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SISSEJUHATUS 
 

Inimkonna erinevatel pandeemiatel, nagu Hispaania gripp, Aasia gripp, Hongkongi gripp, 

HIV/AIDS, SARS, Ebola ja seagripp, on olnud suur mõju majandusele, keskkonnale ja 

igasugusele inimtegevusele, nagu näiteks loomakasvatus, põllumajandus, turism, transport, 

haridus, tervishoid, kalandus, tööstus, kaubandus jms. 2020. aasta kevadel seisis ühiskond 

silmitsi COVID-19 viirusega, mis põhjustas epideemia üle maailma. ( Siche 2020: 1) 

Pandeemia tõi esile kui haavatav on ühiskond ja majandussektor. Elu ja tervise kaitse tähendab 

kriisiolukordades, et tagatud on riigi toimepidevus, kus inimestele on kättesaadavad elutähtsad 

teenused, esmatarbekaubad ja vahendid ning loodud on ühiskonna turvalisus ja julgeolek 

inimõiguste ning põhivabaduse kaitseks (Elanikkonnakaitse kontseptsioon 2018). 

Igapäevaelus on inimesele tarvilik toit ja oluline on, et seda suudab tagada riigisisene tootmine. 

Tavaolukorras loodame globaalsete tarneahelate toimimisele, aga sellisel juhul kui need ei 

tööta, nagu pandeemia tõttu kehtestati piirangud  kaupade ja inimeste liikumisele, siis tuleb 

valmis olla tagamaks isevarustatus. Selles on tähtis roll Eesti piimandussektoril ja võimel 

jätkusuutlikult toota ka tavaolukorrast kõrvale kaldudes. 

Magistritöö päevakajalisus seisneb kriisi- ja hädaolukordades eluks vajalike esmatoodete 

tootmise varustuskindluses, mille suutlikust uuritakse COVID-19 poolt põhjustatud pandeemia 

näitel. Uurimustöös püütakse välja selgitada ja hinnata Eesti piimatootmise tarne- ja toimeahela 

pidevuse tagamiseks vajalike tootmissisendite kättesaadavused ja varud ning kuidas tagatakse 

COVID-19 pandeemia puhul piimatootja toime tulemine kui esinevad tõrked tarneahelates.  

Uurimisprobleemiks on kodumaise piimatootmise valmisolek säilitada jätkusuutlik tootmine 

kriisi- ja hädaolukordades. Elanikkonnakaitse kontseptsioon meetme 10 järgi (2018) on varude 

eesmärgiks luua piisavad ressursid, mis võivad kriisisituatsioonides lõppeda, et oleks elu ja 

tervise tagamiseks tagatud toit, ravimid ja esmatarbekaubad, kütusevarud, elutähtsate teenuste 

toimimiseks vajalikud vahendid ja mitmed teised. 

Piimatootmine on pidev protsess, mis nõuab suurt hulka erinevaid sisendeid. Magistritöö 

eesmärk on välja selgitada, kas Eesti piimatootmine suudab kestlikku tootmist jätkata kriisi- ja 

hädaolukorras. Kestlik tootmine tähendab, et piimatootmise ettevõttes toodetakse ja tarnitakse 

igapäevaselt olemasolevate toimivate lepingute alusel toorpiima ja tekkivate probleemide 
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ilmnemisel suudetakse tõrked eemaldada ööpäeva jooksul. Lüpsjad tulevad loomi lüpsma ja 

töötajad muid vajalikke töid tegema korrapäraselt ning nende puudusest ei jää tegemata ühtki 

olulist tegevust tootmisprotsessis. Kestlikkust vaadeldakse ja analüüsitakse uurimistöö 

kontekstis piimatootmise ettevõtete võimes jätkusuutlikult toimida kui esineb tootmistegurite 

hankimisel tõrkeid ning tööjõu kättesaadavus on takistatud liikumispiirangute ja 

haigusjuhtumite tõttu. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud uurimisülesanded:  

1. Häda- ja kriisiolukorda selgitavate mõistete ja seadusandluse ülevaate koostamine; 

2. Tuua välja COVID-19 pandeemia mõju majandusele ja piimatootmisele; 

3. Piimatootmise tarneahela ja seoste kirjeldamine; 

4. Koostada ja viia läbi intervjuud ning ankeetküsitlused, et välja selgitada piimatootmises 

vajalikud tootmissisendid, nende varud ja kättesaadavus COVID-19 pandeemia 

olukorras; 

5. Saadud andmete alusel teostada tulemuste analüüs ning anda hinnang piimatootmise 

ettevõtete võimele jätkusuutlikult toimida häda- ja kriisiolukorras. 

Magistritöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Töö sisulises osas iseloomustatakse 

piimakarjakasvatuse ettevõtete tootmise olemust, olulisemaid sisendid nagu omatoodetud ja 

sisseostetud sööt, vee ja energiaga varustatus, seemendus- ja veterinaarabi loomadele, tööjõud, 

masinad ja seadmed ning nende varuosad. Käsitletakse ka finantstehingute teostamist, 

sidevahendite kasutamist ja tehnoloogiate toime tagamist. Olulisel kohal on väljundid nagu 

toorpiim ja vasikad ning piimalüpsiseadmete, piimajahutus- ning sõnnikusüsteemide 

toimimine. Teooria osas defineeritakse, mida käsitletakse häda- ja kriisiolukorra foonil ning 

antakse ülevaade sündmustest, mis seda põhjustab. Lisaks sellele selgitatakse tarneahela 

põhimõtteid ja Eesti riigi toiduainetega isevarustatuse tähtsust. Magistritöö põhineb nii 

esmastel kui ka teisestel allikatel, kasutatakse samalaadseid uurimustöid, kirjandusallikaid ja 

Statistikaameti andmeid. Andmete kogumise meetoditeks valiti ankeetküsitlus ja 

poolstruktureeritud intervjuu. Magistritöö hõlmab nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse 

tekstianalüüsi meetodeid, milleks on kontentanalüüs ja teksti sisuanalüüs. Analüüsimisel 

püütakse välja selgitada, millised on piimakarjakasvatajate vaates need kõige olulisemad 

mõjutegurid toorpiima tootmisel ja kas neil on valmisolek jätkata tarne- ja toimeahelate tõrgete 

korral kestlikku tegevust. Saadud resultaadid esitatakse tekstiliste selgitustega, mida 

ilmestavad joonised ja tabelid.  
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1. EESTI PIIMATOOTMINE JA COVID-19 
 

1.1. Piimakarjakasvatus ja isevarustatus Eestis 
 

1.1.1. Piimakarjakasvatus Eestis 

 

Eesti maapiirkonna põllumajanduslikust tootmisest moodustavad võrdlemisi suure osa 

väikemajapidamised, mis samas kasutavad väikest osa põllumajandusmaast ja kasvatavad vähe 

loomi. Sealjuures väikeste majapidamiste osakaal järjest väheneb ning suurte 

põllumajandusettevõtete tähtsus suureneb. Nii on ka loomakasvatusega tegelevate 

majapidamiste arv kahanenud väikefarmide arvelt. Kui 2010. aastal oli 

loomakasvatusmajapidamisi 9 697 ehk 49% kõigist majapidamistest, siis 2016. aastal vaid 6 

965 ehk 42%. (Rosenberg 2019: 185) Juriidiliste isikute majapidamistes on piimalehmade arv 

püsinud suurusjärgus 71 743 kuni 78 107 (joonis 1). Suurimad muutused on toimunud aastatel 

2001‒2020 füüsilisest isikust majapidamistes loomade arvu vähenemisega 51 937 lehmalt 736 

lehmani.  

 

Joonis 1. Loomakasvatus piimalehmadega majapidamistes valdaja õigusliku vormi järgi 2001‒

2020. aastal (Põllumajanduslike majapidamiste... 2021). 

Statistikaameti andmetel toimuvad põllumajanduse struktuuriuuringud ja -loendused kord iga 

kolme või nelja aasta järel. Alates 2020. aastast muudeti kaasatavate majapidamiste lävendit, 

kuna varasemalt viitas juriidilise isikuna tegutsemine pigem suurematele ettevõtetele, siis nüüd 

enam mitte ja tegemist on pigem tavalise tegutsemisvormiga. 
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Piimakarjakasvatus on Eestis tähtsamaid põllumajandusharusid, kuid nagu Euroopa riikides, 

väheneb iga aastaga piimalehmadega majapidamiste arv ka Eestis. Aastatel 2013‒2018 on 

nende arv langenud 45%. Selle peamiseks põhjuseks oli 2015‒2016 aastatel toimunud 

piimandussektori kriis, mil Venemaa kehtestas sanktsioonid. Sel ajal püsisid toorpiima 

kokkuostuhinnad kaks aastat madalseisus ning piimatootmise lõpetas märgatav osa ettevõtteid. 

(Arengukava “Eesti... 2020 :12) 

Tänapäeval on loomakasvatajad muutnud paremaks lüpsikarja pidamistingimused ning 

sealjuures on tagatud tasakaalustatud kvaliteetne sööt. Loomadele on ehitatud moodsad laudad 

ning kaasajastatud on piimatootmise tehnoloogiline varustatus, nii lüpsiseadmed, 

söödamikserid ning -robotid, traktorid jne. (Sealsamas: 16) Uue tehnoloogia kasutusele võtuga 

jäävad ebasoodsasse olukorda väikesed piimatootjad, kelle võimekust takistab tihti 

ebapiisavate finantsvahendite olemasolu. Põllumajandustootmise lõpetamise põhjuseks on 

sageli ka talunike kõrge vanus, kehv tervis, majapidamise ülevõtja puudumine oma peres ning 

talupidamisest tulusama palgatöö olemasolu. Põlvkondade vahetus on eriti tuntavalt kerkinud 

päevakorda viimastel aastatel. (Rosenberg 2019: 184) Kuigi piimalehmade üldarv väheneb, on 

tootlikkus kasvanud kiiresti. 2001. aastal oli piimalehmade produktiivsus üle 5 300 

kilogrammi, 2010. aastal 7 000 kilogrammi ning 2017. aastal oli see juba 9 159 kilogrammi, 

millega Eesti oli Euroopa Liidus Taani järel teisel kohal. Piimakarja produktiivsuse kasv on 

aset leidnud eelkõige suurtes piimalehmade farmides. (Sealsamas: 194) Statistikaameti 

andmetel oli 2018. aastal keskmine piimatoodang lehma kohta 9 287 ja 2020. aastal juba 9 943 

kilogrammi (joonis 2), seejuures piimalehmi oli 2020. aasta lõpus 84 400, mis on 600 võrra 

vähem kui aasta tagasi (Loomade ja... 2021). 

 

Joonis 2. Eesti piimalehmade arv (seisuga 31.detsember) ja keskmine piimatoodang lehma 

kohta aastatel 2010‒2020 (Loomade ja... 2021). 
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Piimatootmise ettevõtete kõrgema tootlikkuse taseme ja konkurentsivõime tõusu põhjusena 

saab välja tuua ettevõtete suured investeeringud loomakasvatushoonetesse ning masinate ja 

seadmete moderniseerimisse. Eesti piimandussektoril on potentsiaali tootmise laiendamiseks, 

kuid kapitaliintensiivse tootmise tõttu on uutele ettevõtetele kõrge sisenemisbarjäär. 

(Arengukava “Eesti... 2020: 6) 

Majanduse arengut mõjutab üha enam tehnoloogia areng, nii on ka taime- ja loomakasvatuses 

tuleviku väljavaateks laialdased digitaalsed lahendused, mis baseeruvad sektoris kasutatavatel 

kaasaegsetel meetoditel ning ettevõtjate innovatsioonivalmidusel. Uute tehnoloogiliste 

lahenduste kasutuselevõtmine ja automatiseerimine võimaldab optimeerida tööde kulgu ja 

suurendada efektiivsust. (Sealsamas: 1) Innovaatiliste lahenduste kasutamine aitab 

põllumajandustootjatel paremini majandada, laiendada äritegevust ja hallata juhtimist. 

Lüpsitehnoloogiad on mehhaniseeritud, kasutatakse lüpsiroboteid ja uuenduslikke seadmeid, 

mis koguvad andmeid piima tootmise, söötmise ja lehmade kohta. Piimakarjakasvatuses 

kasutatavad automatiseeritud farmiseadmed nagu sõnnikusüsteemid, jootmis- ja 

söötmissüsteemid ning lüpsisüsteemid vähendavad töömahtu ja inimressursi vajadust. 

Kaasaegse tehnoloogia kasutusele võtmine aitab tõsta piimatootjate tootmistõhusust ja 

jõudlust, kuid vajab mahukaid investeeringuid, mistõttu on võimalik selliste seadmete 

kasutusele võtmine pigem suuremates loomafarmides. 

2017. aastal müüdi Eestis toorpiima esmaostjatele 726 800 tonni, mis ületas eelneva aasta sama 

perioodi kogust 12 100 tonni võrra ehk 1,7%. Kokkuostetud piim moodustas kogu 

piimatoodangust 91,8%. (Põllumajandussektori... 2018: 37) 2018. aastal jõudis esmaostjate 

poolt kokkuostetud piimast Eestis registreeritud käitlejateni piimatoodeteks töötlemiseks 551 

900 tonni, ülejäänud piimakogus 196 100 tonni ehk 26,2% kogu kokkuostetud piimast, 

eksporditi toorpiimana (Põllumajanduse, kalanduse... 2019: 70). Kodumaise piimandussektori 

jaoks on väga tähtis eksport, 2018. aastal moodustas see 1,3% kaupade koguekspordist. Riigist 

eksporditakse toorpiima, piimatooteid ja mullikaid, peamised välisturud on naaberriigid Läti, 

Leedu, Soome ja Venemaa (Arengukava “Eesti... 2020: 14‒15). Eestis ostavad toorpiima 

kokku enim erakapitalil põhinevad tööstusettevõtted ja piimatootjate poolt piima müügiks 

asutatud piimakogumisühistud. 2019. aastal kokkuostetud toorpiimast kasutati Eestis kohapeal 

piimatoodete valmistamiseks 569 600 tonni, ülejäänud 193 400 tonni ehk 25,3% eksporditi 

töötlemata kujul. (Põllumajanduse, kalanduse... ülevaade 2019. 2020: 75) Viimastel aastatel on 

suurenenud eratööstuste poolt ostetava piima osakaal ning vähenenud vahendajate oma. 
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2020. aastal müüdi esmaostjatele 787 600 tonni Eestis toodetud toorpiima, mis on eelneva 

aastaga võrreldes 3,2% rohkem. Sellest 25,8% eksporditi töötlemata kujul. COVID-19 viiruse 

mõju avaldus Eesti keskmises piimahinnas juunis, kui piima kokkuostuhind oli võrreldes 

märtsiga langenud 12,6%. Sellega asus kodumaine piimahind Euroopa Liidu riikide pingereas 

peaaegu lõpus, edestades vaid Lätit. Järgnevalt hakkas küll piimahind aeglaselt tõusma, kuid 

piimafarmide jaoks tähendas see ikkagi alla omahinna tootmist. (Põllumajanduse, 

kalanduse...2021 : 94) 

 

1.1.2. Toiduga isevarustatus Eestis 

 

2020. aasta esimesel poolel alanud pandeemia on tõendanud, et muutused võivad toimuda äkki, 

jõuliselt ja tekitada palju ebakindlust. Viiruse leviku tõkestamiseks seatud ulatuslikud 

piirangud, mis hõlmavad sotsiaalset distantseerumist, majandustegevuse pidurdamist ja 

riigipiiride sulgemist, halvendavad elatustaset, süvendavad vaesust ja toiduga kindlustamatust. 

Rooma deklaratsiooni järgi on toiduga kindlustatus olemas, kui kõigil inimestel on igal ajal 

füüsiline ja majanduslik juurdepääs piisavale, ohutule ja toitvale toidule, et rahuldada oma 

toitumisvajadusi ja toidueelistusi aktiivse ja tervisliku elu jaoks. Selleks on vaja koordineeritud 

tegevust kõikidel tasanditel ja iga riik peab vastu võtma strateegia, mis on kooskõlas riigi 

ressursside ja suutlikkusega saavutada individuaalsed eesmärgid. (Rome Declaration... 1996) 

Lisaks mõjutavad toidu kättesaadavust sotsiaalmajanduslikud piirangud, nagu ebastabiilsed ja 

kõrged toiduainete hinnad, ebaefektiivsed väärtusahelad, toidu raiskamine ja kadumine 

väärtusahelates ning kaubanduse või finantssektori probleemid (Grote 2014). Toiduga 

kindlustatus on toidu piisav kättesaadavus, mille eelduseks on küllaldane toidutootmine, et 

rahuldada inimeste toiduvajadusi piirkonnas, kus nad elavad (Sjah , Zainuri 2020: 7). Eestis 

tarbiti 2020. aastal värskest lehmapiimast valmistatud tooteid 107,1 kilogrammi inimese kohta 

(Piima ja piimatoodete...2020). Näljaste ja toiduga kindlustamatute inimeste arvu jätkuv kasv 

enamikus maailma piirkondades on murettekitav, mida süvendab veelgi COVID-19 pandeemia 

(Food security... 2020). 

Kõik valitsustasandid peaksid täitma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi tagada 

kodanikele vajalik toit. Toidusüsteemi šokid ja majanduskriisid viivad toiduainetega 

varustamise ebakindluse suurenemiseni. Nälja ja toiduga kindlustamatuse vastu võitlemise 

poliitilised lähenemisviisid peaksid olema kindlalt maandatud ning tunnustades inimõigust 

toidule. (Blay Palmer jt 2020: 518) Riigi toiduainetega isevarustatuse tase määratletakse teatud 
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toote kogutoodangu protsendina enne tarbimist (Varchenko jt 2018: 2). Riigi võimekusel 

ennast ise tähtsamate toiduainetega varustada on äärmiselt oluline roll põllumajandusel. 

Praegusel ajal on Eestis piima, teravilja ja kala tootmine tunduvalt suurem kui tarbimine, kuid 

teiste põhitoorainete tarvidust sellega ära ei kaeta. (See rahvas üksi... 2020) Toorpiimaga 

isevarustatuse tase on püsinud aastatel 2007‒2018 üle 160% (Arengukava “Eesti 2020: 12). 

Põllumajanduse eesmärk on toita elanikkonda. Eestis on olemas looduslikud tingimused, mis 

loovad eeldused tegelemaks nii taime- kui loomakasvatusega. Toiduga isevarustatus ehk 

toidujulgeolek on oluline riigi terviklikust julgeolekust, mis tähendab, et peamised toiduained 

tuleb toota kodumaistel tootjatel. 

Eesti toidujulgeoleku peab tagama stabiilne kodumaise toidu tootmine, kuna imporditava 

tooraine ja toidukaupade saamine võib kriisi ajal olla raskendatud. Sõltumata kokkulepetest 

võivad erinevad tegurid nagu epideemia ja looduskatastroof tekitada olukorra, mil riigid 

keelavad kauba väljaveo. Selleks valmistudes tuleb taastada Eestis toiduga isevarustatus. 

(Hellenurme 2020) Eesti piimakarjakasvatus on heal tasemel, kus tootmine on liikunud 

paremuse poole. Ettevõtted on teinud suuri investeeringuid, loomade pidamistingimused on 

kaasaegsed ja tootmisprotsessid moderniseeritud, mistõttu on karja tootlikkus kasvanud. Kuigi 

loomade arv on vähenenud, suudetakse siiski toota Eestis piima rohkem kui tarbitakse. 

