentsivõime maailmaturul. 

Finantsiline solidaarsus - ühise põllumajanduspoliitika nii ka tulud kui kulud liiguvad 

läbi ühenduse ühise eelarve, sektori põhiste ühtse turukorralduse organisatsioonide 

(näiteks teravilja, veiseliha, piima vms osas) ja EAGGF-i ehk Euroopa Põllumajanduse 

Arenduse ja Tagatisfondi kaudu. [Euroopa Liidu Ühise...2009]  

Euroopa Liidu suurimad põllumajandustootjad riigid on Poola, Prantsusmaa, Saksamaa 

ja Itaalia, keda EAFRD nii eelmisel, kui ka tuleval perioodil enim rahastab. Siinkohal 

tuleks vaadata Eesti pindalaga sarnaseid riike nagu Holland, Slovakkia ja Taani (joonis 

7). Eestiga võrreldes saavad Euroopa Liidult vähem toetust Holland (629 mln eurot 
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perioodiks 2014-2020) ja Taani (607 mln eurot), kusjuures Holland on kuulunud 

Euroopa Liitu selle loomisest alates 1957. aastast, kuna Taani liitus 1973. aastal. Eestist 

umbes 4000 km
2
 suurema pindalaga Slovakkiale eraldati perioodil 2007-2013 EAFRDst 

1273,2 mln eurot ning perioodil 2014-2020 1164,3 mln eurot rohkem kui Eestile. 

 

Joonis 7. Maaelu arengukavade EL-poolne rahastamine 2007-2013 ja 2014-2020 

(miljonit eurot) 

Allikas: PRIA andmetel autori koostatud joonis. 

 

Joonisel 7 näeme EAFRD põllumajandustoetuste eraldamist ELi riikidele, kuid siit ei 

näe täpselt, palju saab üks maaharija otsetoetust hektari kohta. Euroopa Liidu keskmine 

otsetoetuste tase oli 2012. aastal 269 eurot hektari kohta, Eestis 117 (43% Euroopa 

keskmisest), Lätis 97 ja Leedus 144 eurot, Hollandis aga 457, Belgias 435, Itaalias 404 

ja Kreekas 384 eurot hektari kohta. Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi suurenevad 

otsetoetused 2020. aastaks Eestis vaid 159, Lätis 145 ja Leedus 177 euroni. Põllumehed 

tunnevad end petetutena, sest ühendusega liitudes lubati toetuste võrdsustamist palju 

kiiremas tempos [EPKK infoleht nr 5, 2012, lk 1].  

Joonisel 7 on toodud ka Horvaatia, kes liitus ELiga 2013. aastal, mille tulemusena 

vähendati paljude nooremate ELi liikmete, teiste hulgas ka Eesti otsetoetusi. Kõikidel 

Eesti põllumajandustoetuste taotlejatel vähendati kohaldatud finantsdistsipliini tõttu 

otsetoetusi 2,45 % võrra, mis ületas 2000 euro piiri (Nõukogu määrus...2009). 

Finantsdistsipliini vähendamine rakendub ka 2014. aastal. 
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Pärast Balti riikide ühiseid jõupingutusi Euroopa Liiduga läbirääkimistel aastatel 2011-

2012, kasvab Euroliidu toetus aasta-aastalt, jõudes 2019. aastaks 170 miljoni euroni 

aastas. Hinnanguliselt on see siis 75 protsenti Euroopa keskmisest, kuid see on suhtarv, 

mis sõltub teiste riikide poliitikast ja võib tegelikult olla ka väiksem. Eestis oli 

pindalatoetus 2013. aastal umbes 53 protsenti euroliidu keskmisest (143 EUR/ha). 

Paljude riikide jaoks oleks otsetoetuste suurenemine põhjendatud seetõttu, et Euroopa 

Liidu keskkonnanõuded ja standardid on muutunud järjest karmimaks ning seda eriti 

muu maailmaga võrreldes. Nõuete täitmiseks tehtavate täiendavate kulutuste hüvitamine 

oleks mõistlik, pidades silmas globaalset toiduainete nõudluse suurenemist ja sellest 

tulenevat survet toiduainete kallinemiseks. 

Maaelu arengu poliitika on osa Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast. 2013. 

aastaga lõppes Eestis maaelu arengukava (MAK) periood 2007-2013 ning 2014. aasta 

mais kinnitati ELi komisjoni poolt uus MAK perioodiks 2014-2020. Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) rahastamise maht 2014-2020 

programmiperioodiks on 95,6 miljardit eurot, millest Eesti saab 725,9 miljonit eurot. 

Perioodil 2007-2013 sai Eesti 723,7 mln eurot (lisa 7). Sellele lisandub Eesti riigi 

poolne osalus 25%. Lisaks on kavas kasutada ÜPP reformi raames kokkulepitud 

võimalust suunata osa vahendeid ÜPP I sambast II sambasse, summas 40 miljonit eurot. 

Eesti kuulumine Euroopa Liitu tähendab seda, et nagu kõiki teisi liikmesriike toetatakse 

põllumajandus- ja maaelu arendamiseks ettenähtud toetustega, vajab ka Eesti 

põllumajandus toetamist olemaks konkurentsivõimeline. Eestis on alates ELiga 

liitumisest 2004. aasta mais rakendatud ELi ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP), mille I 

samba raames rakendatakse turukorraldamise meetmeid ja otsetoetusi. ÜPP II samba 

raames toetatakse maaelu arengut.  

MAK 2014-2020 periood on kogu Euroopale ja ka Eestile väga uus. Seetõttu polnud 

autoril võimalik uut perioodi statistiliste näitajate põhjal analüüsida. Peaaegu kõik 

otsetoetuste väljamakse eesmärgid ja nõuded on muutunud ja seda pigem varasemast 

keerukamaks. Põllumajandustoetuste taotlejatelt on olnud nõuete keerukuse tõttu  

kuulda palju kriitikat. Samas võib uurimistöö autor väita, et Eesti 

põllumajandusministeeriumi, kui ka PRIA töötajatel ei ole kõik värskelt kinnitatud 

toetuse saamise nõuded selged. Enamik uue perioodi otsetoetuste määrused kinnitati 
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2015. aasta aprilli lõpus, mille tõttu lükkus edasi ka toetuse taotluste vastuvõtmise 

tähtajad. 7. mail 2015 algas pindalatoetuste taotluste vastuvõtt, kuid 08.05.2015 seisuga 

on juba teada, et näiteks loomade heaolu toetuse määrus vajab muutmist.  