Käesolev kriis ilmestab globaalsete tarneahelate nõrkusi, kus riskide maandamiseks 

rakendatakse tööstuses ja põllumajanduse valdkonnas hajutamist ning kohalikku lähenemist, 

lisaks rakendatakse ringmajanduse põhimõtteid, väärindatakse senisest rohkem kohapealset 

ressurssi ning otsitakse tarnijaid lähipiirkonnast (Varblane 2020: 10). Ebakindluses tekivad 

uued võimalused, muutus loob transformatsiooni tingimused, kus on võimalik õppida 

nõrkustest ja luua toidusüsteeme, mis on tervislikumad, jätkusuutlikumad, õiglasemad ja 

vastupidavamad (Blay Palmer jt 2020: 518). 

Ukraina põllumajanduse tarneahela arendamise strateegia uuringus toodi välja, et neil on 

tekkinud kalduvus põllukultuuride sektori ettevõtetel ümber orienteeruda tööstuskultuuride 

kasvatamisele: rapsiseemned ja sojaoad ning selle tulemusena on suurenenud toidutarbimise 

impordisõltuvuse tase. Just see olukord nõuab sealse põllumajanduse arengustrateegiate 

korrigeerimist toiduga kindlustatuse tagamise suunas. (Varchenko jt 2018: 658). 

Ümberstruktureerimine on potentsiaalne lahendus kõrge riskitasemega olukordadeks. Kui 

piirid on lukus ja kogu riigis on rakendatud liikumise piiranguid, on katkematu toiduga 

varustamise lahendus kohalikes tootmistes ja traditsioonilistes toidusektorites, mis on vähem 
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sõltuvad keerulistest suuremahulistest töötlemisüksustest ja hulgitranspordist. (Thulasiraman 

jt 2021: 4) Piirkondlikud toidusüsteemid, millel on lühemad tarneahelad, nagu ka 

mitmeplaaniline lähenemine ja juhtimine, hõlbustavad sidusat koordineerimist ja koostööd 

süsteemis. Katastroofideks valmisoleku jaoks on tarvis rohkem planeerimist ning tuleb 

eemalduda sõltuvusest ülemaailmsetest tarneahelatest, mis põhinevad vertikaalsel 

integratsioonil ehk tootmisahela lülide ühise omaniku kontrolli all olevatel sisenditel. (Blay 

Palmer jt 2020: 518) 

 

1.2. Piimatootmise tarneahel 
 

Üha keerulisemad ja rohkelt riikidevahelisi tehinguid sisaldavad globaalsed väärtusahelad on 

küll suurendanud maailmamajanduse efektiivsust, kuid muutnud selle ka väga haavatavaks. 

Kaubanduspiirangutest, loodusõnnetustest või teistest põhjustest tingitud tarneprobleemide 

mõju ühes riigis kandub väärtusahelate osaliste kaudu edasi üle riikide ja majandusharude. 

(Viiruskriisi mõju... 2020: 19) Koroonaviiruse levik on maailmamajandust mõjutanud 

laialdaste tagajärgedeni. Olenevalt valdkonnast, on kriisi mõju majandusharudele olnud erinev. 

Rahvusvahelistes kaubavedudes esinesid 2020. aasta alguses hanke probleemid esialgu 

Aasiaga, kust viirus sai alguse ja seetõttu kannatas kõige rohkem import. Pandeemia tõttu 

seatud piirangud mõjutavad tarneahelate kaudu kõiki riike, olenemata millised on riigi enda ja 

kas üldse on riigis kehtestatud piirangud.  

Pandeemia tõttu on valitsused kogu maailmas teinud märkimisväärseid piiranguid kaupade 

transpordile (maa-, vee- ja õhutransport), samuti tööjõu rändele ja põllumajanduslike sisendite 

liikumisele riikide vahel. Piimakarjakasvatajad Ameerikas arvasid, et katkestatud tarneahela 

tõttu kaotati iga päev 14 miljonit liitrit piima. Inglismaal teatati, et piimakarjakasvatajatel oli 

ühe nädalaga ohus ligikaudu 5 miljonit liitrit piima. Seetõttu on logistilise tõhususe säilitamine 

toiduainetööstuses, eriti ülemaailmses kriisis, võtmetegur. (Seckin, Aday 2020: 169)  

Tarneahel hõlmab enne hulgi- ja jaemüüjaid ning ostjaid töömahukat toidutöötlemistööstust. 

Paljudes tehastes tootmisprotsess vähenes, peatati täielikult või osaliselt töötajate tõttu, kes olid 

Covid-19 haigusesse nakatunud. Selle tulemusena on pandeemia suuresti mõjutanud 

toiduainete tarneahelate tehinguid üle kogu maailma, lisaks häiris see pakkumise ja nõudluse 

tasakaalu ning asetas põllumajandustootjad haavatavasse olukorda. (Abid, Jie 2021: 3) Kriis 

annab väljavaate rõhutada kohalike toidusüsteemide eeliseid, võimaldades kohapealsetel 

osalejatel kriisi ajal paremini koordineerida, et vältida toiduainete jaotamise peamisi lünki 
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(Urban food... 2020: 6). COVID-19 poolt põhjustatud pandeemia on toonud täiendava põhjuse 

suurema tarnekindluse otsimiseks. Väärtusahelate riskikindlamaks muutmiseks on mitmed 

ettevõtted hakanud ümber korraldama geograafilist ja sektoripõhist paiknemist ning lühendama 

oma tarneahelaid uute partnerite otsimise abil. (Viiruskriisi mõju... 2020: 19) 

Põllumajanduslik tarneahel hõlmab kogu sisenditega varustamist, tootmist, saagikoristust, 

ladustamist, töötlemist, turustust ja jaotamist, tarbimist ning sealhulgas välist soodustavat 

keskkonda. Need funktsioonid hõlmavad tavaliselt ka teisi tarneahelaid, samuti geograafilisi ja 

poliitilisi piire ning avaliku ja erasektori asutusi ning organisatsioone. (Jaffee 2010: 15) 

Tarneahelate rollide hulka kuulub ka suurema kasumi teenimine, kogukonnale kasu andmine, 

nälja vähendamine, toiduga kindlustatuse saavutamine ja toitumise parandamine (Sjah, Zainuri 

2020: 6). Lisaks omab tähtsust põllumajanduse ja toiduainete tarneahelas keskkond, kuna 

põllumajandustoodang on tugevalt mõjutatud loodusest. Keskkonna varieeruvus, 

näiteks ilmastikutingimused, võivad kajastuda põllumajandussaaduste kvantiteedis ja 

kvaliteedis. (Aramyan jt 2006: 59) Piima tootmistsükkel koosneb erinevatest protsessidest, mis 

kõik on omavahel seotud ja nõuavad  arvukalt sisendeid. Iga tootmisahelasse kuuluv etapp 

vajab tootmistegureid, mille abil protsesse teostada (joonis 3). Tootmiseks vajalike sisendite ja 

nende õigeaegse olemasolu puudumine või raskesti kättesaadavus võib takistada piimatootmise 

sujuvat tegevust, halvemal juhul tekitab see seisaku, mis mõjutab tervet tootmisahelat. 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Piima tootmisahela lihtsustatud skeem (autori koostatud 2021). 

Ettevõtte reageerimisvõime on häda- ja kriisiolukorras otsustava tähtsusega, et toime tulla 

ettenägematutes situatsioonides ja hallata ning saavutada tootmistegevuse jätkumine. 2020. 

aasta kevadel alanud kriis näitas, et ettevõtted on väga tundlikud välistele muutustele. 

Ebakindlal perioodil tuleb nähtavale firma kohanemisvõime ja kas selleks on loodud 

eeltingimused. Selliseid olukordi on raske ette prognoosida, kuid võimalus on välja töötada 

lahendusi, millega vähendada sõltuvust tarneahelas osalejatest.  
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Selleks, et põllumajanduslikus tootmises saada väljundit on tarvis sisendeid. Loomade 

pidamine käib kooskõlas taimekasvatusega, kus kasvatatakse loomadele sööt, seega 

piimatootmine vajab nii taimekasvatuses, loomakasvatuses kui ka turustamises vajaminevaid 

sisendeid. Tootmistegurite ehk ressurssidega, mida kasutatakse piimatootmises, varustavad 

tootjaid tarnijad. Piimatootmise tarneahela (joonis 4) tõhusaks toimimiseks on vaja täpset 

protsesside koordineerimist. Tarneahela üks lahutamatu osa on logistika, mille abil 

kontrollitakse ja juhitakse tarneahela tööd. 

 

 

 

 

Joonis 4. Piimatootmise tarneahela lihtsustatud skeem (autori koostatud 2021). 

Piimatootmise ettevõtetes lüpstakse lehmi vähemalt kaks korda päevas, seetõtu on 

lüpsiseadmete korrektne töötamine igas piimatootmise farmis väga oluline. Kuna lüpsisüsteemi 

kasutatakse intensiivselt, esineb seadmetes detailide purunemist. Olenevalt rikkest võib see 

mõjutada nii toodangu kvaliteeti, olla negatiivsete tagajärgedega piimalehmadele ja tuua 

ettevõttele majanduslikku kahju. Uuematel seadmetel käib müüja firma tegemas regulaarselt 

hooldust, kuid tuleb ette ka tõsiseid rikkeid, mille puhul on vaja samuti pöörduda hooldusfirma 

poole. Lüpsiseadmete varuosade hankimise võimalused, tarnekiirus ja nende õigeaegne 

paigaldamine on piimatootjale äärmiselt olulised. Harjumuspärase lüpsirutiini säilitamiseks on 

tarvis varuda lihtsamate varuosade reserv nagu näiteks tihendid, kummivoolikud jms ning 

koolitada töötaja, kes oskaks neid vahetada. Nii on võimalik viga parandada ja tavapärast tööd 

jätkata ilma ülearuse ajakuluta ning vähendada sõltuvust sisendite tarnijast. 

Koostöö tarneahelas osalejate vahel võimaldab läbipaistvust ja annab olulist teavet tarneahela 

haldamiseks. Ühistegevuse teine eelis on suurem kontroll mõjutegurite üle, mis tähendab, et 

tootmist ei häiri ega lükka edasi ebapiisav sisendite puudumine. (Sjah, Zainuri 2020: 5) India 

uurimistöös leiti, et piimakarjakasvatajate toimimisele, aitab kaasa kui luua igas piirkonnas või 

allpiirkonnas kohalik piimavõrk, mis ühendab hankijaid, meiereid ja sisendite tarnijaid 

digitaalse platvormi kaudu. See hoiaks ära kahju, parandades samal ajal juurdepääsu 

tehnoloogiale, sisenditele ja turuteabele. (Kumar jt 2020: 838) Koroonaviirus on näidanud, 
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kuidas digitehnoloogiad aitavad tarneahelaid paremini ja tõhusamalt toimima panna. 

Probleeme on võimalik prognoosida ja ajutisi puudujääke lahendada. Uued tehnoloogiad 

võivad hõlbustada pakkumise ja nõudluse liidest, mis oleks eriti väärtuslik väga riknevate 

kaupade tarneahelate jaoks. (Sealsamas: 837) Siinkohal kerkib üles ettevõtte tööks vajaliku 

taristu kättesaadavus. COVID-19 poolt põhjustatud kriis tekitas probleemid tooraine ja 

materjalide kättesaadavuses, mida põhjustasid tõrked transpordisüsteemides ja tööjõu 

liikumispiirangud ning haigestumised. Samas võib hädaolukord kaasa tuua vee- ja 

elektriliinide ning sidevahendite katkestused. Sellisel juhul kui elektrit ei ole ja  

kommunikatsioonisüsteemid ei toimi ei ole kasu kaasaegsest digitaliseerimisest. 

 

1.3. Häda- ja kriisiolukord 

 

Inimkonna peamine väljakutse 21.sajandil on teadmised, progressiivne innovatsioon, soodsate 

ja ebasoodsate muutuste pikaajaline ettenägemine ning meetmete väljakujundamine eri liiki 

kriiside korral toimimiseks, et säiliks jätkusuutlik areng (Pater, Cristea 2016: 362). 

Riigi julgeoleku kindlustamiseks on oluline, et elutähtsad teenused oleksid kättesaadavad. 

Tavaolukorras kohaldatakse kaitstuse tagamise meetmed kriiside ära hoidmiseks,  eriolukorras 

rakendatakse abinõud hädaolukordade kiireks lahendamiseks. (Energiajulgeolek... 2014: 14)  

„Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab 

paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või 

tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on 

vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada 

tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja 

vahendeid.“ (Hädaolukorra seadus 2017, § 2 lg 1) Hädaolukorra ohuna käsitletakse seisundit, 

kus sündmus või sündmuste jada või elutähtsa teenuse katkestus võib tõenäoliselt peagi 

kujuneda hädaolukorraks (Sealsamas lg 2). Valitsuse otsusel võidakse välja kuulutada 

eriolukord loodusõnnetusest, katastroofist või nakkushaiguse levikust põhjustatud 

hädaolukorra lahendamiseks (Hädaolukorra seadus 2017, § 19 lg 1). 

Sündmused, mis ohustavad inimese elu, tervist, vara või keskkonda ja võivad põhjustada 

hädaolukorra ( Loetelu sündmustest... 2017, § 1 lg 1):  

1) Päästesündmus, kus füüsikaliste või keemiliste protsesside poolt põhjustatakse ootamatu 

olukord; 
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2) Politseisündmus, mis kuulub politsei kompetentsi;  

3) Küberintsident, mis kahjustab arvutisüsteemide turvalisust; 

4) Kiirgus- või tuumaõnnetus, mille tõttu kujuneb avariikiirituse olukord; 

5) Tervishoiusündmus, mis võib põhjustada inimeste eluohtliku haigestumise, vigastuse või 

mürgistuse; 

6) Loomataud, mis on põhjustatud bioloogilise haigustekitaja poolt.  

 

Kriisi- ja hädaolukorraga on tegemist, kui esineb üks või mitu eespool nimetatud sündmustest. 

Erakordseid juhtumeid võib iseloomustada nende ulatuse, raskusastme ja kestvusega, mis 

avaldavad mõju ettevõtete hakkama saamisele ja tulemuslikkusele. Negatiivse olemusega 

sündmus võib mõjutada kogu tarneahela edukat toimimist ja välja tuua piimatootjate nõrgad 

kohad. 

 

1.4. COVID-19 mõju majandusele ja piimatootmisele 
 

Varasemad pandeemiad, mida maailm on kogenud, on näidatud, et karantiinidel ja paanikal on 

mõju inim- ja majandustegevusele, sealhulgas ka põllumajandusele. Ülemaailmne 

terviseprobleem mõjutab ühiskonna normaalset arengut ja kõiki selle komponente. (Siche 

2020: 2) 2020. aasta kevadel COVID-19 viiruse poolt põhjustatud eriolukord tõi kaasa 

majandustegevuse languse. Olenevalt valdkonnast, on kriisi mõju majandusharudele erinev. 

Enim on piirangute tõttu kannatanud meelelahutus-, majutus-, toitlustus- ja turismisektor. 

Nende ettevõtete olukord ei pruugi lähiajal taastuda, kuna viirusega võitlemiseks seatud 

piirangud võivad kesta veel kaua. 

Maailmakaubanduse pidev kasv sõltub tugistruktuuride, nagu logistika, efektiivsusest. 

Logistikateenused pakuvad valdkondlike ühendusi kohalikus majanduses. See liidab ka 

sisemajandust rahvusvahelise majandusega. Sisemajanduse erinevate sõltuvate 

tootmissektorite (näiteks: põllumajandus, toidutööstus ja turism) ühenduvust tugevdatakse 

tõhusate transpordi - ja logistikasüsteemide kaudu, kuna tootjate üheks motiiviks on oma 

kaupade turvaline transport tarbijatele kulutõhusal viisil minimaalse ajapiiranguga. (Gani 

2017: 279) Kaasaegsed logistikasüsteemid majanduses põhinevad varude vähendamisel, sest 

tarnete kiirus ja usaldusväärsus kõrvaldab vajaduse ladustada. See tähendab, et varud on 

teataval määral üle kantud transpordisüsteemile, eelkõige teedele, aga ka terminalidele ehk 

varud on tegelikult transiidis. (Franchetti jt 2017: 18) 
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Enamik riike on nakatumise määra kontrollimiseks võtnud kasutusele erinevaid meetmeid nagu 

sotsiaalne distantseerumine, ettevõtete kinni panemine, reisikeelud ning riigipiiride sulgemised 

(Poudel jt 2020: 2). Sellised kitsendused on mõjutanud erinevaid majanduses toimuvaid 

protsesse, alates tootmisest kuni lõpptarbijani välja. Pandeemia kontrollimeetmete tõttu on 

häiritud tarneahela etapid, nii tootmine, töötlemine, transport, turustamine ja tarbimine (joonis 

5). Kõik astmed vajavad sisendeid, eriti haavatavad ollakse kui sõltutakse rahvusvahelisest 

kaubandusest, välistööjõust ja imporditakse ressursse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. COVID-19 pandeemia kontrollimeetmed ja nende mõju toiduainete tarneahela igale 

etapile (Poudel jt 2020: 3). 

Ülemaailmse kaubandushäire tõttu seisavad põllumajandustootjad silmitsi põllumajanduslike 

sisendite, nagu seemnete, väetiste ja pestitsiidide nappusega. Suur osa farmereid vaevlevad 

reisikeeldude tõttu võõrtööliste ja hooajaliste töötajate puuduse käes. (Sealsamas: 3). Hiina 

uuringus, kus analüüsiti COVID-19 mõju põllumajanduslikule toidule, kirjeldati, kuidas 

tarneahela häirete ja väheneva turunõudluse tagajärjel on põllumajandustootjad matnud kergelt 

roiskuvaid tooteid ja suunanud toorpiima sõnnikuhoidlatesse. Selle põhjuseks on peamiselt 

kiiresti riknevate toodete, näiteks puuviljad, köögiviljad ja piim, transportimise piirangud. 

Nõudluse vähenemise toidu järele on põhjustanud viiruse tõttu suurenenud töötuse määr ja 

tarbijate ostujõu vähenemine. (Abid, Jie 2021: 3) Rahvusvaheline Toidupoliitika Uurimise 

Instituut tõstab esile, et põllumajandustoodete tõhus pakkumine on stabiilse ja toimiva 

majanduse alus ning kaitseb inimeste toimetulekut. Seega on põllumajandusettevõtete üleval 

hoidmine vältimatu majanduskomponent käimasolevas epideemia vastases võitluses, ometi on 

COVID-19 

Reisipiirangud 

 

 

Riigipiiride 

sulgemine 

 

 

Sotsiaalne 

distantseerumine 

Toidutootmine (taimekasvatus, 

kariloomad, kalandus) 

Töötlemine 

Transport ja jaotus 

Turg ja jaemüük 

Tarbija 
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haiguspuhangu aruteludes seni nendele probleemidele väga vähe tähelepanu pööratud. (Zhang 

2020: 84)  

Pandeemia puhkemise kontrollimiseks võetud piiravad meetmed on ülemaailmselt negatiivselt 

mõjutanud loomakasvatussektorit, eelkõige piima- ja lihatööstust ning sellega seotud protsesse. 