Alates 2007. aastast on ka Eesti riigieelarvest põllumajandusele täiendavaid otsetoetusi 

(top-up) 2013. aastani makstud. 2014. aastast ei ole riigieelarvest selleks aga vahendeid 

eraldatud. Endised põllumajandusministrid Ivari Padar ja Helir-Valdor Seeder on enne 

2015. aasta valimisi mõlemad lubanud top-upi toetuse maksmist 2016. aastast, kuid 

moodustatud koalitsiooni eesmärkides seda eraldi ei nimetata. Kuna täiendavad 

otsetoetused olid konkreetsest tootmisest lahtiseotud toetused, ei pruugi uurimistöö 

autori arvates jõuda toetused alati aktiivsetele põllumeestele, mis aga MAK 2014-2020 

üheks eesmärgiks on. 

Kuna uus MAKi periood mõjutab põllumajandusettevõtte struktuuri, on uurimistöö 

autoril hea meel tõdeda, et väike- ja noortootjate otsetoetuste taotlemise valikusse on 

lisandunud mitu uut neid soodustavaid toetusi. MAKi uue perioodil on võimalik 

taotleda otsetoetuste teljel noore põllumajandustootja toetust, väiketootja toetust ning 

puu- ja köögivilja toetust. Neid kultuure kasvatatakse üldjuhul väiksemate pindadel. 

Samuti on väiketootjatel soodne oma tootmist suunata kohalikku sorti taimede 

kasvatamisele, kuna ka kohalikku sorti taimede toetuse taotlemiseks on kultuuride 

nimekiri uuel perioodil suurem. Loomatoetuste valdkonnas on toetused ka taotlejatele, 

kelle karjas on alla 100 piimalehma, uttesid ja emaskitsi ning kellel on alla 25 

ammlehma. Autor poolne vajadus on rõhutada, et põllumajandustootjad ei lähtuks oma 

tootmises ainult põllumajandustoetustest, vaid arvestaksid ka turunõudlusest. 

Perioodiks 2014-2020 on ette nähtud 1 007 848 744 eurot jagatud vastavalt joonisele 5. 

Kaks suurimat suunda, millele tulevikus toetustena rõhku pannakse, on keskkond (37%) 

ja konkurentsivõime (27%) kogu MAK 2014-2020 eelarvest. Kokku on uue perioodi 

MAK eelarve 72 498 231 euro võrra suurem kui eelmine (lisa 6). 
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Joonis 8. Maaelu arengukava 2014-2020 rahastuse jaotus 

Allikas: PRIA andmetel autori koostatud joonis. 

 

Kokku on uue perioodi MAK eelarve 72 498 231 euro võrra suurem kui eelmine (lisa 

6). 

Uue programmperioodiga on seatud kogu maaelu parandavad eesmärgid, millel on 

peamine mõju Eesti põllumajanduse ja maaelu tulevikule:  

1. Tugevdada ja arendada tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vahelist sidet, rakendades  

senisest enam innovatsiooni ja teadustulemusi nõustamisse ja tootmisahelasse ning 

edendades teadmussiiret.  

2. Tõsta elujõulisele ja jätkusuutlikule toidutootmisele suunatud põllumajandussektori  

konkurentsivõimet ja ressursitõhusust.  

3. Luua tingimused jätkusuutliku vanuselise struktuuriga põllumajandussektorile.  

4. Suurendada põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevate ettevõtjate 

turujõudu ning nendevahelist horisontaalset ja vertikaalset koostööd 

põllumajandussaaduste tootmisel, töötlemisel ja turustamisel. 

5. Tagada põllumajandusmaa eesmärgipärane, mullaviljakust säilitav, 

keskkonnasõbralik ning piirkondlikke eripärasid arvestav kasutamine.  
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6. Tagada kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse, elurikkuse, 

traditsiooniliste maastike ja pärandkultuuri säilimine seda tagavate tootmis- ja 

toimimisviiside soodustamise kaudu.  

7. Edendada põllumajanduse ja maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamist, 

põllumajandusest vabanevale tööjõule alternatiivseid tööhõivevõimalusi pakkuvat 

ettevõtlust ja elukeskkonna atraktiivsust.  

8. Edendada kohalikku algatust ja suunata seda kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna 

arendamisel kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele [PÕM 

koduleht...2015]. 

Enamjaolt on need eesmärgid kajastatud ka 2015. aastal moodustatud valitsuse 

koalitsiooni tegevusprogrammi punktides. Autori arvates on kõigi nende seatud 

eesmärkide lahendamine väga vajalik. Siiski on uus valitsus oma eesmärkide täitmiseks 

astunud samme vales suunas. Koalitsiooni plaani kohaselt saada riigikassasse raha 

muuhulgas ka kütuse ja majutusteenuste aktsiisi tõstmisega on autori arvates ainult 

negatiivne kogu maaelule. 

Siinkohal pidas uurimistöö autor vajalikuks küsida põllumajandusekspertidelt: Milline 

on Teie hinnang taasiseseisvunud Eesti riigi põllumajandusele ja arvamus 

põllumajanduse tulevikuperspektiivi kohta? Kas leiate, et põllumajandus vajab riigi 

poolt suuremat tähelepanu võrreldes teiste tootmisaladega ja milline on Teie arvamus 

Eesti põllumajanduse tuleviku perspektiivi kohta? Põllumajanduseksperdid vastasid 

järgmiselt: 

a) Manivald Müüripeal: Eesti põllumajandus on taasiseseisvuse ajal peaaegu 

normaalselt arenenud, nii palju kui see võimalik on olnud. Võrreldes kolhoosiajaga, on 

suur edasiminek toimunud põldude saagikusel ja piimakarja produktiivsuse 

suurenemisel. Ei tohi unustada ka seda, millist tööd on tehtud tõuaretuses viimase 100 

aasta jooksul. 

Samal ajal on kurb lugu sellega, et Eesti maarahvas muutub sulaseks oma isade maal. 

Paljud meie tuntud suuremad majandid on sattunud väliskapitali kätte. Ja see 

väliskapitali kätte minek jätkub. Miks peab meie põllumehest saama väliskapitali 

sulane, kurvemal juhul isegi ori? Kes tahab saada omale elamiseks ulualust, see peab 

vabatahtlikult 30 aastaks hakkama välispanga orjaks. 
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Riik peaks meie maaelule senisest rohkem tähelepanu pöörama. See abi ei tähenda mitte 

ainult raha jagamist, vaid ka mitme kandi pealt väikest tagasihoidlikku sundimist. 