Loomakasvatussüsteeme ja nende tarneahelaid, nagu enamik teisigi ettevõtteid, takistasid 

paljud logistilised katkestused. Üleskutsed jääda koju ja sotsiaalne distantseerumine 

katkestasid loomakasvatusahela jätkusuutlikkuse erinevates valdkondades, alates 

tootmisprotsessist, kuni loomsete saaduste turustamise ja tarbimiseni. Esines raskusi 

elusloomade ja loomsete saaduste (piim, liha ja munad) turule viimisel, takistusi mäletsejaliste 

hooajalise piiriületusega (rändkarjatamine) ning tööjõu ja eriteenuste puudumisega. Tootmise 

esmane logistiline katkestus oli tootmissisenditele juurdepääsu puudumine, nagu loomasööt, 

veega varustatus, lüpsimasinad, vaktsiinid ja muud olulised ressursid. (Hashem 2020: 2,5)  

Mitmed COVID-19 kriisist tingitud häired mõjutavad liha- ja piimatoodete süsteeme 

Zimbabwes ja Etioopias. Peamised väljakutsed, mida ettevõtted nimetavad, on piiratud 

juurdepääs turult saadavale rahale, kahanenud likviidsus ja logistilised häired tarneahelas. Raha 

vähenenud liikumine on muutunud väikeste ja keskmise suurusega liha- ja 

piimatööstusettevõtete jaoks kurnavaks ning see taandub ka mikrotootjatele. Neil puuduvad 

finantsvahendid, et osta tootmiseks vajalikke sisendeid, see ei ohusta mitte ainult nende 

ettevõtete endi kasumlikkust ja jätkusuutlikkust, vaid sel on ka märkimisväärne mõju 

väikesemahulistele loomakasvatajatele. Näiteks ei suuda söötasid pakkuv firma importida 

olulisi eelsegu tooteid, et parandada väiketootjatele müüdava sööda kvaliteeti. Piimatöötlemise 

ettevõte märkis, et neil puudub raha piima testimiskomplektide ja pastöriseerimisseadmete 

parandamiseks vajalike varuosade ostmiseks. See stsenaarium mõjutab ettevõtte 

tootmisvõimsust. Samuti teatasid veterinaarettevõtted, et nad ei ole suutnud piiratud rahaliste 

vahendite tõttu importida loomatervishoiu tooteid, nagu vaktsiinid ja ravimid, mida nad 

müüvad liha- ja piimatootjatele. Logistiliste tarneahela häirete tõttu on piimatöötlemistehastel 

maapiirkondadest toorpiima hankimisel tekkinud takistused ning vähenenud on piima kogus, 

mida neil on võimalik väiketootjatelt osta. (COVID-19 Impacts... 2020) 

Loomakasvatajad seisavad tarne- ja turuhäirete tõttu silmitsi tõsise katsumusega, kuna loomad 

peavad sööma pidevalt ja tootmistsüklid on lühikesed, lehmade puhul toimub lüpsmine iga 

päev. Põllukultuuride kasvatajatele on kriitiline periood kevadise künnihooaja saabumine. 

Haiguspuhang ja lakkamatud tõrjemeetmed pakuvad rohkelt väljakutseid, kui tootmis- ja 
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teenindusettevõtted saavad epideemiast tulenevate kahjude leevendamiseks oma 

tootmisgraafikuid kohandada, ei ole see põllumajandussektoris võimalik. Kevadise kündmise 

tavaline etapp hõlmab tööjõu, seemnete, väetiste, pestitsiidide ja põllumajandusmasinate 

tarnimist kindla aja jooksul. (Zhang 2020: 84) Näiteks Argentiina, maailma suurim sojajahu 

eksportija, on vähendanud oma väljavedusid umbes 50% võrra loomasööda tootmise tehastele, 

mis võib mõjutada ühe kõige kriitilisema sööda koostisosa kättesaadavust. Sarnane olukord on 

tekkinud Brasiilias ja USAs, kus COVID-19 pandeemia piiras nii sojaoa kui ka maisi eksporti, 

mis tõi kaasa loomasööda  koostisosade nappuse. (Hashem 2020: 5) 

Mõistmaks koroonaviiruse poolt põhjustatud epideemiast mõjutatud mikro-, väike- ja keskmise 

suurusega ettevõtete  tegevuse olukorda, korraldas Hiina Innovatsiooni ja Ettevõtluse 

Uuringufirma (ESIEC) meeskond veebruaris telefoni- ja veebipõhised intervjuud 

põllumajandussektori ettevõtetega, keda on küsitletud ning jälgitud viimase kolme aasta 

jooksul. Uuring hindas nende töö jätkamist ja tootmist, peamisi raskusi, millega nad kokku 

puutusid, jõupingutusi kohanemiseks, nõudmisi asjakohaste poliitikate järele ja muid küsimusi. 

Enamik Hiina talusid on kodumajapidamistest väikeettevõtjad, kes ei ole registreeritud 

ettevõtetena, seetõttu ei hõlmanud uuring otsest mõju põllukultuuride kasvatajatele. Valimis 

on käsitletud muud tüüpi põllumajandusettevõtteid, näiteks mehhaniseerimisteenused, 

tolmeldamisteenused, väetisemüüjad ja loomakasvatusettevõtted, mis annavad viiruse mõjust 

laia ülevaate. 2020. aasta veebruari seisuga oli tootmist jätkanud vaid 24,6% 

põllumajandusettevõtetest. Kuna need firmad pakuvad olulisi sisendeid või teenuseid, võivad 

nende tegevuste katkestused negatiivselt mõjutada põllumajandustootmist. (Zhang 2020: 84) 

Analüüsis leiti, et põllumajandusettevõtete peamiseks probleemiks on logistikahäired, eriti 

tooraine puudus ja tarneprobleemid. Stress on eriti terav loomakasvatajate jaoks, 38,5% neist 

loetleb suurima väljakutsena tarneahela tõrkeid. Nende häirete peamiseks tagajärjeks 

loomakasvatusettevõtetele on söötade nappus, millega on ligi 60% põllumajandusettevõtetest 

kokku puutunud, mis tähendab, et loomad võivad surra nälga. (Sealsamas) 

Kariloomade sööda nõudlus suurendab ülemaailmseid kaubavoogusid. Mais ja soja on 

loomasöötades vajalikud komponendid, kuid nende kättesaamine on raskendatud ja  hinnad on 

tõusnud väga kõrgeks. Kallid söödahinnad suruvad ettevõtteid leidma uusi võimalusi. Näiteks 

Hiina ja USA söödatootjad ostavad nisu, mida tavaliselt kasutatakse leiva tegemiseks. Need 

taktikad toovad esile, kui kitsaks on muutunud globaalne turg. Pandeemiast tingitud oodatust 

suuremad tarneajad ja kanade, sigade ning lehmade söötmine on läinud nii kulukaks, et see on 
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üleilmne probleem. (Almeida jt 2021) Eelnevalt välja toodud Hiina põllumajandusettevõtete 

uuringus oli vastajatel  kaks kõige levinumat kaebust, et sööta ei saa taludesse toimetada ning 

veoautodel pole võimalik toodangu kogumiseks küladesse siseneda. Nende probleemide 

lahendamiseks eelistavad põllumajandusettevõtted ja eriti loomakasvatussektori ettevõtted 

valitsuselt asjakohaseid meetmeid nagu üüri vähendamine, rahaline toetus ja vääramatu jõu 

sertifitseerimine. (Zhang 2020: 84) 

Globaalsele pandeemiale reageerisid riigid erinevalt, Eestis kehtestas Vabariigi Valitsus seoses 

nakkushaiguse levikuga eriolukorra. Prooviti alles hoida võimalikult suurt osa majandusest, 

päästes tegutsevaid ettevõtteid toetuste abil ja lootes, et piirangute möödudes saab 

majandustegevus jätkuda, kuid pikale veniva kriisi tõttu vajaksid mitmed valdkonnad 

täiendavat abi. Raskustesse sattunud ettevõtete puhul valitseb ebakindlus ning lähiaeg võib 

kaasa tuua äritegevuse lõpetamisi. 

Viiruse levikust vallandunud kriis mõjutas 2020. aasta I poolaastal piima ja piimatoodete turgu 

nii Eestis, Euroopa Liidus kui kogu maailmas. Märtsis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 

rakendatud erakorralised meetmed põhjustasid piimatoodete hoogsa nõudluse vähenemise ning 

hindade alanemise. (Põllumajanduse, kalanduse... I poolaasta 2020: 46) Piimatööstust tabasid 

madalad piimahinnad, mis langesid 70 riigi hinnangul keskmiselt 4,6% ning jõudsid koguni 

29% Ameerikas ja 19% Indias (Hashem jt 2020: 2). Liikumispiirangute mõjul oli majutus- ja 

toitlustusasutuste tegevus häiritud, mistõttu ei vajatud piimatoodetega varustamist. Samas 

suurenes inimeste koduspüsimisega mitmete piimatoodete (joogipiim, või ja juust) nõudlus 

jaekaubanduses. Järgi jääv piim töödeldi kergesti ladustatavateks toodeteks, nagu pulbrid, 

mille tõttu laoseisud suurenesid ning hinnalangus kiirenes. Viiruse leviku piiramiseks tehtud 

meetmed olid tulemuslikud ja aprilli lõpus hakati piiranguid leevendama. Majutus ja 

toitlustusasutuste tegevus käivitus taas, piimatoodete hinnalangus peatus ning pöördus mai 

teises pooles vähesele tõusule. (Põllumajanduse, kalanduse... I poolaasta 2020: 46)  

Euroopa Liidu liikmesriigid on omavahel tihedalt seotud, seetõttu määrab Eesti ekspordi ja 

majanduse üldist arengut suuresti teiste riikide taastumine. Majanduskeskkonna elavnemiseks 

tuleb olla avatud ja kasutada võimalusi. Riigid taandavad piiranguid ja tulevad 

majanduslangusest välja erinevalt. Eesti sõltuvus väliskaubandusest ja selle kahanemine 

mõjutab ka siseturu kaupade ja teenuste nõudlust. 

Piimasektor on olnud enim mõjutatud eelkõige ekspordi vähenemise tõttu. Nõudlust 

eksportturgudel on kahandanud turismi vähenemine, näiteks Itaaliasse müüakse suures koguses 
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Eesti juustu, kuid turistide puuduse tõttu ei vajatud seda eelnevas mahus. Raskemas olukorras 

on olnud ka väiksemad talud, kellel on keeruline tarbijani jõuda, kuna laatasid ja turgusid ei 

toimunud. (COVID-19 mõju... 2021: 2) Sama kehtib ka Austria piimatootjate kohta, kelle 

sihtturuks on Itaalia, nemad on kaotanud samuti juurdepääsu eksporditurgudele (Hashem 2020: 

7). 

Praeguses situatsioonis on enamus majandusolukorra ja tulevikuväljavaadete prognoosimiseks 

kasutatavatest instrumentidest osutunud tarbetuks, kuna varasemate perioodide andmetele 

tuginevad statistilised meetodid on nii suure määramatuse korral võimetud 

tulevikusuundumusi hindama (Viiruskriisi mõju... 2020: 7).  Majanduse ja tööturuga seotud 

ebaselgetest asjaoludest tingituna on Eesti ettevõtluse jaoks olulisemaid küsimusi, kas kriisi 

lõppedes taastub varasem rahvusvaheline majandus või tähtsustatakse regionaalseid 

väärtusahelaid, kus suunavõtt on isevarustavuse ja lähipiirkonnast tarnijate leidmise poole 

(Varblane 2020: 4). 

Ettevõtteid mõjutavad paljud tegurid, kuid need kõik saab rühmitada kolme peamisse rühma: 

tehnoloogia, mis on oluline nii tootmises kui ka teabe jagamiseks, inimesed ning 

globaliseerumine, mille alla kuulub ka poliitiline jõud (Sjah, Zainuri 2020: 4). Pandeemia on 

näidanud, et valitsussektori poolt vastu võetud poliitilised otsused saavad sulgeda terved 

majandussektorid ja globaalsed väärtusahelad, ilma igasuguste eelnevate hoiatusteta ning 

läbirääkimisteta majanduses mõjutatud osalistega, kasutades rahva tervise ja riigi julgeoleku 

argumente (Verbeke 2020: 2). Venemaa sanktsioonide mõju ja piimakvootide kadumine 

põhjustasid Eestis 2014. aastal piimandussektori kriisi. Piimatootmine on väga haavatav, ka 

juba lühiajalistes kriisides. Üldiselt madal piimahind maailmas ja kvoodiületustasud tõid 

tookord kaasa piimakarja vähenemise, mida on raske taastada, kuna piimatootmine on väga 

kapitalimahukas ja põhikarja kasvatamisele kulub aastaid. (Jaakson 2015) 

Koroonaviiruse tõttu tekkinud olukorras on vaja eesmärgiks seada Eesti piimakarja arvukuse 

hoidmine, milleks tuleb võtta kasutusele erinevaid meetmeid, et piimatootmine säiliks. 

Võimalik on omavahel kombineerida laene, tagatisi, turukorralduse meetmeid ning toetusi. 

Kriisi üleelamiseks on vajalik ka tarneahelas osalevate ettevõtete, nagu põllumeeste, tööstuste 

ja kaubanduse, omavaheline koostöö. (Vajame tõhusaid... 2020) 

COVID-19 viiruse poolt põhjustatud globaalne pandeemia on  ainulaadne ja selle täpsemad 

mõjud majandusele on veel teadmata. Läbi ajaloo ei ole sarnast kriisi olnud, kuigi 20. sajandi 

alguses levis surmav Hispaania gripp, siis kunagist haiguspuhangut ei saa kõrvutada 
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praegusega, kuna toimus see erinevas olustikus. (Viiruskriisi mõju 2020: 7) Pandeemia on 

tekitanud ulatusliku majanduslanguse, mille mõjud on tõenäoliselt kauakestvad. Kriisis 

halvenenud majandussektorite olukord mõjutab ka üldist majanduse seisundit ja teisi harusid. 

Põllumajandus on toiduga varustamisel olulisemaid sektoreid, kus olukord halvenes haiguse 

edenedes, kui liikumispiirangud muutusid üha rangemaks, põhjustades tööjõu nappust ja 

raskusi põllumajandustootjatel oma toodete turule toomisel (Siche 2020: 2). Käesoleval ajal 

saab hinnata piimatootmise sektori toimimist stabiilseks, kuid kriis ei ole veel lõppenud. 

Majanduse tuleviku väljavaateks on olukorraga kohanemine ja vajadusel 

ümberstruktureerimine, et ettevõtlus saaks toimida ja majandus normaliseeruda. 
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2. ANDMETE KOGUMINE JA METOODIKA 
 

Empiirilise uurimustöö raames püstitatakse uurimisülesanded, mille tarvis kogutakse vajalikud 

andmed, mis seejärel transformeeritakse sobivasse vormi ning järgneb vahetu andmete analüüs 

ja tõlgendamine (Tooding 2015: 10). Magistritöös vaadeldakse ja hinnatakse piimatootjate 

hakkama saamist tekkida võivates kriisi- ja hädaolukordades erinevate piimalehmade arvu 

juures. Uurimistöö valimi moodustavad eri suurusgruppidesse kuuluvad piimatootjad, mis on 

jagatud järgnevalt: 1–100, 101–300, 301–600 ning 601 ja enam piimalehma. 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli andmetel oli 2021. aasta jaanuari seisuga karja 

suuruste järgi kõige rohkem 1–100 piimalehma arvuga karjasid (tabel 1). Neid oli Eesti 

maakondades kokku 288 ja piimalehmade koguarv neis karjades 9 166. Enim piimalehmi oli 

601 ja rohkem suurustes karjades, kus loomade koguarv oli 33 657 ning karjasid kokku 33. 

(Karjade struktuur 2021) 

Tabel 1. Piimalehmade arv erinevate suurusgruppide karjades 23.01.2021 seisuga (Karjade 

struktuur 2021) 

Karja suurus 1-100 101-300 301-600 601 ja rohkem 

Vastava suurusega karjade arv 288 81 53 33 

Lehmade koguarv karjades 9166 14542 23872 33657 

Andmete kogumise meetoditeks valiti ankeetküsitlus ja poolstruktureeritud intervjuu. 

Küsimustiku kavandamisel lähtuti magistritöö eesmärgist, mille jaoks sooviti võimalikult palju 

andmeid koguda ja väljatöötamisel arvestati uurimistöös esitatud teooriaga.  Teadustööd tehti 

osana Eesti Teadusagentuuri projektist „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, 

isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“, milles analüüsitakse nii tarneahelaid kui ka 

varustuskindlust Eestis ning tulemusi kasutatakse ministeeriumite varustuskindluse poliitika 

kujundamiseks ja erasektori valmisoleku parandamiseks uuteks kriisiolukordadeks. Seetõttu 

planeeriti küsimuste koostamist põhjalikult, et oluline teave kätte saada. 

Küsitluse sobivuse kontrollimiseks on soovitav seda eelnevalt katsetada, et välja selgitada 

võimalikud probleemsed kohad (Lagerspetz 2017: 167). Antud küsimustikuga teostati 

prooviintervjuu üle vaatamaks, kas küsimused on selged, loogilises järjekorras ja vastajale 

arusaadavad. 
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Ankeetküsitlus viidi läbi veebipõhiselt Google Drive keskkonnas kasutades Google Forms´i. 

Koosnes sissejuhatusest ja küsimusi oli kokku 77, mis olid jaotatud teemade kaupa 

plokkidesse. Kuna küsitlus oli mahukas, püüti see vastajatele teha mugavamaks, sõnastades 

küsimusi lihtsalt, selgelt ja ühes stiilis. Olenevalt vastusest suunati vastaja automaatselt edasi, 

vajadusel lisaküsimuste juurde või jäeti mõned küsimused vahele. Veebiuuring sisaldas jaatava 

ja eitava vastusega, avatud ning mitme sobiva vastuse valikuga küsimusi ja skaleeritud 

vastamisi. Skaleeritud küsimuste vastamiseks kasutati Likerti tüüpi skaalat.  

Likerti skaala küsimustik on kõige sagedamini kasutatav tööriist konkreetsete omaduste või 

tunnuste mõõtmiseks. Vastajatel tuleb anda mõõdetava omaduse/tunnusega seotud küsimuste 

suhtes arvamus tasemel, mis võib ulatuda vahemikus 1 kuni 5. Enne andmete statistilist 

analüüsimist summeeritakse hinnangud mõnikord kokku, et saada mõõdetava üldskoor. 

(Murray 2013: 3) Suletud valikuga skaala pakub rea vastuseid, mis lähevad ühest äärmusest 

teise (Likert scale 2020). Käesolevas töös kasutatud ankeetküsitluses sai hinnangu anda 

küsimustele vastamiseks skaalal 1 kuni 5, kus 1 tähendas „pole oluline“ ja  5 „väga tähtis“. 

Ankeetküsitlusele toimus vastuste kogumine 17.04 kuni 04.05.2021. E-kiri magistritööd 

tutvustava ja eesmärki selgitava info ning ankeedile suunava veebilingiga saadeti 400 

piimatootmisega tegelevale Eesti ettevõttele. Nendest 13 teatas telefoni või e-kirja teel, et on 

piimakarja pidamise erinevatel põhjustel lõpetanud. Nädala möödudes saadeti ankeetküsitluse 

täitmise meeldetuletuseks uuesti e-kiri. Anonüümsuse tagamisest teavitati ettevõtjaid nii e-

kirjas kui ka ankeetküsitluse sissejuhatavas osas. Kokku vastas ankeetküsitlusele 77 

piimatootmisega tegelevat ettevõtet.  