Maal on palju töötuid, kes käivad ka vallamajast toetust küsimas. Toetust tuleb 

võimaluse korral anda, kuid selleks on vaja täita mõned eeltingimused. Valla 

sotsiaalnõunik peaks igat töötut pere  juhendama, et nad hariks iga pereliikme kohta 100 

ruutmeetrit maad. Ühelt ruutmeetrilt võib saada 3 kg kartulit, kapsast, kurki. Seega 100 

ruutmeetrilt 300 kg, selline kogus on ühe inimese aastane vajadus. 2010. a. jagasin 

mõnele vallavanemale veidi tubaka seemet. Soovitusega, Kui keegi töötu abiküsija on 

ka veel juhuslikult suitsetaja, siis soovitada tal kindlasti tubakat kasvatada. Samas teha 

ka näitlik kalkulatsioon, kui palju kulub (=raiskab)  tänasel töötul inimesel raha 

tubakale. 

Rahvast on vaja harida ka selles suunas, et nad hakkaks rohkem puuvilju ja marju sisse 

tegema. Meie peres jääb igal aastal kasutamata vähemalt 500-600 kg rabarberi varsi. 

Kasutamata jääb ka 10 punase sõstrapõõsa ja 10 karusmarja põõsa saak. Aasta tagant on 

korralik õunasaak. Olen pakkunud mitmele mahlategemise võimalust, kahjuks keegi 

pole vaevaks võtnud.  

Miks tänased õpilased ei võiks marju ja õunu koguda ja neid mitmel viisil talveks 

säilitada?  Miks ei võiks iga maakooli juurde rajada väikese marja- ja puuviljaaia? 

b) K. Kreegipuu: Loodan, et Eesti põllumajanduse tulevikuperspektiiv on väga 

hea. Seda eelkõige arvestades magevee ressursse meil ja mujal. 

Riigi ülesanne kõigis tootmisvaldkondades on eelkõige võimalikult võrdsete 

konkurentsitingimuste ning soodsa tootmiskeskkonna (infrastruktuur jm.) tagamine. 

Suurem tähelepanu peaks eelkõige tulenema põllumajanduse inimeste esmavajadusi 

rahuldavast ning selle kaudu riiklikku iseolemist ja kaitsevõimet tugevdavast rollist. 

Samuti on palju räägitud põllumajandustoodangust kui ühest vähestest meie kindlatest 

ekspordivõimalustest ja maksebilansi tasakaalustajast. 

Aga veelkord – võtmesõna riigi ja põllumeeste suhetes pole mitte "toetus" vaid 

"võrdsem konkurents". Suurim viga, mida tehakse ongi see, et põllumajandust kiputakse 

võrdlema teiste tootmisaladega. Eesti põllumajandust ja selle tootmiskeskkonda saab 

ikka võrrelda ainult põllumajandusega teistes riikides. Ja kui teised riigid pööravad 

põllumajandusele suuremat tähelepanu kui mõnele teisele tootmisalale, siis peab seda 

tegema ka Eesti. 
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c) Ü. Niisuke: Töökus ja oskus kohaneda uue olukorraga iseloomustab tänaseid 

ettevõtjaid ja talunike. Kui varata jäänud talunik jäi ellu ja oskas ka selles olukorras 

leida lahendusi, siis suurte toetustega harjunud vanad Euroopa Liidu riigid ei suuda 

meiega sammu pidada. Õigem oleks kaotada kõik toetused Euroopa Liidu 

põllumajanduslikule  tootmisele. Kaotada siseriiklikud subsideerimised, siis selguks 

meie tegelik võimekus ühisturul. Eesti põllumees on maksimaalselt kasutanud  Euroopa 

Liidu toetusi. Läinud üle uutele meetoditele maaviljeluses, kaasaegsele tehnikale, 

farmides uutele pidamise ja söötmise viisidele. Tänane ühiskond on hakanud mõistma 

kodumaise põllumajandustoodangu vajadust. Kindluse annab ka see, et on sirgumas uus 

põlvkond põllumajandusettevõtjaid, kes on vastava hariduse ja ettevalmistusega, kes 

töötavad ja omandavad kogemusi vanema põlvkonna kõrval. See tähendab tootmise 

järjepidevust ja maaelu säilimist. 

Üldsus ja Riigikogu ning valitsus ei ole mõistnud Eesti põllumajanduse rolli. Alles 

nüüd, kus toiduainete hinnad on kõrgemad kui Soomes ja Saksamaal, on aru saadud  

kodumaise toiduahela vajadusest. Rääkimata meie toiduainete puhtusest ja kvaliteedist. 

Inimeste harjumustest ja tervisest. Vajadusest tarvitada kodu lähedal toodetud 

toiduaineid. Üle subsideeritud põllumajandusega Euroopas on väikeste toetustega raske 

olla konkurentsis. Samal ajal on Eestis põllumajanduse toetused 4-5 korda madalamad 

kui EL „vanades“ liikmesriikides. Diiselkütuse (üks väga oluline sisend) aktsiis on aga 

kolm korda kallim Euroopa Liidu keskmisest. Halvaks näiteks oli komplekslubade 

rakendamine veisekasvatusele (ainukesena Euroopa Liidus). Alul otsustati seadusega, et 

veisefarmi kompleksloa saamiseks peab tasuma riigilõivu 50000.- krooni. See oli 

võrdne suurte keemiaettevõtetega. EPK survel alandati 10 000.- kroonini, kuigi 

palusime viia 5000.- kroonini. EV Valitsuse ettepanekul viidi ka suurte tööstusettevõtete 

komplekslubade riigi lõiv samale tasemele põllumajandusettevõtetega. Võrreldes 

naaberriikidega (Läti, Soome ja Leeduga) Eesti Vabariigi Valitsus ei pööra piisavalt 

tähelepanu põllumajanduse probleemidele. Leedus on rakendatud põllukultuuride 

kindlustamine, mille puhul riik osaleb kindlustusmakse tasumisel 50% ulatuses. Naabrid 

on siseriiklikult toetanud ikalduste korral põllumehi. Ei saa võrrelda SKP tootmist 

pankades, tööstuslikku tootmist tootmishoones ja ilmastikust olenevat 

põllumajandustootmist. Paljud poliitikud on öelnud, et põllumajandus ei erine millegagi 

muust ärist. Kahjuks leidub selliseid inimesi ka tipp-poliitikute hulgas. 
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d) J. Särgava: Ei ole midagi uut siin ilmapäikese all!  Tootmisüksused 

suurenevad, spetsialiseeruvad.   Sellele vastu töötamine on kulukas ega anna tulemusi, 

sest turg ei maksa seda kunagi kinni! 

Madalamad toetustasemed ELi keskmisest tasemest ja  kõrgemad keskkonnanõuded ELi 

tasemest toimivad tugevate piduritena põllumajanduse konkurentsivõimele.  Viimase 

kümnendi jooksul on põllumajanduse töötajad  oluliselt vananenud, pensionile 

siirdunud.  Elavjõu ja oskusteabe taastootmine põllumajanduses on aeglasem tarvilikust. 

Meid, tegevpõllumehi on suurusjärgus 25 000 inimest. 25 aastase tööstaaži juures peaks 

umbkaudu 1000 pääsema igal aastal pensionile.  Tõusev tööviljakus ja arenev tehnika 

asendab sellest vajadusest mitte enam kui 10% aastas, st. ca 100 “kadu”.  Sadakond 

tuleb juurde. Ülejäänute osas toimub  ülemäärane “hõrenemine.”    

Seda näitab seegi asjaolu, et kõige suurema masu ja  tööpuuduse ajal püsis muutumatult 

täis farmitöötajate tööpakkumiste (koos korterivõimalusega) veerg Maalehes. Sektori 

palgatase on aga oluliselt madalam näit. ehitussektoriga võrreldes. Palgatase omakorda 

tuleneb tööviljakusest, kordades madalamast toetuste tasemest, piirangutest, sh. 

ebamõistlikest, nõrgalt arenenud kohaliku toidu turuvõimest, tagasihoidlikust 

põllumajanduslikust mainekujundusest.  Konkurentsivõimelisema toetuspoliitika 

saavutamine ELi tasemel + kokku lepitavate prioriteetide arendamine sisemaises 

põllumajanduspoliitikas suudavad anda positiivset hoogu käimasolevale 

põllumajanduslikule tootmisele. Mahepõllumajanduse arenguks on meil ressurssi maa 

kujul rohkesti. Mahetooted omavad üha suurenevat nõudlust ka välisturul. Sellega me 

kellelegi jalgu ei jää! EL rahastab ka meelsamini kui teisi alasid, kus ELil endal 

ületootmisega raskusi. 

Kindlasti vajab maaelu riigilt suuremat tähelepanu. Vajab selgemat eesmärgistamist 

lühemas ning pikemas plaanis. Tegevusvaldkondade prioriteetide seadmist – mida meil 

on mõistlik toota konkurentsis püsimiseks (piim, liha, tera- ja köögiviljad jne). 

Toetusvahendid jaotada prioriteetidesse.  “Kõige toetamine” piskuga annab küll hetke 

leppimist, kuid pikemas plaanid jaotatakse kõik ilusasti ära, keegi suurt midagi ei 

saanud, järele kah miskit väärtuslikku ei jää. 

Tähelepanu saakski seisneda selles, et ükski eriti kiire  seadusmuudatus ei saaks toimida 

alla 3 aasta avalikustamisest ja kujundav seadusmuudatus ei saaks toimida alla 5 aasta 

teavitamisest. Teisiti on isegi laenuvahendite kavandamine “oraste peale” seisundis ja 
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jääb ilmselgelt puudulikuks igasuguse riski hindamisel.  Tarvis on arvestada, et 

seadusepügala paberilt maastikku jõudmine võtab aega 3 aastat, majandustulemust saab 

hinnata 5 aasta pärast, tegelik tulemus jõuab kohale alles  seitsmendal aastal.  Kõik, mis 

on kiiremini tehtud järjekordse trahvi vältimiseks, kipub olema kaotuste hinnaga 

jooksvalt aastalt ja eelolevatelt aastatelt. Kiirustamine  kannab üldjoontes sihitu, 

plaanimatu tegevuse pitserit. 

e) R. Randver: Hea, suutsime meie nõukaaja taristu (tootmishooned, teed, 

maaparandussüsteemid, EPT, KEK  jne.) edasises tootmises ära kasutada. 

Taasiseseisvumise algus oli meile väga keeruline. EL liitumiseelne ja liitumine näitas 

juba tunneli lõpus valgust. Aga Eesti põllumajanduses on tootjatoetused peamiste EL 

riikidega mitu korda väiksemad. Seega on meie partnerriikidel eelis. Loodan, EL ühine 

põllumajanduspoliitika kaasajastatakse ja see looks vanade ja uut liikmesriikide 

põllumeestele võrdsed konkurentsitingimused EL ühisturul. 

Tootjatoetuste eest peaks Vabariigi Valitsus ja tootjaorganisatsioonid kõvasti tööd 

tegema, et lähenemine toimuks kiiremini kui aastal 2028. 

Jätkuma peaks maale ettevõtluse sooduslaenud ja toetused läbi Põllumajanduse ja 

Maaelu Krediteerimise Fondi. 

f) J. Leetsar: Taasiseseisvunud Eesti on lasknud põllumajandusel omasoodu 

kulgeda, mingeid olulisi regulatsioone pole kehtestatud. Eesti riigil on samal ajal 

potentsiaali toidutoomist oluliselt suurendada. Meil on erinevatel hinnangutel ca 300 

tuhat hektarit maad, mida oleks võimalik taludele jaotada. Teiseks võiksime kasvatada 

rohkem piimalehmi (arendada piimandustalusid), kasvatada rohkem paar miljonit siga, 

arendada välja biodiisli tootmine (raps, rüps jne), looma bioenergial elektri- ja 

soojatootmise kombijaamu-ühistuid. Võimalusi on palju ka vesiviljeluse arendamiseks 

(kala- ja vähikasvatus, agar-agar jt). Nende tegevusalade arendamiseks tuleks koostada 

põllumajanduse ja maaelu arengukavad (mitte need AKd, millede alusel kaubeldakse 

EList toetusi olemasolevatele tootjatele ja eriti uusmõisatele. Muuseas – oleks see minu 

teha, jätaksin välismaalastele kuuluvad põllumajanduslikud suurettevõtted kõik ilma 

riiklike toetusteta. Asi selles, et nad viivad ju need toetused kasumina Eestist välja ja me 

lihtsalt raiskame selle raha ära ning ei edenda ei eestlust ega ka eestlastele kuuluvat 

talumajandust ning ühistuid. Eesti maamajandusel on tegelikult perspektiivi küll, kui 
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seda hakatakse süsteemselt ja kavakindlalt ning eestluste arenguvajadust silmas pidades  

arendama. 

Loomulikult vajab suuremat tähelepanu. Kuna Eestis on piisavalt tootmispinda (maad) 

ja vett, siis võiks Eestist kujundada välja agraartööstusliku suunaga väikeriigi (nagu 

Taani). Vahendajatele, allhankele ja kaupmeestele üles ehitatud riik ei ole 

majanduslikult jätkusuutlik. Eestlased tuleb siduda oma maa külge! See on mõneti 

valulik teema, kuid eestluse püsimiseks hädavajalik. Me peame peatama eestlaste 

väljarände riiklike meetmetega.  

g) Johannes Valk: Seoses rahvastiku väikese tihedusega on meil suur potentsiaal 

maa, vee ja järelikult ka põllumajandussaaduste tootmise osas. Taasiseseisvuse ajal on 

põllumajanduses toimunud kiired muudatused "tänu" selle pikaajalisele surutusele. 

Sisuliselt on see areng, mis on tingitud tavapärase majandamise võimatusest. 