Intervjueerimisviisi eesmärgiks oli hankida usaldusväärset informatsiooni uurimisprobleemi 

lahendamiseks. Poolstruktureeritud ehk semistruktureeritud intervjuu puhul on eelnevalt 

intervjuukava abil küsimused paika pandud, kuid küsimustele saab vastata vabalt (Lagerspetz 

2017: 140). Ettevalmistatud intervjuu formaat järgis küll küsimuste loendit, kuid aitas kaasa 

sujuvale vestlusele, et koguda intervjueeritavatelt vajalikku teavet ja küsida täpsustavaid 

küsimusi. Esmalt valiti välja 10 erinevatesse suurusgruppi kuuluvat ettevõtet ja saadeti neile e-

kiri palvega osaleda uurimustöö jaoks vajalikus intervjuus, millele vastuseid ei tulnud. 

Seepeale helistati piimatootmise farmidesse, kõne alustades tutvustas intervjueerija ennast ja 

uurimistöö eesmärki ning andis ülevaate intervjuus käsitlevatest teemadest. Veebiteel 

korraldatud ankeetküsitlus võimaldas küsitleda suuremat hulka piimatootmise ettevõtteid, kuid 

intervjuu aitas vältida küsimustele vastamata jätmist ning vajadusel konkretiseerida  ja 
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julgustada vastajaid vastama. Jälgides ankeetküsitluse vastuseid, otsustati intervjuusid teha 

rohkem. Intervjuu pakkumine tehti helistamise teel 20 piimakarjakasvatajale, kes kuulusid 

piimalehmade arvu poolest erinevatesse suurusgruppidesse ja asusid eri maakondades. Nendest 

17 andsid jaatava vastuse, kellega teostati vahemikus 15.04 kuni 07.05.2021 intervjuud. 

Küsimused, mida kasutati ankeetküsitluses ja intervjuudes, on välja toodud lisas 7. 

Intervjuud viidi läbi videovestlusena kasutades Zoom tarkvara või telefoni teel.  Kahel korral 

käidi piimatootmise ettevõtetes kohapeal, kus lisaks intervjuule tehti ka intervjueerijale farmis 

piimatootmist tutvustav ekskursioon. Kõik intervjuud lindistati helisalvestajaga, mis hiljem 

kirjutati ümber ehk transkribeeriti. Kuna intervjuude puhul oli oluline täpne sõnastus, siis 

transkribeeriti iga intervjuu kogu salvestatud kõnelus sõnasõnaliselt. Tekstifailide pikkused 

olid koos küsimustega 4–10 lehekülge. Andmete mugavamaks ja tõhusamaks kasutamiseks 

koondati intervjuudest saadavad vastused ühte tekstifaili, mille pikkuseks tuli 46 lehekülge. 

Lisaks viidi läbi kaks intervjuud piimatootjate koostööparteritega, kes varustavad neid 

sisenditega. Ühel juhul on tegemist maaletooja ja edasimüüjaga ning teine ettevõte on sisendite 

tootja ja müüja. Need intervjuud toimusid 3.05 kuni 04.05.2021. 

Magistritöö hõlmab nii kvalitatiivse kui ka kvantitatiivse tekstianalüüsi meetodeid. 

Kvantitatiivse viisi puhul teostatakse kontentanalüüs, mille eesmärgiks on objektiivselt ja 

süstemaatiliselt kirjeldada teksti sisu. Materjalidest saadavate andmete analüüsimisel 

kajastatakse selguvaid seisukohti ja esinemissagedust, eeldusel, et seda saab kasutada andmete 

võrdlemiseks ning informatsiooni kogus on piisavalt suur. (Lagerspetz 2017: 190–191) 

Kontentanalüüsi meetodit kasutatakse uurimistöös ankeetküsitluse vastuste kodeerimiseks. 

Selleks loodi kodeerimistabel, mille alusel jaotati käsitletavad küsimused ja vastused 

järgnevalt: teema kategooria, kood, vastajate arv ja piimalehmade arv. Seejärel toimus teabe 

üleviimine koodide süsteemi ning küsitluse andmed sisestati nende abil tabelisse. Kvalitatiivse 

sisuanalüüsi põhiliseks lähenemisviisiks on säilitada kvantitatiivse sisuanalüüsi tugevad küljed 

ning selle taustal töötada välja süstemaatiline, kvalitatiivsele orienteeritud tekstianalüüsi 

tehnikad (Mayring 2014: 40). Keskne idee on lähtuda kvantitatiivse sisuanalüüsi metoodika 

alustest, kuid luua tekstilõikudele kvalitatiivseks tõlgendamiseks kategooriate süsteem. Need 

on instrumendid, millega tekst läbi töötatakse. Selles osas on kvalitatiivne sisuanalüüs segatud 

meetoditega: kategooriate määramine tekstile kvalitatiivse ja paljude tekstilõikude 

läbitöötamine ning kategooriate sageduste analüüs kvantitatiivse sammuna. (Sealsamas: 10) 

Kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutatakse uurimistöös transkribeeritud tekstiliste andmete, mis 
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pärinevad intervjuudest, lihtsustamiseks. Erilise tähtsusega on sealjuures korrapäraste 

kategooriate kasutamine, mis moodustab aluse, mille abil käsitletakse ja analüüsitakse andmete 

sagedusi ja tähendust. Intervjuus osalenud piimatootmise ettevõtted on tähistatud tähtedega A 

kuni R, piimafarmidele sisendeid müüvad ettevõtted on markeeritud tähemärkidega XXX ja 

YYY. 

Piimakarjakasvatus on põllumajanduse valdkond, kus tuleb arvesse võtta loomade heaolu, 

tervise ja tootmise aspekte, et püsiks ettevõtte elujõuline funktsioneerimine. Mahukas 

tootmissüsteem, mida iseloomustab kõrge efektiivsus, vajab sobivaid tingimusi ja sisendeid, et 

luua parimad võimalused jätkusuutlikuks toimimiseks. Küsitlusuuringus käsitleti magistritöö 

autori ja juhendaja hinnangul põhilisi loomakasvatuse tootmistegureid, need vajaminevad 

piimatootmise sisendid ja väljundid on esitletud joonisel 6. 

 

Joonis 6. Piimatootmise sisendid ja väljundid (autori koostatud 2021). 

Häda- ja kriisiolukord võib kaasa tuua järske muutusi, mis mõjutavad märgatavalt 

tootmisvaldkonda. Olemasoleva info põhjal püütakse välja selgitada, millised on 

piimakarjakasvatajate vaates need kõige olulisemad mõjutegurid toorpiima tootmisel ja kas 

neil on valmisolek jätkata tarne- ja toimeahelatele tõrgete korral kestlikku tegevust. Saadud 

tulemused esitatakse tekstiliste selgitustega, mida ilmestavad diagrammid ja tabelid. Sellele 

järgneb põhjalik arutelu ning hinnangute andmine. 
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3. EESTI PIIMATOOTMISE VALMISOLEKU TULEMUSED 

JA ANALÜÜS 
 

3.1. Uurimustöö andmete tulemused 
 

Ankeetküsitluste ja intervjuude abil püüti välja selgitada piimatootmisele spetsialiseerunud 

ettevõtete tähtsamad sisendid ja nende varud ning selle põhjal kaardistatakse sõltuvused 

sisenditest. Kokku saadi uurimistöö raames rakendatud küsitlustele 94 vastust (tabel 2). 

Tabel 2. Erinevatesse suurusgruppidesse kuuluvate piimatootjate vastamiste arv 

Piimalehmade arv Vastajate arv 

1–100 piimalehma 56 

101–300 piimalehma 17 

301–600 piimalehma 6 

601 ja enam piimalehma 15 

Kokku 94 

Interneti teel saadetud ankeetküsitlusele vastas 77 erinevasse suurusgruppi kuuluvat 

piimatootjat. Suurima osakaaluga andis vastuse 1–100 piimalehma omavat ettevõtet, keda oli 

55. Järgnes 101–300 piimalehmaga 12 vastajat, 301–600 piimalehmaga 3 ja 601 ning enam 

piimalehmaga firmade hulgas oli 7 vastajat (joonis 7). 

  

Joonis 7. Ankeetküsitlusele ja intervjuule vastajate osakaal piimakarja suuruse järgi. 

 

Intervjueeritavaid oli 17 ja need jagunesid järgnevalt: 1–100 piimalehmaga ettevõtjatest 1 

vastaja, 101–300 piimalehmaga 5, 301–600 piimalehmaga 3 ja 601 ning enam piimalehmaga 

tootjatest 8 vastajat (joonis 7). Intervjuude läbiviimise ajal jälgiti ankeetküsitlusele vastamisi, 

1-100 

71%

101-300 

16%

301-600 

4%

601 ja 

enam 

9%

ANKEETKÜSITLUS
1-100 

6%

101-300 

29%

301-600 

18%

601 ja 

enam 

47%

INTERVJUU



28 

 
 

kus oli näha, et aktiivsemalt vastavad väiksemate loomafarmide pidajad, seetõttu otsustati 

intervjuusid teostada rohkem suuremate ettevõtetega. Küsitluste periood jäi põllumajanduses 

kiirele kevadtööde aega. Väiksemates piimatootmise ettevõtetes teevad ettevõtjad ise enamus 

töödest, sealhulgas ka põlluharimiseks tehtavad tööd, mistõttu sobis ankeetküsitlusele 

vastamine neile paremini võimaldades paindlikumalt vastamise aega valida. Seda põhjust toodi 

ka intervjuust keeldumisel välja. 

 

3.2. Põllumaa kasutus ja taimekasvatuseks vajalikud sisendid 

piimatootmises 

 

3.2.1. Põllumaa kasutus 

 

Uurimustöös osalevatest piimatootmise ettevõtetest tegeleb 63% taimekasvatusega. 

Küsitlusele vastanutest omab nii lühi- kui pikaajalist rohumaad kokku 57 loomakasvatajat 

(tabel 3). Nendest kuni 100 ha rohumaa pinda on väiksematel piimakarjakasvatajatel, kellel 

alla 100 piimalehma. Rohkema loomade arvuga farmidel on ka suuremad rohumaa alad. 

Teravilja ja õlikultuure kasvatab 58 ettevõtet. Siin kehtib sama, kui on arvukamalt piimalehmi, 

on ka põllumaa kasutus kultuurtaimede kasvupinnaks suurem. Intervjuude ajal toodi välja, et 

lisaks kasvatatakse mitmetes ettevõtetes ka maisi, hernest ja isegi sorgot. 

Tabel 3. Põllumaa kasutus piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Põllumaa kasutus 

Rohumaa pind kuni 100 ha 16 1–100 

101–500 ha 26 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

501–1000 ha 10 101–300, 301–600, 

601 ja enam 

1001–1500 ha 2 601 ja enam 

rohkem 3 1–100, 601 ja enam 

Teravilja ja 

õlikultuuride 

kasvupind kokku (ha) 

 

kuni 100 ha 19 1–100, 101–300 

101–500 ha 23 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

501–1000 ha 10 301–600, 601 ja enam 

1001–1500 ha 4 101–300, 601 ja enam 

rohkem 2 601 enam 

 

Loomade söötmisest oleneb enim veiste piimatoodang, mille tootmishinna kujundavad 50–

55% söödad. Suveperioodil on piimalehmade põhitoiduks haljassööt, mis on täisväärtuslik 

madala hinnaga loomasööt. (Söödad 2021) Euroopa karjamaadel on kõrge rohu kuivaine 
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kvaliteet,  mis on mäletsejalistele hea ja odava sööda allikas. Mõnes Euroopa piirkonnas on 

põllumajandustootjad püüdnud vähendada tootmiskulusid, kasutades rohkem karjatamist ja 

rohusilo. Loomade jõudluse ja keskmise piimatoodangu suurenemine lehma ja 1 ha kohta oli 

üks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) mõjudest, kuid samal ajal on täheldatud 

veiste populatsiooni vähenemist Euroopas. Põllumajandustootjad ei usu lehmadelt kõrge 

saagikuse saamiseks rohumaade piisavusse ja kalduvad lehmi siseruumides pidama ja rohu 

ning rohusilo arvelt enam maisisilo kasutama. Tulemuseks on olnud rohumaade vähenemine. 

(Stypinski 2011: 482) 

 

3.2.2. Väetised ja pestitsiidid 

 

Kõige kriitilisemad tegurid, mis mõjutavad põllukultuuride tootmist ja selle kvaliteeti, on 

mullaviljakus, väetiste kättesaadavus, külvi - ja saagikuupäevad, vee piisavus ja kahjurid või 

haigused. Need tegurid sõltuvad paljuski põllumajandusmasinatest, töölistest ning 

rahvusvahelisest väetiste ja pestitsiididega kauplemisest. (Seleiman jt 2020: 4) Lämmastiku, 

fosfaadi ja kaaliumi väetiste suurimate eksportijate hulka kogu maailmas kuulusid 2018. aastal 

Venemaa, Hiina ja Kanada, sealjuures suurimad importijad olid Brasiilia, India ja USA 

(FAOSTAT 2021). Väetisesektorit on algusest peale mõjutanud eelkõige Hiina, kus on kõige 

olulisemad fosfaatide, väävli ja väävelhappe tootjad. Kõige kriitilisem mõju on Hubei 

provintsil, kus oli viiruse esialgne epitsenter. Hubei mängib Hiina fosfaaditööstuses olulist 

rolli, kuna 45% ja 27% riigi MAP ja DAP väetiste tootmisvõimsusest asub seal, samuti on 

asulas umbes 30% Hiina kogu fosfaatkivimite toodangust. Tööstuste sulgemine, logistilised 

väljakutsed ja tööjõupuudus nii transpordi kui ka tehaste endi jaoks on Hiina fosfaatide 

tarnimisel tõstnud hindu nii sise- kui ka eksporditurgudel. (Mallow 2020) 

Piimatootjate taimekasvatuses kasutatav mineraalväetiste kogus ulatub 8 tonnist kuni 1 100 

tonnini. Kolmel juhul toodi välja, et mineraalväetisi kasutatakse vastavalt vajadusele. Küsitluse 

valimis olid ka mahepõllumajandust viljelevad ettevõtted, kus taimekasvatuses ei kasutata 

sünteetilisi väetisi ja pestitsiide. Mineraalväetisi hakatakse planeerima uueks hooajaks alates 

septembrist, kõige aktiivsemalt tellitakse novembrist kuni veebruarini. Täpsemad andmed 

mineraalväetiste kasutamise, tellimise ja tarnimise kohta leiab lisast 1. 

Järgnevates vastuste gruppides on toodud intervjueeritavate vastamised erinevate teemade 

kohta.  

Detsembris, peale Priast raha laekumist. (Ettevõte A) 
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Jaanuari esimene pool läheb lukku. (Ettevõte C) 

Oktoober jne. Jälgin millistele väetistele tehakse soodsaid pakkumisi või millal laev 

saabub. (Ettevõte G) 

Eelmise aasta lõpus, siis peaks olema selle aasta eelarve valmis. Kõik oleneb hinnast, 

teinekord partner teeb keset hooaega väga häid pakkumisi, siis tellitakse juba ette ära. 

Kui hind langeb, siis juba broneeritakse uueks aastaks mingi kogus väetist ära. 

(Ettevõte H) 

Sõltub aastast ja finantsvõimekusest, iga aasta väga erinev. (Ettevõte  I) 

Oktoobris, novembris hakkab toimetamine pihta, hinna küsimine jne. (Ettevõte K) 

Nii ja naa. Praegu on ära ostetud juba järgmise aasta väetised. (Ettevõte N) 

Sõltub pakkumistest, koostööd tehakse Baltic Agro, Scandagra ja Linas Agro 

ettevõtetega. (Ettevõte P) 

Väetiste tarnimise aeg jääb detsembrist juuli kuuni, suurem osa tuuakse kohale märtsis (lisa 1). 

Kogu hooaja väetised tarnitakse valdavas osas mitmes jaos. 1–100 ja 101–300 piimalehma 

arvuga tootjatest 8 märkisid, et neile tuuakse mineraalväetised korraga kohale. Kõikidest 

suurusgruppidest kokku 27 ettevõtet nimetasid, et neil on olemas konkreetsed lepingud ja 18 

ettevõttel puuduvad konkreetsed lepingud mineraalväetiste tarnimiseks. 

Koroonaviiruse haigus COVID-19 poolt põhjustatud kriisi olukorras esinesid probleemid 

väetiste tarnes 5 põllumajandustootjal, 44 ettevõttel ei esinenud probleeme. 

Ei mitte mingeid probleeme. (Ettevõte D) 

Ei. Turu hind liigub alati ühele või teisele poole. Ikka vahel tuleb mingeid tarneraskusi, 

aga katastroofi pole. (Ettevõte F) 

Ei, eelmine aasta olid juba enne Covidit käes ja sel aastal pole ka tõrkeid olnud. 

(Ettevõte G) 

Ei, kevadised asjad on kõik enamjaolt õigeaegselt tulnud, mingid asjad on veel tulemas, 

praegu ei ole täheldanud, et midagi tarne taha jääks. (Ettevõte H) 
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Ei märganud eriti. Lühikesi probleeme mõne väetise liigiga on ikka varem olnud, aga 

seda on eelnevatel aastatel ka juhtunud, et seda Covidi kaela ei saa ajada. Üldjoontes 

saadi oma kogused kätte. (Ettevõte J) 

Väetiste ja pestitsiidide tarnega ei tekkinud probleeme, sealt kust telliti, on omal autod 

ja pole muid kaupasid peal, teevadki ainult seda ringi. (Ettevõte O) 

Hinnad on 300 euro pealt 500 euro peale tõusnud, silokilede hinnad on tõusnud üle 

30%, tooraine nappusest tingitud hinnatõusud. (Ettevõte P) 

Hoolimata Covidist on ka varasemalt probleeme olnud. Väetamine otseselt seisma pole 

jäänud, oleme vahetanud, näiteks esimese ringi väetised teise ringi vastu. Kui teine 

väetise sort on kohal olnud, siis on selle ära külvanud. (Ettevõte R) 

Väetise tarne õigeaegsuse olulisust hindas kõikidest suurusgruppidest kokku väga tähtsaks 31 

ja pigem tähtsaks 9 piimatootjat (joonis 8). 1–100 ja 101–300 piimalehmaga tootjatest pidas 2 

mõnevõrra oluliseks ning 3 vastajat ei pea väetise õigeaegset kohale jõudmist ettevõttesse 

oluliseks. 

 

Joonis 8. Väetise tarne õigeaegsuse olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Põllumajandustootjate aastas kasutatav pestitsiidide kogus on 3 kuni 15 000 liitrit (lisa 2). 

Vastajatest 6 piimatootjat tõi välja, et nad ei kasuta üldse taimekaitsevahendeid ja 7 ettevõtet, 

et kasutavad vastavalt vajadusele. Pestitsiidide tellimine ja ostmine toimub terve aasta jooksul, 

kuid mai ja juuni kujunesid vastajate arvamusel kõige rohkemate tellimuste esitamiste ja ka 

tarnimise ajaks. 
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Pestitsiidide eesmärk on kaitsta põllukultuure taimekahjurite eest, tõrjudes ja takistades 

kahjurite levikut. Seetõttu ei suudeta kõike ette prognoosida, nii tõid ka intervjueeritavad välja, 

et pestitsiidide ette tellimisel on raske koguseid määrata. 