Meenutagem sotsialismiaegseid laulusõnu - Meil raskused aitavad elada ja võita. Sama 

nähtus on toimunud majanduses tervikuna sõja ja kontributsioonidega seoses näiteks 

Jaapanis, Soomes, Saksamaal. Vaadates ajas tagasi ja ruumis ringi laialdasemalt on 

inimkonna areng nihkunud lõunast põhja. Teatud heaolutaseme saavutamisel muutub 

inimene laisemaks ja ühiskonna areng selles piirkonnas pidurdub. Põhjala rasked olud 

nõudsid enam töökust ja need piirkonnad arenesid tehniliste võimaluste tekkimisel 

hiljem kiiremini. Heaolutaseme saavutamisel olukord muutub. Eesti maainimene 

on andnud oma kannatuste hinnaga olulise panuse ja tema mõnitamise asemel tuleks 

temasse pigem suhtuda kui märtrisse. 

Kui võrrelda senisega, siis loomulikult vajab suuremat tähelepanu. Kui võrrelda 

konkurentidega, siis samal tasemel ja samas suhtes nende riikide ja nende riikide 

siseselt olevate tootmisharudega. Seda juhul kui tahame pidurdada suurkapitalismi 

arengut põllumajanduses ja vastupidi. Ilmselt peale põllumajandusliku 

tootmise üleminekut valdavas osas meie riigi mõistes suurkapitalistide valdusesse 

leitakse, et põllumajandusesse on suhtutud ebaõiglaselt ja seda tuleks parandada. Teiste 

sõnadega ka põllumajanduses tegutsev suurkapitalist nõuab oma osa tulust. Tilluke 

algus on selles osas juba tehtud - järsku märgati seda, mida pikki aastaid ei tahetud ka 

näpuga näidates näha, nimelt seda, et meie põllumeeste toetused on väiksemad kui ELis 

keskmiselt. 
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h) Edgar Viks: Tänases Eesti põllumajanduses ei ole kuulda akordi, kostab 

hoopis ebakõla, kus üheks põhjuseks on suur sotsiaalne ebavõrdsus, et mitte öelda, 

sotsiaalne vägivald. Jagan nende arvamust, kes leiavad, et Milton Friedmani 

ultraliberaalne majandusmudel võis sobida suurele ja rikkale Ameerikale, kuid ei pruugi 

hoopiski sobida väikesele ja vaesele Eestile. Kui stagnaaja suurmajandis toimis 

taimekasvatus, mis muu toodangu hulgas varustas loomakasvatust suures osas söödaga, 

(välja arvatud ostujõusööt) siis loomakasvatus varustas kõrvalsaadusena sõnnikuga 

taimekasvatust. Mehhanisaatorid aga teenindasid kõiki tootmisüksusi, mis kokku 

moodustasid majandis ühtse terviku. See tervik aga lammutati tükkideks, nimetusega 

taimekasvatuse OÜ, loomakasvatuse OÜ jne, kus üks OÜ müüb oma toodangut teisele. 

Minule kui võhikule on raske mõista, mille poolest selline süsteem on ratsionaalsem? 

Suhted on ju läinud keerulisemaks ja pealegi võivad igal OÜ-l olla omad erahuvid. 

Arvestades suurtootmise eeliseid ja võimalusi, samuti turu nõudlust, tuleks välja 

selgitada optimaalsed arengusuunad, millele panustada. Ei jää vist kahtlust, et 

põllumajanduses kuulub tulevik suurfirmadele, olgu nende nimetus milline tahes. Kas 

panustada taimekasvatusele, loomakasvatusele, või hoopiski nende sümbioosile, see 

peaks küll jääma teadlaste ja eriala spetsialistide otsustada. 

Tähelepanu Eesti põllumajandusele, see on küll esimene asi, millega riik peaks 

hakkama tegelema. Põllumajandusministeerium, see peaks olema tuntav mitte ainult 

igas külas, vaid igas talus. Minule tundub, et siiani on see asutus tuntav ainult pealinnas, 

kas siis Tallinnas,  Brüsselis või koguni „Pealtnägijas“. Aga Eesti põllumees vajab ELs 

võrdset kohtlemist ja elu tahab elamist ning töö tegemist ja see väärib pingutamist. Olen 

veendunud, et Eesti põllumees on selleks valmis. 

 Lõpetada tahaks tuntud ütlemisega: „SEE JALG ON IKKA ÕIGEL TEEL, MIS ADRA 

TAGA ASTUB“ ,  ja seda sõltumata riigikorrast või valitsustest. 

i) Aavo Mölder: Hea kui säiliks väiketootja sektor ja see oleks paindlik oma 

nišis. Väiketootjad, kes tegelevad samade asjadega, mis suured, on eelduselt ka 

suuremates raskustes. Sest kartus on, et põllumajanduses läheb sarnaselt nagu 

panganduses või ka muus ettevõtluses: suured müüvad ennast hästi ja väikesed 

lõpetavad. Globaliseerumisprotsessi peatada ei saa. Ühistegevus on hea, aga arvan et see 

peab ka kasumlik olema. Et panna piim ühte pütti teiste tootjatega ja parema hinnaga 

müüa toimib hästi. Samas on „ühistegevus“ kui mõiste kõigile mitte üheselt mõistetav. 
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Näha on probleemi ka noorte huvis töötada selles sektoris. Tartu Agro näitel on parimad 

töölised juba 30 aastat töötanud seal ning uusi peale tulemas väga pole. See on pannud 

isegi mõtlema ettevõtte suurust vähendada.  

Ebavõrdne konkurents põllumajanduses nõuab suuremat tähelepanu. Meie varem tehtud 

otsused on sellised, miks me nüüd kannatame. Üldiselt üritatakse tasakaalustada, aga 

see on pigem nõrgemate elus püsimiseks veel vähene. Ja kui nõutakse, et 

põllumajandussektor peab suuremat tähelepanu pöörama maaelule tervikuna ja selle 

sotsiaalsetele probleemidele, siis autor nii ei arva. Täna maksavad suured 

põllumajandusettevõtted sotsiaalsfäärile juba niigi kõrgeid makse. 

Põllumajandusekspertide arvamus on ühtne: Eesti põllumajandus vajab riigi suuremat 

tähelepanu. Põllumajandus vajab suuremat toetamist, kuid eelkõige paremaid 

konkurentsi tingimusi. Perspektiivi nähakse piimandustalude arendamises, seakasvatuse 

laiendamises, biodiisli tootmise välja arendamises, mahetootmises ja ühistegevuses.  
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KOKKUVÕTE 

Lähtuvalt uurimistöö eesmärgist analüüsis autor kuidas ja miks muutub 

põllumajandusettevõtete struktuur Eestis. Lisaks püstitas autor eesmärgi täitmiseks 

küsimused: kas ja mida tuleks põllumajandusettevõtete struktuuri muutuse osas ette 

võtta? Viimasel aastatel on tekkinud väike- ja suurettevõtete vastuseis – kummale on 

tänapäevane põllumajanduspoliitika soodsam. 

Töö käigus selgus, et maa on kogu põllumajandusliku tootmise alus ning 

põllumajndusmaa on peamise tähtsusega tootmisvahend põllumajanduses. Seega Maa 

on loodusvara, mis on ruumiliselt piiratud, kohtkindel ja asendamatu tootmisvahend 

põllumajanduses. Tähtsal kohal on viljakas maa ja selle õige kasutus. Viljakas maa on 

peamiseks objektiks põllumajandusettevõtete struktuuris, mida tuleb võimalikult suurel 

osal ära kasutada põllumajanduses. Suured ettevõtted nõuavad suuri põllumassiive ja 

suuremaid põllumasinaid. 

Põllumajandusekspertide intervjuude analüüsimisel saab rõhutada järgmisi olulisi 

tulemusi: 

1. Talu nimetusest ei tuleks loobuda. Talu hoiab maaelu mainet ning ka 

lugupidamist esivanemate poolt tehtud tööle ja traditsioonidele. 

2. Teise maailmasõja järgne Nõukogude Liidu sundkollektiviseerimine oli 

ebaõiglane ja vale, mis lõhkus põllumajanduse arengu ja toimiva 

põllumajanduse struktuuri. Kolhoosi ja sovhoosi põhimõte oli ühiselt 

tegutsemine, mis pole halb mõte, kuid sunniviisilise tegutsemisega ei saavutatud 

kiiret edu, vaid pigem aastakümneteks kahju. 

3. Taasiseseisvunud Eesti algusaastail ei kasutatud põllumajanduses piisavalt hästi 

ära ühistegevust, mille tagajärjel suurtootmine kadus paljudes piirkondades. 

Maade erastamise käigus tehti suur viga sellega, et suur osa põllumajandusmaad 

tagastati inimestele, kes põllumajandusega enam ei tegele või polnud kunagi 

tegelenud. Tegelikel põllumajandustootjatel oli peaaegu võimatu säilitada suuri 

majapidamisi. 
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4. Eesti põllumajanduse ja maaelu maine on põllumajandusekspertide arvates 

erinev. Mainet on positiivselt mõjutanud meedia kutsudes eelistama kvaliteetset 

eestimaist toitu. Negatiivsest küljest lahkuvad noored maapiirkonnast, nähakse 

maainimeste haridustaset nõrgemana ja alkoholi liigtarbimist. 

5. Eesti riik peaks suutma oma elanikkonda kindlustada omal maal kasvatatud 

põhitoiduainetega. Põllumajandus vajab suuremat riigi tähelepanu, paremat 

toetamist ja eelkõige paremaid konkurentsi tingimusi. 

Eesti põllumajandusettevõtete struktuur on olnud pidevas muutuses ning üsnagi 

sarnaselt muutub see võrreldes teiste ELi liikmete põllumajandusettevõtete struktuuriga. 

Eestis on vähenenud 2000ndate aastate algusest väikeettevõtete ja väiksemate 

põllumajandusmajandite arv. Suurettevõtete arv on kasvanud ning samuti võtavad 

suurettevõtted väiketootjatelt järjest rohkem põllumajandusmaad enda kasutusse. 

Uurimistöös on selgunud asjaolu, et põllumajandusettevõtete struktuurile on tugevat 

mõju avaldanud Euroopa Liidu Ühine Põllumajanduspoliitika ning põllumajanduse 

toetamine ELi ja Eesti riigi poolt. Alates 2010. aastast on väiksemate 

põllumajandusmajandite arvu vähenemine aeglustunud. Väiksemate 

põllumajandusmajandite vähenemise pidurdusele on kaasa aidanud maainimeste järjest 

paranev teadlikkus põllumajandustoetustest ja kasvav põllumajandustoetuse maksmine 

põllumajandusmaa hooldamise eest. MAK 2014-2020 perioodi toetuste uuendused ja 

nõuded on esialgu tekitanud arusaamatusi ja raskusi nii põllumajandustoetuste 

taotlejatele kui ka riigiasutuste töötajatele. Siiski arvab autor, et raskused on ületatavad 

ja toetuste maksmise eesmärgid on mõeldud asjakohaselt ning tervendavalt kogu Eesti 

põllumajanduse struktuurile ja konkurentsi tingimuste parandamisele. 
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CHANGES IN FARM STRUCTURE IN ESTONIA 

SUMMARY 

Based on the objective of the research, the author analysed how and why the structure of 

agricultural enterprises in Estonia is changing. The author also developed the following 

questions to fulfil the objective: do any measures need to be taken with regard to the 

changes in the structure of agricultural enterprises, and if so, what should be done? In 

recent years, a contentious issue has developed concerning small and large companies – 

which ones are better served by the current agriculture policy? 

The research underscored that land is the basis of all agricultural production and that 

agricultural land is the principal means of production in the agricultural sector. Land is 

thus a natural resource that is geographically limited, place-specific and an 

indispensable means of production in agriculture. Fertile land and its proper use play an 

important role. Fertile land is the main object in the structure of agricultural enterprise 

and must be utilised to the maximum degree specifically in the agriculture sector. Large 

companies require large tracts of cropland and larger farming machinery. 

Following analysis of interviews with agriculture experts, the following key findings 

should be emphasised: 

1. Farm names should not be relinquished. Farms maintain the reputation of rural 

life as well as respect for the work and traditions of forebears. 

2. Forced collectivisation of agriculture in the Soviet Union after World War II was 

unjust and wrong, destroying the development of agriculture and the functioning 

structure of agriculture. The principle of kolkhozes and sovkhozes was based on 

collective activity, which is not a bad idea; however, coerced action did not 

achieve rapid progress but instead damage that persisted for decades. 

3. In the early years of re-independent Estonia, agriculture did not make 

sufficiently effective use of cooperative activity, and as a consequence large-

scale production disappeared in many regions. A major error committed in land 

privatisation was that a large part of farmland was returned to people who were 
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no longer engaged or never were engaged in the sector. It was nearly impossible 

for actual agricultural producers to retain large operations. 

4. Agricultural experts take different views of the image of Estonian agriculture 

and rural life. The image has been positively influenced by exhortations in the 

media to buy Estonian food products. A negative aspect is that younger people 

are leaving rural areas, which are associated with a lower educational level and 

overconsumption of alcohol. 

5. Estonia should be able to supply its population with Estonian-grown food 

staples. Agriculture needs greater attention from the state, better support, and 

above all, better conditions for competition. 