Vastavalt vajadusele. (Ettevõte A) 

Märts, aprill. Võib juhtuda, et hooajaliselt tuleb juurde ka tellida, ei ole võimalik kõiki 

haiguseid ja kahjureid ette näha. (Ettevõte C) 

Tulevad mitmes järgus. Ostetakse ka hooaja lõppedes kokku hulgimüüjate 

sooduspakkumiste ajal ( detsembris). Ostud tehakse vahetult enne hooaja algust, peale 

talvitumist, siis on täpsemalt näha, mida on juurde vaja. Lõplik otsus tuleb veebruari 

lõpus ja siis hakkab kaup järk-järgult saabuma. (Ettevõte D) 

Mitmes jaos, osa läheb kasutusse kevadel, suvel ning taliviljal siis sügisel. (Ettevõte H) 

Maist hakkavad tarned, eelkõige neile mida kiiremini vaja läheb. Tellimine 

realiseerimise peale, kui jääb üle viiakse tagasi/ära. Enda lattu ei jäeta 

taimekaitsevahendeid. (Ettevõte P) 

Pestitsiidide tarnelepingute osas jagunes vastajate arv võrdselt ettevõtete vahel, kellel on 

olemas ja kellel puuduvad konkreetsed lepingud pestitsiidide tarneks. Kogu hooaja pestitsiidid 

tarnitakse kõik korraga 3 väiksemale tootjale ja mitmes jaos tarnitakse 23 piimalehmade arvult 

erinevasse suurusgruppi kuuluvale ettevõttele. COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid 

pestitsiidide tarnes ainult 1 piimatootjal. Pestitsiidide tarne õigeaegsust peab väga tähtsaks või 

pigem tähtsaks 36 erinevasse suurusgruppi kuuluvat ettevõtet ja 6 vastanutest ei pea seda eriti 

oluliseks (joonis 9). 

 

Joonis 9. Pestitsiidide tarne õigeaegsuse olulisus piimatootmise ettevõtetes.  
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3.3. Piimatootmise sisendid 
 

3.3.1. Sööt loomadele 

 

Loomade söötmise harjumused on ajaga märgatavalt muutunud, kuna loomakasvatuse 

tootmine on muutunud suuremõõtmeliseks. Väikesed perefarmid on asendunud 

spetsialiseerunud intensiivsete loomakasvatusettevõtetega. Investeeringud tootmisesse on 

käsitsi töö vahetanud mehhaniseeritud ja automatiseeritud protsessidega. Loomade 

pidamistingimused avaldavad mõju nende tootlikkusele, seetõttu püütakse kontsentreerida 

loomasööta kõik vajalikud koostisosad, et lehmade piimajõudlus oleks suur. 

Sööt on põllumajandusloomadele antav loomatoit, mis koosneb taimsetest, loomsetest, 

orgaanilistest või anorgaanilistest ainetest ja võib olla töötlemata või töödeldud kujul 

(Söödaseadus1 2007 § 2 lg 2). Söödalisand on väljatöötatud aine, mida antakse loomadele 

põhisöödale täienduseks, näiteks mineraalained, ensüüm- ja vitamiinipreparaadid, 

antibiootikumid jne (Sealsamas § 2 lg 3). Eestile on iseloomulik silopõhine piimalehmade 

söötmine, mille eesmärgiks on toota kvaliteetset toorpiima (Arengukava “Eesti 2020: 7). 

Teadusuuringus osalevatest piimatootmise farmidest toodab silo ise 87 ettevõtet ja 7 ostavad 

silo sisse (lisa 3). Kvaliteetse piima saamiseks tahavad põllumajandustootjad põhisööda toota 

enda ettevõttes, mis tagab, et see on korrektselt ja  õigel ajal valmistatud. Silo kõrge toitainete 

rikkus vähendab lisasööda vajadust ja annab suuremat piimatoodangut. Väiksemates 

piimafarmides rakendatakse rohkem traditsioonilisemaid loomade pidamisviise, kus lehmad 

on suvel karjamaal. Suuremates tootmisüksustes on piimalehmad aastaringselt laudas, mis 

tähendab, et silo kogus tuleb planeerida nii suur, et sellest jagub kuni järgmise hooajani. 

Põllumajandusettevõtteid söötade ja tarvikutega varustav jae- ja hulgikaubandusfirma YYY 

toob välja positiivse silo tootmiseks ennetava reageerimise mõju. 

Silotarvikute tellimused said juba jaanuaris lukku pandud ja lepingud sõlmitud. Siis 

olid veel mõistlikud hinnad. Need kaubad hakkavad nüüd järjest lattu jõudma ning mai 

keskel ja lõpus lähevad kõik kokkuleppeliselt välja. Silotarvikud ja -lisandid tulevad 

väljaspoolt, ei toodeta Eestis üldse. Isegi kui tarneraskust ei ole, siis hooaja sees uusi 

tellimusi tehes ei ole kindel, kas klient tahaks sellise hinnaga osta, sest see hinnatõus 

on olnud meeletu. Kui tavaliselt käib võitlus selle üle, kui silopallikile rull maksab 1, 2 
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või 3, 4 eurot rohkem, siis praegu on hinnatõus olnud üle 20 euro, kuskil 30%  eelmise 

aastaga võrreldes.  

Sisseostetud silo osakaal kogu loomadele antavast silost jaguneb järgnevalt: 1–25% ostavad 

kolm 1–100, 601 ja enam piimalehmaga ettevõtet, 26–50% kolm 1–100 suurusgruppi 

kuuluvat ja 100% ehk kogu loomadele söödetava silo ostab sisse üks ettevõte, kus on 601 ja 

enam piimalehma (lisa 3). COVID-19 olukorras ei esinenud silo tarnes probleeme. Silo 

õigeaegse tarne olulisust peavad väga tähtsaks 2 ettevõtet, väiksemad ettevõtted mõnevõrra 

oluliseks või pigem tähtsaks ja 1 suure ettevõtte jaoks ei ole silo õigeaegne kohale jõudmine 

nii oluline (joonis 10). 

 

Joonis 10. Silo õigeaegse tarne olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Küsitluses vastasid 78 ettevõtet, et neil antakse loomadele jõusööta, 15 vastasid eitavalt (lisa 

3). Piimatootmise ettevõtetest 63% tegeleb taimekasvatusega, seekaudu toodetakse suures osas 

jõusööda jaoks teravili ise. Lehmade söötmisel on oluliseks teguriks ka lüpsmise tehnoloogia. 

Farmides, kus kasutatakse lüpsiroboteid, antakse loomadele lüpsma meelitamiseks jõusööta 

graanulitena, mida saab loom süüa robotis lüpsi ajal. Suurtes farmides pannakse loomadele ette 

kokku segatud täisratsiooniline segasööt.  

Oma jahu tuleb, juurde ostetakse mikroelemendid, mais ja rapsikook. (Ettevõte A) 

Mõnevõrra ostavad mahejõusööta juurde. Dotnuva Lätis teeb seda mahedat jõusööta 

veistele. (Ettevõte B) 

Kõik kokku segatud: silo, hein, maisijahu, rapsikook, mineraalid, vitamiinid. Maisijahu 

ja rapsikook tulevad 1 rekatäis mõlemat kuus ehk 27 tonni keskmiselt, turupõhiselt. Neil 

on kujunenud kindlad nõudmised, kuna selle kvaliteet peab olema piima tootmiseks 
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stabiilne.  Ei saa katsetada, kas sobib, kuna on kvaliteedile kindlad nõuded, siis on 

väljakujunenud kindlad partnerid. Aga muidugi vaadatakse, mis turul toimub. Robotist 

tuleb lisasööt, vastavalt looma toodangule, 4 korda ööpäevas. (Ettevõte C) 

Tarbitakse tehasest toodetud valmissegu, tellitakse Tartu Millist. (Ettevõte D) 

See ostetakse. Teravili, mis toodetakse, läheb müügiks. (Ettevõte E) 

Neil on robotlaut, ostavad jõusööta juurde. Baas läheb söödalavale, aga sinna 

robotisöödale läheb graanulina, mis ostetakse samuti sisse. (Ettevõte F) 

Oma teravili/jahu ja rapsikook. (Ettevõte G) 

Teraviljast jahu toodavad ise, aga robotites kasutavad granuleeritud jõusööta. Lasevad 

valmis teha graanulid, mais, raps, soja pressitakse sisse. (Ettevõte H) 

Teravili toodetakse ise. (Ettevõte I) 

Ise valmistavad, ise toodavad teravilja, mille mass moodustab 2/3 jõusöödast. (Ettevõte 

J) 

Kõik sööt ostetakse sisse. (Ettevõte L) 

Antakse, teravilja toodavad ise, muu ostetakse juurde. (Ettevõte M) 

Teravili toodetakse ise, roboteid ei ole. (Ettevõte N) 

Kasvatavad teravilja, kuskil 60% odrajahust on neil endal olemas. See on niipalju, kui 

neil mahub hoida endal. Ülejäänud tuleb osta, kõik maisijahud, rapsikoogid, kõik tuleb 

sisse osta. (Ettevõte O) 

Teravili toodetakse ise. (Ettevõte P) 

Teravilja toodavad ise, mida kulub kuskil 5 000 tonni aastas. (Ettevõte R) 

Jõusööta arvestatakse ühele loomale päevaks nii palju, et rahuldada põhisöötades vajaka jääv 

osa. 1 kg piima tootmiseks kulub 250–400 g jõusööta ehk keskmiselt 12–15 kg päevas, 

kvaliteetse põhisööda korral võib hakkama saada väiksema jõusööda kogusega. (Söödad 2021) 

Piimalehmadele antakse jõusööta, kuna see on suure toitainete- ja energiasisaldusega.  

Küsitletavate vastustest tuli välja, et jõusööda orienteeruv kogus 1 lüpsilehma kohta päevas 

jääb valdavas osas 4–8 kg juurde. Samas on märgata, et enama piimalehmade arvuga karjades 
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antakse suuremas koguses jõusööta kui väiksemates karjades (tabel 4). See võib olla tingitud 

taotlusest saada rohkemat piimatoodangut lehma kohta.  

Tabel 4. Jõusööda orienteeruv kogus 1 lüpsilehma kohta päevas 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Jõusööt 

Jõusööda orienteeruv 

kogus 1 lüpsilehma 

kohta päevas 

1–4 kg 19 1–100, 101–300 

4–8 kg 31 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

8–12 kg 21 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

12–15 kg 2 601 ja enam 

COVID-19 haiguspuhangu olukorras on esinenud jõusööda tarnes probleemid 11 

piimatootmisega tegeleval ettevõttel, kes kuuluvad 1–100, 101–300, 601 ja enama lehmaga 

suurusgruppi (lisa 3). 

Jõusöödaga siiani mitte, aga iga kell võib juhtuda. (Ettevõte C) 

Teatud probleeme on jõusööda tarnes, aga ei oska öelda, kas see Covidiga seotud. 

(Ettevõte J) 

Ettevõtetest 33 vastas, et nad ostavad tehases valmissegatud jõusööta (tabel 5). Jõusööda 

lisakomponentidena kasutatakse piimakarja söötmisel enim rapsikooki ja teravilja. Need on 

Eestis kasvatatavad kultuurid ja seega tavatingimustes kõige lihtsamini kättesaadavad 

lisasööda koostisosad. Arvestatava osa moodustab loomasöödaks kasutatav mais ja ka 

sojasrott. Peale selle antakse loomadele hernest, puuvilla- ja päevalillekooki ning õlleraba. 

Tabel 5. Jõusööda lisakomponendid 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Jõusööt 

Lisasööda 

komponendid 

tehases valmissegatud 

jõusööt 

33 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

teravili/jahu 45 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

rapsikook 55 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

sojasrott 13 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

teramais/jahu 24 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

hernes 1 1–100 

puuvillakook 1 601 ja enam 

päevalillekook 1 301–600 

õlleraba 1 601 ja enam 
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Jõusööda hulka kuuluvad teraviljad ja nende jahud, sojasrott, rapsikoogid, mais, hernes jne. 

Kaunviljasid ja õlikultuure kasutatakse lisasöödas kõrgema energiataseme ja proteiinide 

allikana. Jõusööt on vajalik suurte piimatoodangute ja veiste kehakaalu juurdekasvu 

saavutamiseks (Söödad 2021). Loomade söödad moodustavad tootmiskuludest 50–70% ning 

valk on sealjuures kõige kallim komponent. Sojaoa seemneid iseloomustab loomasöötades 

kõrge toiteväärtus ja suurim valkude sisaldus võrreldes teistega. (de Visser jt 2014: 2) 

Teravilja ostab juurde 20 piimatootmise farmi, mis kuuluvad 1–100, 101–300, 601 ja enam 

suurusgruppidesse (lisa 3). Sisseostetud teravilja osakaal kogu loomadele antavast teravilja 

kogusest moodustab 16 ettevõttel 100%, 1–25% 2 ettevõttel ning 26–50% ja 76‒99% 1 

ettevõttel. 

Teravili müüakse kombaini alt 100%, kuna ei ole kuivatit ega veskit ja tagasi ostetakse 

jahuna vajalikuks söödaks. Vilja müüvad ja loomasööda ostavad. (Ettevõte C) 

Ei osta, sõltub aastast. Vahel rahavoogude juurde tekitamiseks müüakse. Muidu 

suudavad ise kõik toota ja jääb ka müügiks üle. (Ettevõte I) 

Oleneb aastast. (Ettevõte M) 

Pandeemia ajal kehtestatud kaubanduspiirangute tõttu  ei ekspordita Brasiiliast ja Ameerikast 

sojaube ja maisi enam nii suurtes kogustes, seetõttu võivad paljudes riikides ohtu sattuda 

sojaubade ja maisiga varustatus. Lisaks sellele võivad logistilistest piirangutest tingitud 

ebapiisavad väetiste tarned põhjustada Brasiilias sojaubade ja maisi ebarahuldavat saagikust. 

(Seleiman jt 2020: 5) Ülemaailmse tervisekriisi poolt põhjustatud söödaressursside nappus, 

peamiselt terad ja seemned, näiteks sojauba ja mais ning loomade liikumise piirangud 

karjamaal on ajendanud mõningaid põllumajandustootjaid vähendama söötmist minimaalsele 

tasemele või kasutama alternatiivseid söödaressursse, mis kujutavad endast loomade heaolu 

konflikti (Hashem jt 2020: 5).  

Jae- ja hulgikaubandusfirma YYY lisas, et proteiinisöötadest kaunviljad uba ja hernes on 

kodumaised, need on sellise hinnaklassiga, mida ei tasu väljaspoolt Eestisse tuua, kuid maisiga 

pole valikut. Seda hangivad nad Ukrainast, Valgevenest, Leedust ja Venemaalt.  

Maisi hind on kõrgeks tõusnud, lisaks oli vahepeal selle kättesaamisega raskusi. 

Rapsikook ei ole ainult Eestist. Eestis küll toodetakse, kuid laevatatakse ka välja siit. 

Prioriteediks on loetud Eesti turg, kuid kuna oleme rapsikoogi hinnaga börsil, 
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proteiinsööda ja õliga, sõltuvalt börsist võib meie hind minna nii kõrgeks, et mingitel 

hetkedel piimatootja eelistab välismaist kooki, mis on odavam. Praegu on börsihinnad 

kõrged olnud, millele on ka välismaa hinnad juba järgi jõudnud. Mingil põhjusel on 

defitsiit rapsikoogiga, on kaks varianti, kas seda ei pressita või ei ole toormaterjali, 

millest pressida. Eesti rapsikoogi tootja on juba lepinguliselt lukku pandud uue saagini, 

midagi peale müüa ei ole. 

COVID-19 olukorras esinesid 9 Eesti piimatootmise ettevõttel, kuuluvusega 1–100, 101–300, 

601 ja enam suurusgruppidesse, probleemid lisasööda tarnega (lisa 3). Enim esines tõrkeid 

rapsikoogi hankimisel, peale selle toodi 4 ettevõtte poolt välja valmissegatud jõusööt, 3 juhul 

mais ning teravili ja sojasrott märgiti mõlemad ära 1 tootja kohta.  

Need, kes tellisid soja piiri tagant, neil läks keeruliseks. Rapsi puhul oli üldse suur 

defitsiit, see lõi hinnad üles. Teatud toorainete tarneraskusi ikka tekkis, aga kellelgi 

loomad nälga ei jäänud. Vahel on ka teised põhjused, mingi kaup saab turult otsa. Võib 

mingit Covidiga seost tuua, ajutist. Aga üleüldiselt on rapsi hinnad kõrgel. Saagikus on 

teada probleem, taliviljad ei säili seal kuskil Venemaal ja näiteks Prantsusmaal saagid 

hävinevad, siis automaatselt hinnad tõusevad. Seal ei ole Covidiga pistmist. Aga 

transport, kui piirid olid kinni, siis teine teema. Raske ühest seost tõmmata, jamasid on 

ka enne Covidit olnud. (Ettevõte F) 

Rapsikoogiga oli vahepeal raskusi nii tarnetega kui ka hind on ulmeline. Kas nüüd on 

see Covidiga seostatav, aga mingi turutõrge on jah. Kas nüüd Hiina või Ladina-

Ameerika on ostnud kogused ära? (Ettevõte G) 

Antud hetkel proteiinisöötadel on turuolukord keeruline. Kes teab, millest see tingitud, 

võib olla Hiina ostab liiga palju, ilm liiga külm, ei pruugi Covid olla. (Ettevõte I) 

Kõige suurem probleem piimatootja jaoks on valgusöödad, nende hind on nii järsult 

tõusnud ja kättesaadavus vähenenud, defitsiidiks on see kaup muutunud. Võib olla ka, 

et need rapsikoogid lähevad mujale, teatavasti pressitakse neid ka kütuselisandiks ja 

järjest rohkem proovitakse kütuse sisse seda õli panna. Ja teinekord juhtub, et seda 

rapsi ei ole nii palju ja börsi peal on tekkinud puudujääk sellest rapsist, hind on 

kasvanud. Ei oska vastata, kas Covid kaasa mängib. Ja tooraine, see rapsi tera, selle 

hind on tõusnud juba 440 euri tonn, tavaliselt olnud 100 euri madalam. (Ettevõte J) 
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Hinnad, hinnad, hinnad. Näiteks: rapsikoogil oli eelmine aasta hind 260 eur /t, siis 

nüüd 360 eur/t, soja 340 eur/t nüüd 450 eur/t. Oluline on märkida, et antud ettevõttel 

on tehtud pikemaajalised lepingud ning see valik on õigustanud momendil väga hästi. 

See on olnud küll risk, kus kord võidad või kord kaotad. (Ettevõte P) 

Energiasöödad on küll väga problemaatilised. Hind on seal 50‒70 % tõusnud ja 

räägitakse, et suvel tõuseb 2‒3 korda energiasöötade hind. Ja kas see on seoses 

Covidiga, suures plaanis küll, näiteks propüleenglükool, mille saadavus on väga halb, 

on lennukikütuse tootmise kõrvalprodukt. Kuna lennukid ei sõida, siis pole ka 

kõrvalprodukti. (Ettevõte R) 

Lisasööda tarne õigeaegsuse olulisust peab väga tähtsaks 49 piimatootjat kuuludes 1–100, 101–

300, 301–600, 601 ja enam suurusgruppidesse, 8 ettevõtet 1–100, 101–300, 601 ja enam 

piimalehmaga tootjat hindas tähtaegset lisasöödaga varustamist pigem tähtsaks ning 

väiksematele tootjatele, kus kuni 100 lehma, ei oma see suurt mõju (joonis 11). 

 

Joonis 11. Lisasööda tarne õigeaegsuse olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Piimalehmad on massiivse kehakaaluga herbivoorid, seetõttu vajavad nad suurt kogust sööta. 

Intensiivne karjakasvatus eeldab põllumajandusloomade tasakaalustatud söödaratsiooni 

põhiliste orgaaniliste, mineraalsete ainete ja vitamiinide osas, millel on lisaks energiakulude 

rahuldamisele oluline roll ka ainevahetuses. Mineraalainete osaline puudumine võib looma 

organismis põhjustada raskeid terviseprobleeme ja tootlikkuse järsu languse.( Hairullin jt 2020: 

3) 

Mineraalsööta antakse loomadele 93 piimatootmise ettevõttes. Ainult 1 ettevõte kuuluvusega 

1–100 piimalehmaga suurusgruppi vastas, et neil ei anta loomadele mineraalsööta. Pandeemia 

olukorras esinesid probleemid mineraalsööda tarnes 9 ettevõttel, kuuluvusega 1–100, 101–300, 
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601 ja enam suurusgruppi. 80 piimafarmi vastas, et mineraalsööda tarnes ei esinenud 

probleeme. Vastavad andmed on välja toodud ka lisas 3. 

Jah, korraks oli, et ei saanud seda mineraali, mida taheti. Pidi muud võtma, aga 

lehmadele see ei meeldinud, pirtsakad. (Ettevõte A) 

Mineraalidega ka ei. (Ettevõte B) 

Ei märganud. Ainult Suurbritanniaga seotud taimerasv, täpsemalt palmirasv, millega 

oli tõrge ja tänaseni on hinnatõus. Covidiga ei ole seostatav. Rohkem  mõjutas 

Suurbritannia Brexit, kuna sisendid on tulnud sealt. Vahepeal oli kuuajane tarneauk. 

(Ettevõte C) 

Ei ole probleeme olnud. (Ettevõte D) 

Põllumajandusel ei ole selle Covidiga mitte mingisugust pistmist. (Ettevõte E) 

Ja, mineraalsöödaga on vahepeal olnud mingeid tõrkeid, aga auke neil sisse tekkinud 

ei ole. (Ettevõte G) 

Ei, lepingud on taga, mingeid probleeme ei ole. Eks kõik oleneb, kust tellid, kes on 

koostööpartner. Siiani pole probleeme olnud. Kuna nad tellivad nii pikad varud ette, 

siis ei saada aru, et oleks tarneprobleeme. (Ettevõte H) 

Mineraalsöödaga siiamaani ei ole probleeme olnud. (Ettevõte I) 

Mineraalsöötade tarnes võib tõesti Covidi märke olla. Ette tellimine peab pikemalt 

toimima kui tavaliselt, muidu võib juhtuda, et tekivad augud sisse. Tavaliselt kui hakkas 

laos otsa saama, oli kuskil poole kuu varu, siis telliti. Ajaliselt võib olla paar nädalat 

peab nüüd varem tellima kui enne. (Ettevõte J) 

Kui oli probleeme, siis pigem väiksemate asjadega, nagu mineraalid ja vasikate 

starterid. See oli seotud sellega, et kaubaautodel oli nii palju tööd, et ei jõutud õigel 

ajal asju ära tuua. (Ettevõte O) 

Maailmas aset leidva nakkushaiguse ulatusliku leviku poolt tingitud tervisekriis võib viia 

prognoosimatute arenguteni. Kriisiolukorras rakendatud piirangud ja inimeste haigestumine 

tõid kaasa sisendite tootmises ja tarnes raskused. Piimatootmise ettevõtteid varustav firma 

XXX, mis toodab põllumajanduslikke söötasid, tõi samuti intervjuus välja, et koroonaviiruse 

pandeemia mõjud majandusele kajastuvad põllumajanduslike toormete maksumuses. 
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Probleem on ikkagi toorme hinnatõusus, proteiini, energiamaterjalide, fosfaatide ja 

vitamiinide hinnad on tõusuteel üles. Teatud vitamiinide ja asjadega on tarned 

raskendatud ning tuleb tellides pikemalt ette arvestada. Mida raskem kätte saada, millel 

on tarned viibinud, nende koguseid on suurendatud. Toormaterjalil on 2 kuu varud. 

Kuna nad ei ole ainult vahendajad ja toodavad ise ning kasutavad eelistusena kohapeal 

kättesaadavat materjali, siis vasikate starterite jms tootmiseks vajalike sisenditega ei ole 

probleeme. Mineraalsöötade jaoks on ikkagi toormaterjali vaja mujalt, näiteks magneesiumi, 

magneesiumoksiidi ja fosfaati. Neid ostetakse enamasti Euroopa ettevõtetelt, millest mõned on 

vahendajad ja saavad toorainet Hiinast. Eestis on kaltsiumkarbonaat paekivis olemas, kuid 

vajalikke fosfaate ei ole.  

Jae- ja hulgikaubandusfirma YYY poolt toodi välja sarnased tähelepanekud, et koroonaviiruse 

puhangu toimejõul on farmerite jaoks sisendite hinnad pidevalt kasvanud. Selle efekti on 

tekitanud probleemid, mis on seotud piirangutega, mille tõttu inimesed ei ole saanud tööd teha 

ja tehased toota ning raskendatud transpordi toimimine. 

Otseselt mineraalsöötade tarneid ei ole see olukord muutnud, kuid hindasid mõjutab 

küll. Vitamiinide tehased on põhiliselt Aasias ja kui seal on olukord, et inimesed ei saa 

tööl käia ja neid vitamiine ei toodeta, siis need kuskile ka ei liigu. Ja teine asi, mis siin 

igasuguste toormetega valmistab raskusi, ka siin silohooaja eel, on riikide vaheline 

transport. Esiteks selle hind ja teiseks selle toimumine üleüldse on raskendatud.  Mingi 

tarneauk on mineraalsöötadega korraks olnud, aga see oli ette teada ja laovarusid sai 

täiendatud selle võrra.  

Eriolukorrast tingitult tekitatakse firmas YYY põllumajandusettevõtetele kindlustunde 

tagamiseks mõnede kaupade puhul suurem laovaru. Mineraalsöödatehasega fikseeritakse hind 

kolmeks või kuueks kuuks ja kui hind on kinnitatud, ollakse eelisklient. Mineraalsöödad 

imporditakse Lätist, tarneraskuste ennetamiseks käivad kaubal järel firma YYY enda autod. 

Osad põllumajandustootjad saavad otsetarneid, mis võimaldab kiirendada kaupade kohale 

toimetamist ja vähendada hinda.  

Kes siin neli kuud tagasi panid endale hinna lukku, on nüüd mitmest hinnatõusust 

puutumata jäänud.  

Firma YYY viitas ka nüansile, et  käesoleval ajal ei ole mineraalsöötade hinnad kõige kallimad.  
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Kui siin paar aastat tagasi kaks vitamiinitehast rivist väljas olid ja kolmandaga ka veel 

midagi juhtus, siis vitamiini hinnad lõi see nii ülesse. Praegu nii hull ei ole, kuigi 

viimase aasta jooksul on siin mitu tõusu olnud. 

Globaalne pandeemia ei ole inimkonna jaoks uus stsenaarium, kuid milline olukord domineerib 

järgneval perioodil ja kuidas lõpuks koroonaviirushaigus mõjutab inimtegevust, riikidevahelist 

kaubandust ja majandust, ei oska keegi ette näha. Kuna problemaatika on tõsine ja see kajastub 

toormaterjalide kättesaadavuses ning hindades, siis on otstarbekohane piimatootmise 

jätkusuutlikuks toimimiseks ja valmisoleku tagamiseks hankida ja säilitada suuremad sisendite 

varud. Mineraalsöötade osas on põllumajandusettevõtetel piimatootmiseks vajalike ressursside 

tagavara erinev. 

Tellitakse iga kuu. Helistavad siis, kui 1 päeva varu veel olemas. (Ettevõte A) 

Mingisugune varu on ees, kuskil 2‒3 nädala varu on veel alles, siis tellivad. See 

tähendab, et kui mõni tõrge tuleb, siis tekib tõenäoliselt auk sisse. Kui nädal viibib 

tellimus, siis jama. (Ettevõte B) 

Mineraalid, vitamiinid, söödalisandid saavad olla varuks mitme kuu jagu. Maisijahu, 

odrajahu, rapsikook on täpselt nii, et mida täpsemalt eelmine lõpeb ja suudetakse tuua 

värske, seda parem. Taotuslik on, et saab täitsa otsa õhtul ja hommikul tuleb uus. Siis 

ei jää vana kuskile hallitama jne. Põhimõtteliselt laopinda on, et saaks hoiustada ka 

rohkem. (Ettevõte C) 

1,5 kuud varud, poole peal hakkavad tellima, paar nädalat ette ikka. (Ettevõte G) 

Mineraalid tellitakse 3‒4 kuu varud ette. (Ettevõte H) 

Üldjuhul kuu aja varu korraga, nädal kuni 10 päeva veel alles kui tellitakse uus kogus. 

(Ettevõte I) 

Nad tellivad korraga kolme kuu varu, mis seotud hinnapoliitikaga. Et saada odavamat 

hinda, tellivad terve reka täie mineraalsööta. Euroopast seda tuuakse ja nii otse tellides 

odavam kui, et läbi Eesti jne vahendajate hakata tellima. (Ettevõte J) 

Ostavad alustega, 1,5–2 kuud. Uue tellimuse teevad, kui on 2 nädala jagu alles. 

(Ettevõte K) 
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3 tonni ja seda jagub kaks nädalat, kuskil poole peal tellib juba uue koguse või kui 

kolmest bigbagist on 1 alles, siis teeb uue telimuse. (Ettevõte O) 

Mineraalsöötade õigeaegset tarnet peab väga tähtsaks 54 tootmisettevõtet, mis omavad 1–100, 

101–300, 301–600 ning 601 ja enam piimalehma (joonis 12). Mõningate väiksemate 

piimafarmide jaoks ei ole mineraalsöötade tähtajaline kättesaamine väga oluline. 

 

Joonis 12. Mineraalsöötade tarne õigeaegsuse olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Mineraalaineid saavad loomad ka põhisöödast, kuid see ei pruugi olla organismile vajalik 

kogus. Kuna lehmad toodavad intensiivselt piima, tuleb tagada terviseprobeemide 

ennetamiseks ja loomade heaoluks mineraalelementide piisav tarbimine. 

 

3.3.2. Inimtööjõud 

 

Automatiseerimine on küll karjakasvatust oluliselt lihtsustanud, kuid põllumajandusloomade 

pidamisel on oluline inimtööjõud. Uuringus osalevatest piimatootjatest on kõige rohkem kuni 

10 põhitöötajaga ettevõtteid. Neid on vastajatest 63 ja omavad 1–100 ja 101–300 piimalehmaga 

karja (tabel 6). 10–30 põhitöötajat on 15 ettevõttes, 31–50 põhitöötajat 9 ettevõttes ja 50–75 

põhitöötajat on 2 piimatootmisfarmis. Suurima töötajate arvuga, kus 76–100 töötajat, on 1 

ettevõte 601 ja enama piimalehmaga. 

Tabel 6. Põhitöötajate arv piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Põhitöötajad 

Põhitöötajate arv kuni 10 63 1–100, 101‒300 

10–30 töötajat 15 101–300, 301–600, 

601 ja enam 

31–50 töötajat 9 301–600, 601 ja enam 

50–75 töötajat 2 601 ja enam 

76–100 töötajat 1 601 ja enam 
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Probleemid põhitöötajatega COVID-19 ajal esinesid 26 piimatootmise ettevõttel kuuluvusega 

1–100, 101–300, 301–600 ning 601 ja enam piimalehmaga suurusgruppi. Intervjuudes toodi 

välja, et oli põhitöötajate haigestumist COVID-19 viirusesse ja  lähikontakte viirusekandjatega, 

mille tõttu tuli isolatsiooni jääda. Probleeme põhitöötajatega ei esinenud 63 piimafarmil 

suurusega 1–100,101–300, 301–600, 601 ja enam piimalehma. 

Jah. Praegu on jama sees. Üks seltskond, kes omavahel kokku puutunud, läksid proove 

andma. Nüüd vaja vaadata, milliseid tellimusi peavad vähendama, et siis väiksemas 

koguses teha. 2 töötajat praegu isolatsioonis, mis ülejäänutega saab, kuulevad homme. 

Kui asi läheb karmimaks, siis selle piimaga tuleb väetada karjamaad. (Ettevõte B) 

On olnud lähikontaktseid, aga haiged ei ole olnud. (Ettevõte E) 

Ei ole siiani probleeme olnud. Sellist situatsiooni, kus kõik haigeks jäävad, see on väga 

ebatõenäoline. Igal pool oleks siis katastroof, eriti loomakasvatuses kui töötajaid ei ole. 

Kui keegi haigestub, siis lihtsalt teised peavad rohkem pingutama. (Ettevõte F) 

Kaks juhtumit on olnud, kuna tegu põllutöölistega, hooajatöötajatega, siis nende tööd 

ei sega. (Ettevõte G) 

Eks niisamagi haigestumise juhtumeid on, eks siis teine vahetus tuleb appi. (Ettevõte I) 

Nüüd üks inimene on karantiinis, jõusööda valmistaja. Haigestumisi on ka enne Covidit 

olnud ja töötajate puudusi, siiani on hakkama saadud. Neil normaalne kui 2–3 inimest 

on korralisel puhkusel, see on üks reserv kohe, et saab puhkuselt tagasi kutsuda 

töötajad. Praegusel ajal annab turvatunde renditööjõu pakkumine, ukrainlasi 

pakutakse väga sagedasti telefoni kõnedes. Siiani pole nad pidanud neid kasutama, aga 

variant on olemas. (Ettevõte J) 

Jah, on olnud probleeme. Tegu oli seemendajaga ja teine seemendaja oli lähikontaktne, 

mistõttu oli majanduslik kahju väga suur. 15% oli langus, mil jäid potentsiaalsed 

lehmad seemendamata. Karjas kasutatakse inna sünkroniseerimist. Üheks päevaks 

saadi asendaja. Praegu on üldse inimesi raske leida, ei ole võtta töötajaid ja ei ole ka 

selliseid, kes selle tööga hakkama saaks. (Ettevõte L) 

Neli inimest praegu haiged, oma töötajatel tuleb rohkem tööd teha, muud varianti ei 

olegi. (Ettevõte M) 
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Jah, ühes vahetuses 1 inimesel oli Covid, mis tähendas, et 1 vahetus kadus vahelt ära 

ja tuli luua nn uus vahetus, et töö saaks jätkuda. Vahetuse suurus on 5 inimest, lisaks 

veel loomaarstid, velskrid jne, kuid seekord õnneks nad otseselt kokku ei puutunud, siis 

nad ei jäänud karantiini. Uue vahetuse tekitamiseks võeti teisest vahetusest, kes olid 

hetkel vabad ning osadel tuli töötada lihtsalt rohkem päevi. (Ettevõte O) 

Loomulikult on, mitu Covidi puhangut on ettevõttes olnud, äkki kolm.  Mingi 2–3 

inimest korraga, see tähendab, et teised inimesed peavad tegema lisavahetusi, teevad 

ületunde. (Ettevõte R) 

Tööliste ja inimtegevuse puudumine põhjustab olulisi häireid kariloomade, liha ja piima 

tarneahelate ülemaailmses jätkusuutlikkuses. Näiteks Hiinas on karantiinis olevate töötajate 

tõttu paljudes provintsides vähenenud tegutsevate tapamajade arv. Samuti on liha ja 

piimatoodete piiratud töötlemisvõimsusel negatiivne mõju loomsete saaduste turustamisele ja 

jaemüügile. Piimafarmidest piimatooteid turustavad veoettevõtjad on kannatanud juhtide 

puuduse all, sest paljud neist on lõpetanud töö, et vältida nakkuse tõenäosust. Kanadas asuva 

Ontario Veisefarmerite Organisatsioon on palunud oma liikmetel lüpsilehmade müügiga 

viivitada, sest veiseliha töötlemissektoril ei ole lihatoodete töötlemiseks piisavat võimsust. 

(Hashem jt 2020: 6) 

Itaalia uurimistöös püüti hinnata laialdast inimtööjõu kättesaadavuse piiramise võimalikku 

mõju põllumajandusele. Tööjõu vähenemisest väljenduvaid muutusi analüüsiti Lõuna-Itaalia 

põllumajanduspiirkonnas, kus tegutsevad erinevad taluliigid, mitmekesiste 

tootmissuundadega. Käesolev hädaolukord ja selle ulatus on põllumajanduse jaoks täiesti uus 

sündmus ning tekitab erinevaid probleeme. Tööjõu liikuvuse vähendamine riigi territooriumil, 

mis võis olla üle 300 000 hooajatöölise, alandas selle kättesaadavust kohalikel tööturgudel, 

põhjustades murettekitavat kahju põllumajanduslikule tootmisele. Itaalia talupidajad püüdsid 

põllumajandustöödeks puudu oleva tööjõu asemele palgata töötuid inimesi, keda oli 

hinnanguliselt 30 000, mis siiski probleeme ei kompenseerinud. (Cortignani jt 2020: 172) 

Uuringus loodi mudel, mis simuleeris põllumajandusettevõtete tootmisvalikuid ja ajutise 

tööjõu kasutamist. Lähtuti tööliste vajadusest põllukultuuride tootmistsükli ajal ja 

põllumajandustootjate ootustel tööjõu kättesaadavuse osas. Tulemustest selgus, et 

piimakarjakasvatajad reageerivad sellele stsenaariumile, tootes rohkem ettevõttes sööta ja 

võttes selleks kohalikult turult enam ajutist tööjõudu. Piimakarjafarmid on tundlikud 

söödahindade tõusule, suurendades nende söötade omatoodangut. Sel viisil kasvatavad nad 
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oma konkurentsi napi ajutise tööjõu pärast teiste kohalike talumajapidamiste ees, kelle 

tööjõuressursside kasutamine väheneb veelgi, nagu näiteks tsitruseliste kasvatajate puhul. 

Rangemad piirangud ajutise tööjõu kättesaadavusele iseloomustavad kriisi mõju nii, et isegi 

piimakarjafarmid vähendavad kasvatatud lehmade arvu. (Sealsamas: 180) 

Käesolevas teadustöös osalevatest piimatootjatest kasutab ajutist tööjõudu 47 ettevõtet, kus on 

101–300, 301–600 ning 601 ja enam piimalehma. Ettevõtete poolt värvatud ajutise tööjõu 

osakaal kogu töötajatest on kuni 10% 19 farmis, 10–30% 9 farmis, 50–75% 2 farmis ning 31–

50% ja 76–100% 1 farmis (joonis 13).  

 

Joonis 13. Ajutise tööjõu osakaal piimatootmise ettevõtte töötajatest. 

Ajutise tööjõu kasutamine pakub ettevõtjaile paindlikke võimalusi põllumajanduslike tööde 

tegemiseks. Taimekasvatust iseloomustab hooajalisus, seetõttu vajatakse lühiajaliselt hooaja 

tööjõudu. Tööjõupuudusega toime tulemiseks kasutatakse piimatootmise ettevõtetes ka 

lühemaks või pikemaks ajaks võõrtöötajate värbamist, kuna kohalik tööjõud ei kata 

tööjõuvajadust.  

1 inimene, traktorist. Muidu mõeldud, et saavad kahekesi hakkama. Tööjõudu enam 

võtta ei ole. (Ettevõte A) 

Renditööjõudu nad ei kasuta, see on nii kallis. Selle kasutamine põllumajanduses on 

väga kiire lõpu algus. (Ettevõte B) 

Jah, 4 on ukrainlased. Lisaks kasutatakse teenust, näiteks läga äravedu jms. (Ettevõte 

D) 

Tööjõud on kohalik. Taimekasvatuses võetakse suveperioodil 1–2 hooajatöötajat 

juurde. (Ettevõte E) 
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Ukrainlasi laudas praegu 4, nemad ajutised. Hooajalisi kasutab teraviljas. Kokku 8 

kuskil. (Ettevõte F) 

Ukrainast 2 töötajat, neil 5 aastased tööload/elamisload, et see risk on maandatud. 