The structure of Estonian agricultural companies has been changing constantly, and the 

changes have been quite similar to the structure of agricultural enterprise in other EU 

member states. In Estonia, the number of small businesses and agricultural 

microproducers has decreased since the early 2000s. The number of large companies 

has grown and large companies are also taking more cropland away from small 

producers. 

The research revealed the fact that the EU’s Common Agriculture Policy and subsidies 

from the EU and Estonian state have exerted a major influence on the structure of 

agricultural enterprises. Since 2010, the drop in the number of smaller agricultural 

producers has tapered off. A contributing factor to the slowing of the decrease of 

smaller agricultural producers has been the increasing awareness on the part of rural 

people regarding agricultural assistance and increased payment of agricultural 

assistance for maintaining cropland. The new features and requirements of the 2014-

2020 funding period of the Rural Development Plan initially created misunderstandings 

and difficulties for applicants for agricultural support and civil servants. Nevertheless, 

the author believes that the difficulties can be overcome and the objectives of paying 

assistance are designed accordingly and will have a beneficial effect on the entire 

structure of the Estonian agriculture sector and improve the conditions for 

competitiveness. 
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LISAD 
 

Lisa 1 

Intervjuudele vastanud põllumajandusekspertide isikuandmeid. 

Jaan Leetsar 

Hariduskäik: 1964 Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi ja aastal 

1971 maaparanduse erialal Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Aastal 1986 kaitses ta 

Jelgavas Läti Põllumajanduse Akadeemias majanduskandidaadi väitekirja ja aastal 1997 

samas majandusteaduste doktori väitekirja. 

Töökäik: Aastatel 1971-1978 Eesti NSV Riiklikus Maaparanduse ja Veemajanduse 

Komitees peaspetsialist; aastatel 1978-1990 töötas ta Riiklikus Projekteerimise ja 

Uurimise Instituudis Eesti maaparandusprojekt osakonnajuhatajana. 21. oktoobrist 1992 

kuni 8. novembrini 1994 oli Mart Laari esimeses valitsuses põllumajandusminister. 14. 

novembrist 1994 kuni 10. märtsini 1995 oli VII Riigikogus, kuhu pääses 

asendusliikmena. Pärast Riigikogust lahkumist tegutses ta FIE-na ja oli Eesti 

Põllumajandusülikoolis professor ja dotsent. Kuulub Isamaa ning Respublica Liitu. 

Tunnustused: FAO hõbemedal, umbes 40 tänukirja ja muud medalit. 

Manivald Müüripeal 

 

Hariduskäik: 1958. a lõpetas kaugõppe kursuse kolhoosi raamatupidamise alal. 

Keskharidus EKP Nõukogude-Parteikoolis Kehtnas aastatel 1961-1964, diplomil  

agronoom-organisaator. EPA Kaugõppeteaduskond  - veebruar 1966. a kuni 23.06.1971. 

a diplomil õpetatud agronoom-ökonomist. EKP Tallinna Linnakomitee Marksismi-

Leninismi Õhtuülikool (Sakala tänavas)  aastatel 1972-1975. Kolme aastane kaugõpe, 

majandushariduse propagandatöö metoodika. Filosoofia eksam kandidaadimiinimumi 

ulatuses – aprill 1984. a. 14.04.1992. a vannutatud audiitori litsents. 

 

Töökäik: 1949-1951 “Murrangu” kolhoosi arveametnik. 1955-1961 Lihula rajooni V. 

Kingissepa nim kolhoosi raamatupidaja. 1964-1965.a. Haapsalu rajooni “Tuleviku” 

kolhoosi aseesimees. 24.03.1967-1971 sama kolhoosi esimees. 1971-1982 “Sõpruse” 

näidiskolhoosi esimehe asetäitja teaduse juurutamisel ja õpetamisel. 1986-1991 Pärnu 

rajooni Varbla kolhoosi aseesimees, autojuht ja lõpuks ökonomist. NLKPs 1955-1990. 

2002. a lõpetas audiitori töö. 2011. a valmis esimene raamat „Rahuta rannamaa“. 1995. 

a Riigikogu valimistel Mõõdukate liikmena sai 550 häält. Hetkel parteitu. 
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Rein Randver  

Haridus: lõpetanud EPA zooinsenerina 1979. aastal. 

Töökäik: on Eesti poliitik ja XII Riigikogu liige. 1992-2003 töötas Valga Maavalitsuses 

abimaavanema ja maavanemana. 2006-2007 oli keskkonnaminister. 2007. aasta 

Riigikogu valimistel sai Randver 1576 häält, kuid valituks ei osutunud. Vabariigi 

Valimiskomisjoni otsusega määrati ta Ester Tuiksoo asemel kuni uue Vabariigi 

Valitsuse ametisseastumiseni Riigikogu liikmeks, kuid kuna Randver jätkas tegevust 

tagasiastuva Vabariigi Valitsuse koosseisus, määrati tema asemel Riigikogu liikmeks 

Janno Reiljan. 2011. aasta Riigikogu valimistel sai Randver 1604 häält, kuid valituks ei 

osutunud. Ta pääses Riigikokku Ivari Padari asendusliikmena. 2002-2011 a kuulus 

Eestimaa Rahvaliitu. Ta on alates 2011. aastast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. 

Randver on Eesti Kepikõnni Liidu president. 

Tunnustused: 2001 Valgetähe III klassi teenetemärk 

Johannes Valk 

Haridus: Lõpetanud EPA agronoom-ökonomistina.  

Töökäik: Töötanud põllumajanduses töölisena, põllundusbrigadirina, agronoomina, 

ökonomistina ja alates 1989-st aastast põllumajandusettevõtjana. 

Tunnustus: aasta põllumees 2003. 

Kalev Kreegipuu,  

Töökäik: Kauaaegne põllumajandustootja ja -juht. Põlva maavanem 1996-1998. Eesti 

Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige ja 

2010. aastast auliige. EMÜ kuratooriumi esimees ning majandus- ja sotsiaalinstituudi 

nõukogu liige. 

Tunnustused: 2012. a EMÜ aasta vilistlane. 

Aavo Mölder 

Hariduskäik: Lõpetas aastal 1959 Tartu 10. 7-klassilise Kooli, aastal 1962 Väimela 

Põllumajandustehnikumi ja aastal 1963 Tartu 3. Töölisnoorte Keskkooli. Aastal 1968 

lõpetas ta zootehnikuna Eesti Põllumajanduse Akadeemia, aastal 1971 kaitses ta tööga 

"Veiste käitumine suurfarmide tingimustes" põllumajanduskandidaadi väitekirja. 