(Ettevõte G) 

Jah, hooajatöötajad. 15% tuleb hooajatöötajaid juurde kevadel. (Ettevõte H) 

Jah, eelistavad kodumaist tööjõudu, kuid kui jääb puudu, kasutatakse ukrainlasi. 

(Ettevõte I) 

Minimaalselt, 1 ukrainlane. (Ettevõte K) 

Jah, täna 5 ukrainlast ja 1 palestiinlane (pagulane) ja 1 uus-meremaalane (5a 

elamisluba). (Ettevõte L) 

1 ukrainlane. (Ettevõte M) 

Nii piimatootmises kui taimekasvatuses, ligi 10 töötajat. (Ettevõte N) 

Ukrainlased. (Ettevõte O) 

Mõned ukrainlased suvel, poegimise ja puhkuste asendamiseks. (Ettevõte P) 

Jah, ikka. 95% võõrtöölistest on ukrainlased. 24 ukrainlast ehk 24% töötajatest. 

(Ettevõte R) 

Ajutise tööjõu olulisust piimatootmise protsessis hindas väga tähtsaks 24, pigem tähtsaks 7 ja 

mõnevõrra oluliseks 6 ettevõtet (joonis 14). 

 

Joonis 14. Ajutise tööjõu olulisus piimatootmise ettevõtetes. 
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Viiruskriisist tingitud liikumispiirangute tõttu ei saanud välistööjõud Eestisse, mis pani 

ettevõtted raskesse olukorda, et oma tegevust käimas hoida. Piirangute leevenedes tekitas 

probleeme kolmandatest riikidest pärit töötajate kohale toomine. Tööjõupuudust 

põllumajanduses ei kompenseerinud ka teistes sektorites töötuks jäänud inimesed. (COVID-19 

mõju... 2021: 2)  

Nende 14-st töötajast on 4 ukrainlased ja nendega oli probleeme. Eelmisel suvel said 

nad pikendust siin olla, kuid lahkudes suve teisel poolel ei olnud asendust võtta, olukord 

oli keeruline. (Ettevõte D) 

Ei, kriis on teistpidi mõjunud.  Paljudes sektorites tööd ei ole ja inimesed on kodused, 

siis tulevad neile, et kasvõi ajutiselt sissetulek säiliks. (Ettevõte H) 

Välistööjõuga on olnud probleeme, viisa taotlused, Covidi testid, kõik viibivad, neil 

tööd rohkem. (Ettevõte I) 

Eelmine aasta oli tööjõu kättesaadavusega probleeme. Osad pidid tulema mai algul, 

aga jõudsid juuli keskel, oli keeruline aeg. (Ettevõte L) 

Kui eelmine kevad Covid algas, siis neil just ukrainlased pidid koju minema ja nad ei 

saanud uusi kätte, suvi oli väga keeruline. Katsetasid neid, kes siis väidetavalt jäid 

tööturul ripakile. Esiteks ei tulnud mingit laviini peale ja teiseks, need kes siis tulid, 

need ikka ei sobinud, oli probleeme. (Ettevõte N) 

Ukrainlaste riiki saabumisel piirangud, karantiin/testimine jmt. (Ettevõte P) 

Ikka oli probleeme. Ukrainlased võivad Eestis lühiajalise registreeringuga töötada 

järjest 9 kuud, siis nad peavad jälle 3 kuuks koju minema. Siis nad roteeruvad siin 

koguaeg. Kuna neil 24 ukrainlast ehk 24% töötajatest, siis koguaeg keegi läheb ära, 

keegi tuleb tagasi. Vahepeal oli väga keeruline, kuna olid pikad karantiinid. Töötaja 

tuleb, on 2 nädalat karantiinis ja teeb 2 testi ära, kui need korras, saab tööle. See kõik 

on aja ja raha kulu, peavad neid korteris hoidma. Aastas neil 25, isegi rohkem, kuskil 

30 inimest tuleb uusi inimesi, siis igaüks on 10 päeva karantiinis, see teeb 300 päeva. 

Elamiskulud (üüri) maksab ju ettevõte. (Ettevõte R) 

Kui mitmetes majandussektorites tuli kriisi tõttu töötajaid koondada, siis põllumajandus on 

valdkond, kus töö peab jätkuma igas olukorras. Magistritöö uuringus vastasid 21 

põllumajandsufarmi, et neil esinesid COVID-19 ajal probleemid ajutise tööjõuga, 24 ettevõttel  



49 

 
 

probleeme ei ilmnenud. Küsitluse tulemustes tõusevad esile piimatootmise ettevõtete raskused 

välistööjõuga seoses pandeemia tõttu seatud piirangutest. Suuremat mõju tunnetasid rohkema 

piimalehmade arvuga ettevõtted. 

 

3.3.3. Seemendus- ja veterinaarabi loomadele 

 

Põllumajandusloomadele veterinaarabi andmiseks omab 25 piimatootjat veterinaararsti 

kohapeal, 69 ettevõtet kasutab vajadusel veterinaararsti teenust (tabel 7). Seemendaja on 42 

ettevõttes olemas ja 51 farmi ostavad sisse seemendaja teenust.  

Tabel 7. Seemendus- ja veterinaarabi piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Veterinaararst ja seemendaja 

Veterinaararst 

ettevõttes 

veterinaararst on 

kohapeal 

25 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

kasutatakse 

veterinaararsti teenust 

69 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

Seemendaja ettevõttes seemendaja on 

kohapeal 

42 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

kasutatakse 

seemendaja teenust 

51 1–100, 101–300, 
301–600, 601 ja 

enam 

Seemendaja käib naaberkülast, helistavad kui vaja. Veterinaararstiga suured 

probleemid. Kui tullakse kohale, siis saavad abi ja kui ei tulda, siis jama. Siiani on ikka 

tuldud. (Ettevõte A) 

Neil on kohapeal inimene, kes asja tunneb, aga kui arsti vaja, siis ostavad veterinaarabi 

teenust sisse. (Ettevõte B) 

Seemendaja on kohapeal, velsker ka olemas. (Ettevõte G) 

Veterinaaril päevatasu, täna on ta tegelikult koguaeg kohapeal. Seemendajaid on 2 

inimest. (Ettevõte L) 

Nädalas paar  korda, kui midagi erakorralist ei ole. Teeb raviskeemid. Ülejäänuga 

saab hakkama velsker, kes neil ametis. Kui seemendaja vajab puhkust, siis velskril on 

võimekus ise seemendada. (Ettevõte J) 
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Head kariloomade pidamistingimused, kvaliteetne sööt ja veterinaararstide kasutamine aitavad 

välja töötada põllumajandusloomadele karjatervise strateegia ja valida võimalikke tegevusi, 

mis lõpptulemusena parandavad loomade tervist ja tootlikkust. Veterinaararsti ja seemendaja 

teenust kasutavad kuus 1 kuni mitu korda 15 piimatootjat, nädalas 1 kuni mitu korda 13 ja 1–

3 korda kuu kestel 12 ettevõtet ning väikesed kuni 100 piimalehmaga farmid ostavad vastavaid 

teenuseid harva (joonis 15). 

 

Joonis 15. Veterinaararsti ja seemendaja teenuse kasutamissagedus piimatootmise ettevõtetes. 

Äkiline inimtegevuse piiramine ja majanduskriis on toonud maailmas kaasa 

põllumajandustootjate, töötajate ja veterinaarspetsialistide igapäevase rutiinse 

põllumajandustöö ebapiisava toimimise. Loomafarmid ei saanud olulisi veterinaarteenuseid, 

sealhulgas tavapäraseid loomade tervisekontrolle, ravimeid, vaktsiine ning testimis- ja 

diagnostikavahendeid. Selline olukord piirab loomade vajaduste ja tervisliku seisundi hoolikat 

jälgimist ning takistab õigeaegset sekkumist, et lahendada mistahes esile kerkiv probleem. 

Seega on loomade haiguste levimuse oht suurenenud ja muutunud lisaväljakutseks, mõjutades 

loomapidajate heaolu ja tootlikkust. (Hashem jt 2020: 4‒5) 

Haigussümptomite esinemisel või vigastuste korral tuleb võimaldada loomadele kvaliteetset 

veterinaarabi. Pandeemia ajal esinesid veterinaararsti teenuse kättesaadavusega probleemid 

käesolevas uuringus osalevates ettevõtetest 4 piimafarmil. Veterinaararsti teenuse õigeaegset 
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kättesaadavust peab väga tähtsaks 49 piimatootjat, pigem tähtsaks 11 ja mõnevõrra oluliseks 4 

ettevõtet (joonis 16). 

 

Joonis 16. Veterinaararsti teenuse õigeaegse kättesaadavuse olulisus piimatootmise ettevõttes. 

Veterinaarravimite varud on kohapeal olemas 41 piimatootmise ettevõttel (tabel 8). 

Farmaatsiatoodete ohutus on ülimalt oluline, seetõttu peavad hoiustamistingimused tagama 

säilivuse ja manustamine toimuma spetsialisti juhendamisel. Kuna kõlblikkusaeg võib ravimite 

puhul kiiresti mööduda, siis ettevõtted ei soovi suuri varusid soetada. Lisaks ei ole ette teada, 

millised haigused ja missugusel määral võivad kariloomi tabada. Kõige enam on piimatootmise 

ettevõtetel veterinaarravimite varusid 3–4 nädalaks, peaaegu samavõrra ka 1–2 nädalaks (tabel 

8). 

Tabel 8. Veterinaarravimite olemasolu ja varude kestvus piimatootmise ettevõtetes  

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Veterinaarravimid 

Veterinaarravimite 

olemasolu 

varu on olemas 41 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

varu puudub 35 1–100, 101–300 

Veterinaarravimite 

varude kestvus 

kuni 1 nädal 3 1–100, 301–600, 

601 ja enam 

1–2 nädalat 20 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

3–4 nädalat 22 1–100, 101–300, 

601 ja enam 

rohkem 8 101–300, 301–600 

Mingid minimaalsed varud on. Veterinaararstidel omal ladu, nemad ostavad ainult 

teenust sisse. Kui neil endal oli varem loomaarst, siis olid varud, aga nüüd kõik 

teenusena. (Ettevõte F) 
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Pikki varusid ette ei osta, aga kuskil 1–2 kuu varud on olemas. Tarnetega ei ole 

probleemi, kaubavahetus toimub. Esmatarbekaup liigub. (Ettevõte H) 

Hädavajalik on olemas, suurt varu ei hoia, aga paari nädala varu on olemas. (Ettevõte 

K) 

Igapäevased on kuuks ajaks olemas. Probleem oli vahepeal vaktsiinidega, ei olnud 

tarneid Eestisse. Ei oska öelda, kas seoses Covidiga või suurem nõudlus, aga selle 

perioodi sisse jäi. (Ettevõte L) 

Umbes 1 kuu varud. Oleneb ka sellest kui palju hetkel poegimisi on ja vasikaid. 

(Ettevõte O) 

Maksimum on olemas kuni kuu pikkune varu, kuid vahel ostetakse mõne kampaania 

raames kuni 3 kuu varu sisse. (Ettevõte P) 

Piimafarmide veterinaarravimite hulka kuuluvad enamasti haavaravi vahendid ja udarasalvid, 

samuti on olemas antibiootikumid, valuvaigistid, toetavad ravimid ja vaktsiinid (tabel 9). 

Tabel 9. Olemasolevad veterinaarravimid piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Veterinaarravimid 

Olemasolevad 

veterinaarravimid 

Antibiootikumid 

 

33 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Vaktsiinid 14 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Haavaravi 40 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Udarasalvid 40 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Valuvaigistid 30 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Toetavad ravimid 29 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Muu 6 1–100, 101–300 

Jah lihtsamad asjad on. Udararavi. (Ettevõte A) 

Mingil määral on, aga neid varusid pole mõtet eriti muretseda. Need vananevad. Ja 

kuna nad on mahepõllumajandusettevõte, siis pole väga vaja ka. Pigem rutiinsed 

ravimid, antibiootikume ei kasuta üldse. Vasikate süstimise asjad, kõhulahtistid. 

(Ettevõte B) 
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Eks ikka midagi on, haavaravimid, vaktsiine antakse vasikatele, salvisid jne. Paari 

nädala varud, oleneb ka kui näiteks karjas mastiidi tase on madal, siis varude ajalisus 

läheb isegi pikemaks, sest ei ole nii palju vaja. Veterinaarravimite õigeaegne 

kättesaadavus on väga oluline, loom on väga hinnaline ja vajalik nende jaoks. (Ettevõte 

J) 

Piimatootmise ettevõtetest peavad 49 farmi veterinaarravimite õigeaegset kättesaadavust väga 

tähtsaks (joonis 17). 

 

Joonis 17. Veterinaarravimite õigeaegse kättesaadavuse olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Looma haiguse õigeaegse diagnoosimise ja ravimisega on võimalik see kiiresti kontrolli alla 

saada. Raviks hädavajalike ravimite regulaarne manustamine vajab veterinaarravimite 

tähtajalist kättesaamist. 

 

3.3.4. Vesi 

 

Põllumajandusloomade majandusüksuste veevajadus jaguneb: loomade joogivesi ja 

tehnoloogilise ning olmelise veetarve, nagu näiteks udara, lüpsiseadmete, inventari ja hoonete 

puhastamine. Loomade poolt tarbitav vee kogus sõltub mitmesugustest teguritest, milline on 

looma kehamass, üldine tervislik seisund, söödaratsioon, keskkond ja kui palju annab lehm 

piima. (Saastuse... 2013: 13–14) Vee kättesaadavus, selle kvaliteet ja künade suurus on karja 

heaolu seisukohalt äärmiselt olulised. Loomadele on vee tarbimine vajalik seedeprotsesside 

funktsioneerimiseks ja soojusregulatsiooni toimimiseks. (Kass 2017)  Puurkaeve rajavad 

ettevõtted, et tagada stabiilne ligipääs kvaliteetsele veele. Küsitluses osalejatest omab 
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puurkaevu 87 piimatootjat, mis kuuluvad 1–100, 101–300, 301–600, 601 ja enam 

piimalehmaga suurusgruppidesse (tabel 10).  

Tabel 10. Puurkaevu olemasolu piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Vesi 

Puurkaevu olemasolu Ettevõttes on oma 

puurkaev 

87 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Ettevõttes puudub 

puurkaev 

7 1–100, 101–300 

Kogu päevasest veevajadusest suudavad lehmad juua 30–50% 1 tunni jooksul peale lüpsi. 

Suure toodanguga piimalehmad joovad väga palju, 1 liitri piima kohta vajab lehm kuni 8 liitrit 

vett. 30 kg piima tootmiseks kulub loomale 90–150 liitrit vett päevas. (Vesi ja... 2014) 

Uuringus vastasid 34 piimatootjat, et nende ettevõttes on ööpäevane joogivee vajadus looma 

kohta kuni 100 liitrit ja 18 farmis 100–125 liitrit (tabel 11). 

Tabel 11. Ööpäevane joogivee vajadus looma kohta piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Vesi 

Ööpäevane joogivee 

vajadus looma kohta 

kuni 100 liitrit 34 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

100–125 liitrit 18 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

125–150 liitrit 11 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

150–175 liitrit 1 601 ja enam 

175–200 liitrit 5 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

ei oska öelda 5 1–100 

50 liitrit. Looma teenindamine võtab veel 20 liitrit juurde, pesta, puhastada neid 

torusid. 25 kanti vett kulub päevas, lehmad, noorkari, pullid ja piimatööstus. Loomad 

vast võtavad poole. (Ettevõte B) 

Ööpäevane tarve on 33 m³, loomad kasutavad sellest 25 m³ päevas. (Ettevõte C) 

Ööpäevas kulub ca 30 kanti, see hõlmab loomade joogivett ja pesuvett. (Ettevõte D) 

150–200 liitrit. Ettevõte tarbib päevas 120–125 kanti vett. (Ettevõte H) 

Kaks pange vasikas. Lehm 60–70 liitrit ja soojal ajal rohkem. (Ettevõte I) 

Ei tea, 20 tonni läheb päevas vett. (Ettevõte K) 

Päevas kulub kahe kaevu peale kokku 500 kanti vett. (Ettevõte P) 
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Loomadele tuleb luua võimalused juua nii palju ja sageli, kui nad tahavad. Vee 

kättesaadavusega seotud probleemid ohustavad piimalehmade tervist ja heaolu. Veepuudust 

tunda saanud loomade tootlikus langeb, kui piimalehmal jääb saamata 40% päevasest 

veevajadusest, siis tema produktsioon alaneb ligikaudu 25%  (Vesi ja... 2014). Intervjuudes 

tõid mitmed piimatootmise ettevõtted välja, et neil on olnud varasemalt probleeme vee 

kättesaadavusega, näiteks tehnilisi rikkeid. 

Pump on katki läinud, siis oli raske, vedasid vett. 1,5 päeva ei olnud vett. Pood oli kinni 

tänu Covidile, aga teisel või kolmandal päeval said kätte. (Ettevõte A) 

Neid tuleb ikka ette, kui on loomakasvatus ja kui piimatööstus, siis vee probleemid 

ilmutavad ennast aegajalt. Neil dubleeritud, kaks pumpa kaevus, see tähendab, et 

väikesed tõrked ei ole tootmise seisukohalt märgatavad. (Ettevõte B) 

Pump on läinud katki, siis on lühiajaline veekatkestus olnud. (Ettevõte E) 

Ikka tekib, näiteks elekter läheb ära, siis kasutatakse oma generaatoreid. (Ettevõte F) 

Pikim veekatkestus on olnud 1 päev. Meeskond tuli välja, kes vahetas pumba ära, 

piimatoodangu langus kindlasti oli. Nüüd tagavaraks alati üks pump lisaks. (Ettevõte 

G) 

Probleeme on ikka olnud, näiteks pump ära väsinud. Mõne tunniga on saadud asi 

korda. (Ettevõte I) 

Neil enda pumbajaam, siis on juhtunud, et on tehnilised probleemid või kui on põua 

tõttu veetase väga madal olnud. Need tehnilised probleemid on saadud lahendatud. 

(Ettevõte J) 

Ikka on olnud, et läheb pump katki vms. Varu pump on olemas. 2–3h olnud pikemad 

katkestused. (Ettevõte K) 

Pump on katki läinud. Veoautodest (tsisternautodest) ühendati vesi trassi, niikauaks kui 

pumpa vahetati. 1 tund ei olnud vett. Varupump on olemas, vahetus lihtsalt võtab aega. 

(Ettevõte L) 

Mingeid katkestusi on ikka olnud, aga kuna 2 kaevu, siis saavad hakkama. (Ettevõte M) 

Ikka tuleb tehnilisi rikkeid ette, pump läheb läbi, siis peab uue pumba panema või läheb 

mingi trass katki, peab remontima. Kõiki puurkaeve kasutatakse, aga need, mis on 
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lautade juures, need on väga aktiivses kasutuses. Päevas kulub kahe kaevu peale kokku 

500 kanti vett. Kui seal midagi juhtub, siis on ikka väga suur probleem. Selleks neil on 

tagavara pumbad ja tagavara puurkaevud ka. (Ettevõte R) 

Joogivee õigeaegse kättesaadavuse olulisust piimatootmise ettevõtetes peab väga tähtsaks 70 

loomapidajat, pigem tähtsaks 5 ja mõnevõrra oluliseks 2 farmerit  (joonis 18). 