Töökäik: Aastatel 1971-1976 Tartu näidissovhoosi Vorbuse osakonna juhataja. Aastatel 

1976-1979 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi 

veisekasvatuse osakonnas sektorijuhataja, aastatel 1979-1992 oli ta Laeva katsesovhoosi  
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direktor. 19. veebruarist 1992 22. novembrini 1992 oli Eesti Vabariigi 

põllumajandusminister. Aastast 1993 on Tartu riigimajandi direktor. 

Ta oli aastatel 1971-1989 NLKP liige, aastast 1990 Eesti Maaliidu liige, 14. maist 1998 

on ta Eestimaa Rahvaliidu/Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige. Ta oli Eesti NSV  

Ülemnõukogu XI koosseisu, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja VIII Riigikogu 

(valimisliidu Koonderakond ja Maarahva Ühendus esindajana) saadik. Ta on olnud 

Erastamisagentuuri nõukogu liige ja Riigi Viljasalve haldusnõukogu liige. 

Tunnustused: Medal "Töövapruse eest", 2002 Riigivapi V klassi teenetemärk, 2005 

Tartumaa Kuldne Tammeoks, 2006 Valgetähe II klassi teenetemärk. 

Juhan Särgava  

Hariduskäik: 1975-1976 EPA põllumajanduse mehhaniseerimine. 1975-1976 EPA 

kvalifikatsiooni tõstmise osakond – põllumajandusettevõtete juhtimine (täiendkoolitus).  

Töökäik: alates 1992. a OÜ Saidafarm omanik ja 2010. a Põllumeeste Liidu president. 

Nissi Vallavolikogu liige 1999. aastast kuni tänaseni. 1999-2009 oli ta Nissi 

Vallavolikogu esimees. Samuti kuulus Juhan Särgava Harjumaa Omavalitsuste Liidu 

juhatuse koosseisu aastatel 2002-2009. 2010. aastast Eesti Põllumeeste Keskliidu 

president. 

Tunnustus: 2012. aasta Harju maakonna aukodanik. 

Ülo Niisuke   

Hariduskäik: Lõpetas aastal 1948 Pagari 7-klassilise kooli, aastal 1959 agronoomina 

Olustvere Põllumajandustehnikumi ja aastal 1966 agronoomina Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia. 

Töökäik: Aastal 1952 kolhoosis "Tulevik" brigadir. Aastatel 1955-1963 oli ta ELKNÜ 

Rakvere Rajooni Komitee sekretär. Aastatel 1963-1973 oli ta EKP Rakvere 

Rajoonikomitee sekretär, aastatel 1973-1979 oli ta Rakvere Rajooni Rahvasaadikute 

Nõukogu Täitevkomitee esimees, aastatel 1979-1988 oli ta EKP Rakvere 

Rajoonikomitee I sekretär. Aastast 1989 oli ta MTÜ Rakvere Maarahva Liit esimees. 

Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja. 1989-2013 Virumaa põllumeeste Liidu 

esimees. 2013. aastast Rakvere valla arenduskonsultant. 

Tunnustused: 2015. aastal Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk. 

Edgar Viks 

Hariduskäik: Astus 1946. a oktoobris Valga Raudteekooli nr 2. Lõpetas 1955. a Valga 

Töölisnoorte Keskkooli ja 1965. a Tihemetsa Põllumajandustehnikumi  
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kaugõppeosakonna tehnikmehaaniku kvalifikatsiooniga. Lõpetas 1976. a. EPA 

kaugõppe osakonna põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise erialal. 

Töökäik: Aastast 1956 põllumajandust teenindava jaokaupluse juhataja. 1960-1980 

Eesti Põllumajandustehnika (EPT) rajooni varustuskontori juhataja. Aastast 1980 EPT 

keskaparaadi varustamine Peavalitsusosakonna ja valitsuse juhataja kuni ATK 

likvideerimiseni 1990. aastal. 
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Otsetoetuste tase vastavalt ülemkogu läbirääkimistele 23.11.2013 (EUR/ha) 

 

Allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja koduleht. http://www.epkk.ee/6337. 
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Makstud põllumajandustoetused taotlejatele 2007-2013 eurodes 

 

Allikas: PRIA andmebaas 
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Allikas: PRIA andmebaas 
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Lisa 6 
Maakondade rahvaarvu suhteline muutus, 1989-2000, 2000-2011 
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Maaelu arengukava eelarve eurodes 2007-2013 ja 2014-2020 

Meede Eelarve 

2007-2013 

Eelarve 

2014-2020 

Teadmussiire ja teave 3 666 012 12 000 000 

Nõuandeteenuste toetamine 4 567 569 6 600 000 

Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade 

raames toodetud toodete promotsioon 

0 1 000 000 

Investeeringud põllumajandusliku majapidamise 

tulemuslikkuse parandamiseks 

191 050 202 172 866 647 

Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja 

turustamiseks 

45 490 319 75 000 000 

Põllu- ja metsmajanduse taristu arendamine ja hoid 48 232 333 55 000 000 

Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine 22 565 835 25 000 000 

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 

maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse 

suunas 

76 351 540 54 553 897 

Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse 

parandamine 

14 248 000 10 000 000 

Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine 6 426 000 6 500 000 

Tootjarühmade loomine 4 481 619 6 000 000 

Ebasoodsamate piirkondade toetus 53 513 654 – 

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 8 652 796 5 263 650 

Natura 2000 toetus erametsamaale 25 439 272 26 423 600 

Põllumajanduslik keskkonnatoetus 210 886 973 202 127 000 

-          Sh Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 105 198 573 144 000 000 

-          Sh Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 55 794 869  

-          Sh Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 3 495 967 7 466 000 

-          Sh Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 894 763 583 000 

-          Sh Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 26 798 154 33 200 000 

-          Sh Piirkondlik mullakaitse toetus – 13 000 000 

-          Sh Keskkonnasõbraliku aianduse toetus – 3 878 000 

Mahepõllumajandus – 87 700 000 

Loomade heaolu toetus 21 724 033 30 800 000 

Vähetootlikud investeeringud (kiviaed) 3 962 523 3 000 000 

Kaitsemetsa rajamise toetus (ei rakendatud) 4 281 093 – 

Koostöö (T&A, lühike tarneahel, EIP) 6 499 074 18 700 000 

Külade uuendamine ja arendamine 53 958 605 – 

Kogukonna juhitud kohalik areng – LEADER 85 759 063 93 600 000 

Tehniline abi 38 115 139 38 713 950 

Ületulevad kohustused 18 700 000 12 000 000 

Finantsinstrument – 65 000 000 

ÜPP I samba toetuse vähenemise kompensatsioon – – 

Sammaste paindlikkus (vahendite suunamine I sambast 

II sambasse) 

– 40 000 000 

Kokku 935 350 513 1 007 848 744 
Allikas: PRIA andmebaas
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