 

Joonis 18. Joogivee õigeaegse kättesaadavuse olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Piimatootmise optimaalse taseme saavutamiseks peab olema piisav kogus puhast vett. Vesi 

mõjutab otseselt veiste tervist ja tootmisjõudlust. Joogiveesüsteemide töökorras olek tagab 

ettevõttes veevarud kariloomade veetarbimiseks. 

 

3.4. Ettevõtte energiaga varustatus 
 

3.4.1. Generaatorid 

 

Energia kontseptsiooni tajuvad teadlased, insenerid, ökonomistid, keskkonnakaitsjad, 

loodusvarade analüütikud, põllumajandustootjad ja tarbijad erinevalt, sõltuvalt sellest, kas nad 

on energiatarbijad või energiatootjad. Põllumajandussektor, nagu ka muud valdkonnad, on 

muutunud üha enam sõltuvaks sellistest energiaressurssidest nagu elekter, kütused ja maagaas. 

Kiiret energiatarbimise kasvu põllumajanduslikus ettevõtmises tekitab see, et tootmine on 

muutunud mehhaniseeritumaks ning väetiste kasutamine on suurenenud. (Karkacier 2004: 1) 

Tähelepanuväärseks energia sisendiks piimatootmises on elekter, selliste toimingute jaoks 

nagu lüpsimasinate kasutamine, piima jahutamine, sõnniku- ja veesüsteemi töötamine, 

valgustus ning ventilatsioon (Final report... 2007: 18). Piimakarjafarmides, kus kasutatakse 
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moodsaid piimalüpsi- ja jahutussüsteeme on eriti oluline elektriga varustatus, seetõttu on 

tarvilik alternatiivne vooluallikas, mida saab elektrikatkestuse korral kasutada. Küsitluses 

vastas 62 piimatootjat, et neil on olemas farmiseadmete töös hoidmiseks piisava võimsusega 

generaatorid (tabel 12).  

Tabel 12. Generaatorite võimsus farmiseadmete töös hoidmiseks piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Generaatorid 

Generaatorite võimsus 

farmiseadmete töös 

hoidmiseks 2–5 päeva 

generaatorid on 

piisava võimsusega 

62 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

generaator puudub või 

võimsus on puudulik 

31 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Jah, neil mitu generaatorit: kontor, töökoda, piimatootmine, veemajandus. Üks suur 

generaator on neil ka, mis ei ole küll väga töökindel. Mõne tööpäeva saavad hakkama. 

Generaatorid vajavad inimest juurde, automaatikat neil ei ole. (Ettevõte B) 

Jah. Tootmine kahes farmis, 1 täitsa uus üles ehitatud, teine renoveeritud ja mõlemas 

olemas. (Ettevõte J) 

Jah, kõik farmid on generaatoritega kaetud, kui mingi tõrge on, siis generaator läheb 

automaatselt käima ja toidab kogu farmi ära. (Ettevõte R) 

Piimatootmises hädavajalike tööde tegemiseks peab olema generaatoril piisavalt võimsust ja 

oskust selle kasutamiseks. Uuringus osalejatest 32 ettevõttel generaator puudub või on nende 

võimsus puudulik piimatootmise töös hoidmiseks. 

Neil on 3 generaatorit, mis käivituvad automaatselt. 1 on puurkaevus, 2 farmis ja 3 

noorkarjalaudas. See on lihtsalt elus hoidmiseks, mitte pikaajaliseks tööks.  

Investeeringuplaan on 100 kW suur generaator, mis võtab kogu ettevõtte. Praegu 

meierei ei ole generaatoriga varustatud. (Ettevõte C) 

Hädavajaliku saavad kaetud. Kui elekter läheb ära, siis ühes farmis peavad suuremad 

tarbimised välja lülitama. On plaanis ka teise farmi generaator panna. (Ettevõte G) 

Ei ole piisava võimsusega. Suudavad töös hoida lüpsiplatsi, 2 lauta suudavad töös 

hoida, sõnniku saavad laudast välja, aga kolmas laut on täitsa pime. Vesi tuleb ka ja 

jahu saavad kätte. (Ettevõte L) 
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Jah generaator on, 315 kW. On vaja teist juurde, et võimalikult hästi saaks teha 

separeerimist. (Ettevõte P) 

Elektrivõrgu hooldamiseks teostatakse plaanilisi elektrikatkestusi, sellest antakse tarbijatele 

eelnevalt teada, kuid ette võib tulla ka ootamatuid rikkeid elektriseadmetes. Lisaks esineb 

Eestis torme mitmel korral aastal, kus suure tuule tõttu on võimalik järsk elektrikatkestus. 

Piimatootmise ettevõtted tõid intervjuudes välja, et neil on esinenud erineva pikkusega 

elektrikatkestusi. 

Viimane elektrikatkestus oli 5–6 aastat tagasi. (Ettevõte A) 

Jah, on olnud 3 ööpäeva ilma. (Ettevõte B) 

Üleeelmisel aastal oli sügistorm, kus oldi 72 tundi ilma vooluta ja see raputas tõsiselt. 

Meierei seisis, piima müüsid kõik ära, ise töödelda ei saanud, poed jäid ilma kaubata, 

aga toorpiim hukka ei läinud. Töötlemisvõimsuses ei ole küsimus, küsimus on ainult 

turus. Ja kui kriisisituatsioonis rahvas vajab oma toitu, siis neil on topelt võimekus seda 

toota. Praeguses olukorras elektriga varustatus on puudulik. (Ettevõte C) 

Aastaid tagasi olid probleemid elektriga, kuid lasti Eesti Energial rajada uus alajaam 

ning toodi kõrgepingeliinilt maakaabel otse tootmisse ja peale seda enam pole kordagi 

probleeme olnud. (Ettevõte D) 

Jah, pool päeva ning isegi vist on ööpäeva olnud elekter ära. (Ettevõte E) 

Suuremad elektrikatkestused jäävad 10 aasta taha. Väiksemaid 2–3 tunniseid ikka tuleb 

ette. (Ettevõte G) 

Tormidega on ajutisi katkestusi olnud. Generaatorid on automaatlülitusega, kui midagi 

juhtub, lülitab ennast ise järgi. (Ettevõte H) 

Ikka on katkestusi olnud. Võib olla 1,5 päeva pikim. (Ettevõte I) 

Lühiajalisi elektrikatkestusi on ikka olnud, pikimad 3–4h. (Ettevõte J) 

Kõige pikem elektrikatkestus on olnud 4–5 h. (Ettevõte K) 

Tuul tihti kõva ja siis on ikka elektrikatkestusi ning palju on olnud plaanilisi liinitöid, 

generaatorit on pidanud palju kasutama. Neil on lisaks päikesepaneelipargid, mis 

varustavad ettevõtet energiaga, ülejääk müüakse ära. (Ettevõte L) 
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Suuremaid katkestusi pole enam olnud. 2005. aaastal oli 10 tundi, siiani sama 

generaator. (Ettevõte M) 

Jah, ikka on elektrikatkestusi, küll tormide ja muu tõttu. Aastas nädala jagu ikka tuleb 

kokku. On olnud ka päevi. (Ettevõte N) 

Ikka, pigem lühiajaliselt. Maksimum 5 tundi. (Ettevõte O) 

Ettevõte asub elektrivarustuse suhtes halvas piirkonnas ja probleeme on pidevalt. Kord 

kvartalis või isegi sagedamini esineb elektrikatkestusi. On perioode, kus on generaator 

ka 3 päeva järel olnud. (Ettevõte P) 

Pikim aeg 12 päeva. Alajaamas mingi toiteplokk põles maha, Itaaliast telliti ja läks 

aega. (Ettevõte R) 

Elektri tarbimine on loomakasvatusettevõtete töös väga oluline, mille puudumine võib 

tootmises põhjustada ulatusliku kahju. 

 

3.4.2. Kütused 

 

Vedelkütused veetakse Eestisse peamiselt Soomest ja Leedust, lisaks väikseid koguseid 

Valgevenest ja Rootsist. Eesti vedelkütusevarude haldamist reguleerib vedelkütusevaru seadus 

ja senini korraldas riigile kuuluv AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA). (Vedel- ja 

transpordikütused 2021) COVID-19 pandeemia mõjul alustas 1. juuli 2021 tööd Eesti Varude 

Keskus (EVK), mis administreerib lisaks vedelkütusevarule ka teiste elutähtsate kaupade 

varusid nagu toit, esmatarbekaubad, ravimid, veterinaarravimid ja isikukaitsevahendid, et 

tagada parem varustuskindlus ja toimepidevus (Juulist alustab... 2021). Seaduse järgi on varu 

riigi järelevalve all kindlaksmääratud vedelkütuse kogus, mis tagab riigi varustuskindluse, 

julgeoleku ning rahva toimetuleku (Vedelkütusevaru seadus 2005, § 1 lg 2). Uurimistöö käigus 

esitati teabenõue Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) eriotstarbelise 

diislikütuse kohta lisainfo saamiseks, kas põllumajandustootja võib osta endale piiramatus 

koguses eriotstarbelist kütust, et tagada igaks juhuks suurem varu. Ametiasutuse vastuses 

seisis, et seadusandlusega ei ole konkreetsete piirnormidega koguseliselt piiratud isiku õigust 

osta ja kasutada eriotstarbelist diislikütust. 
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Erimärgistatud vedelkütust ehk eriotstarbelist diislikütust (EDK) on lubatud kasutada ainult 

masinates, mida kasutatakse põllumajanduses nagu traktor, liikurmasin ning kuivati 

põllumajandustoodete kuivatamiseks (Vedelkütuse erimärgistamise seadus 1997,  § 1 lg 3). 

Uuringus osalevate põllumajandusettevõtete kütusevarud on vastavalt aastaajale erinevad. 

Suveperioodil kui toimuvad taimekasvatuses erinevad põllutööd, on vedelkütuse kulu suurem. 

Kütusevarud suveperioodil on kuni 1 kuu 45 piimatootmise ettevõttel ja 1–3 kuud 16 tootjal, 

talveperioodil kuni 1 kuu 29 piimafarmil ja 1–3 kuud 32 farmil (tabel 13). 

Tabel 13. Kütusevarud suve- ja talveperioodil piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 
Kütus 

Kütusevarud 

talveperioodil 

kuni 1 nädal 8 1–100 

kuni 1 kuu 29 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

1–3 kuud 32 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

3–6 kuud 14 1–100, 101–300 

rohkem 5 1–100 

Kütusevarud 

suveperioodil 

kuni 1 nädal 15 101–300, 301–600, 

601 ja enam 

kuni 1 kuu 45 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

1–3 kuud 16 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

3–6 kuud 14 1–100, 101–300 

rohkem 3 1–100 

Jaanuar, veebruar ostab toetuste rahade eest ära. Koristust päris ära ei saa, aga kuni 

koristuseni. Kõik oleneb ka kui pikk on talvel sööda vedu. (Ettevõte A) 

Toovad kütust paari nädala tagant. Neil igaks juhuks tagavaraks kuskil 300 liitrit, et 

loomi sööta 10–12 päeva saab. (Ettevõte B) 

Keskmiselt 3 nädalat. Suvel 2 nädala tagant ja talvel 1 kord kuus. (Ettevõte C) 

Talvel kord 3 kuu tagant, suvel on 10 tonnise mahuti täitmine järjepidev. (Ettevõte D) 

Talvel varud 1–3 kuud. Väga palju kütet sisse pole mõtet osta, seal omad ohud ja riskid. 

Talvel kulub kütet vähe. Suvel varud kuni 1 nädal. (Ettevõte F) 

Suvel kord 2 nädala tagant, kuivatushooajal kord 10 päeva tagant. (Ettevõte H) 

Taimekasvatuses suvel nädala varu ja talvel kuu varu. (Ettevõte I) 



61 

 
 

Talvel kulub kütet vähe, siis mõni kuu ei peagi tooma. Praegusel ajal kui traktorid 

põllul, kütet kulub rohkem, neil 10 tonnine mahuti õuel ja kuskil nädalas korra tuleb 

tuua. (Ettevõte J) 

Piimatootmise kompleks tarbib aastas 35 tonni kütust. Söödamiksri peale läheb 2,5 

tonni kuus. Suveperioodil tuuakse kord nädalas kütust juurde, talvel kord kuus. 

(Ettevõte L) 

Meil on omal nn väiketankla, millest tuuakse ette ära. Pluss on lautades eraldi tünnid, 

kust lauda traktorid võtavad kütet. Talvel lautades mitme kuu varu. Lautades 1–2 

tonnised mahutid. Neil käib kütuse auto mahuteid täitmas. (Ettevõte O) 

Aasta tarbimine EDK on ca 500 tonni, tarbimine talvel 5–10 tonni kuus, suvel on jälle 

5–6 tonni päevas, seda siis koristusperioodil. (Ettevõte P ) 

Hooajal on 10 päeva, talvel hooaja välisel ajal 30 päeva. (Ettevõte R) 

Omades kümnekuupmeetrise mahuga või suuremat statsionaarset mahutit, milles hoitakse 

kütust, tuleb kütusemahuti tehnilise järelevalve infosüsteemis registreerida (Vedelkütuse 

seadus 2003, § 19 lg 1). Intervjuudes küsiti lisaks piimatootjatelt nende ettevõtetes olevate 

kütusemahutite suuruse kohta. Vedelkütuse paakide mahutavused ulatusid kuni 50 tonnini 

välja (tabel 13). 

Tabel 13. Kütusemahutite suurused intervjueeritavates piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Kütus 

Kütusemahutite suurus kuni 10 tonni A, B, D, E, J 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

11–20 tonni C, I, K 101–300, 301–600, 

601 ja enam 

21–30 tonni F, G, M, N 101–300, 301–600, 

601 ja enam 

50 tonni H, P, R 301–600, 601 ja enam 

Diislikütuse kasutamine põllumajandusmasinates on piimafarmides igapäevase tootmise osa, 

seetõttu lihtsustab ettevõttes kohapeal olevate kütusemahuti olemasolu märgatavalt tööde 

teostamist. 
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3.5. Piimatootmiseks vajalikud masinad ja seadmed 
 

Tehnoloogia kiire arengutempo erinevates majandussektorites on jõudnud ka põllumajandusse, 

kus tugev suund automatiseerimise ja digitehnoloogiate kasutuselevõtuks. Üha tähtsamaks 

muutuvad nutitelefonid, sideteenused, sealhulgas internetiühendus, arvutikasutus ja digitaalne 

kirjaoskus. Kaasaegsed lahendused lasevad põllumajandusmasinaid kaugjuhtida ja 

automaatsed lüpsirobotid ning lüpsiseadmed annavad võimaluse digitaalselt jälgida piimakarja 

tootlikust. Piimalehmade lüpsmise meetoditena kasutatakse uuritavates ettevõtetes robot-, 

platsil- või torusselüpsi.  

Lüpsiplatsi kiirus on 186 lehma tunnis. Lehm lüpsab keskmiselt 4,5 minutit, kogu platsil 

oleku aeg on 7 minutit. Ootealal aeg on 30–45minutit. Kokku lehm lüpsab 21 minutit 

päevas. Korraga on tööl 2 lüpsjat. (Ettevõte L) 

Lüpsiseadmed peavad igapäevase kasutuse puhul olema töökorras, et tagada piima kõrge 

kvaliteet. Piima lüpsiseadmete varuosade reserv on olemas 57 piimatootmise ettevõttes, tehnik 

on kohapeal 37 farmis, milles on 1–100, 101–300, 301–600, 601 ja enam piimalehma. Eelpool 

toodud andmed on leitavad lisas 4.  

Torusselüps. Lüpsiseadmetega tõsiseid probleeme pole olnud. Küll siis leitakse 

lahendused. Kas lüpstakse kannu või pannakse traktor ette ja tehakse vaakumit. 

Lehmad peab lüpstud saama. Vana asi on. Lätlastel on veel varuosi, kord aastas käivad 

toomas. (Ettevõte A) 

Ta ise ja kolleeg on Maaülikooli lõpetanud insenerid. Saavad hakkama, neil treipingid, 

freespingid jne täispark. Selles suhtes nad võimekad. Neil 4 Belarussi, 1 T 150 ja T 75 

roomiktraktor. Kui nutiajastu kokku kukub, siis nemad sõidavad edasi. Platsilüpsi nad 

ei suuda tõenäoliselt teha. Siis tuleb vanasse lauta minna ja traktoriga vaakumit teha, 

siis sõja seisukord. Põhimõtteliselt, kuidas teha, saab. Remondiasjad, kuluasjad, need, 

mis on tihedamalt katki läinud, neid neil ikka kuskil 3 varuks olemas. Ja kui varu 

väheneb, ostetakse asemele. Elektrimootorid tagavaraks, midagi seisma ei ole 

tootmises jäänud. Varuosade tagavara on möödapääsmatu. Laagrid, poldid, mutrid, 

kuni tööriistadeni välja. (Ettevõte B) 

Väiksemate probleemidega saavad ise hakkama ning on mingid varuosad olemas. 

Spetsiifilisemate töödega tegeleb hooldusfirma. Lüpsiroboteid on 4, saaksid 
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vähesemaga hakkama kui midagi juhtub. Praegu max 2 tundi olnud rivist väljas, kui 

sedagi. Kõik on kohe telefonitsi saadav, hooldusfirma saab vaadata, mis toimub jne. 

(Ettevõte C) 

Varuosadel mingi varu on, sellised elementaarsed asjad on olemas. Oma mehhaanik ka 

kohapeal. Alati saab ümber mängida, tuleb kriis, kui 6st robotist 1 ei tööta, siis kaotad 

küll toodangut, kuid saad hakkama. Või näiteks mingi arvuti ei tööta, siis saab lihtsalt 

vaakumiga loomad ära lüpsta. Tänapäeva elektroonika puhul on väga raske midagi ise 

leiutada, kui peaks pikemalt tarne probleemid olema, siis jama. Ajutiselt saab mingi 

vanema süsteemi peale üle minna. See toob kaasa tohutu töö, ümbermängimised ja 

kaotused, kuid on võimalik. Tehnika läheb järjest keerulisemaks. Kui 5–7 aastat tagasi 

käis meestel traktoritest jõud üle, oli võimalik seal mootorid lahti võtta ja ära 

remontida, siis nüüd käib kõik läbi teeninduste. (Ettevõte F) 

Neil endal väga elementaarsed asjad. Piimalüpsiseadmed ja jahutussüsteemid 

DeLavali hooldada ja remontida. Isegi kui hangiks endale varuosad, siis nende 

vahetamine ei ole nende võimekus. Ostavad teenust sisse koos varuosadega. (Ettevõte 

J)  

Kaks mehaanikut/tehnikut kohapeal alates 2019. aastast, et jõuaksid kiiremini 

reageerida probleemidele. Esmaste asjade varuosad ka olemas nii piimatootmise kui 

sõnnikusüsteemidele. (Ettevõte L) 

Neil on lüpsikarussell 60 kohaline. Kui juhtub, et mingi osa ei tööta nendest kohtadest, 

siis on ikkagi võimalik kasutada seda. Põhimõtteliselt kui mingi lüpsikoht katki, siis nad 

panevad 200 liitrise tünni asemele, et lehm sinna kohapeale ei saaks. Piimatootmise 

seadmetel on kohapeal spetsiaalse väljaõppe saanud inimene, kes jälgib nende tööd ja 

käib ka firma, kes need paigaldas. (Ettevõte O) 

24/7 on farmi mehaanik olemas kohapeal. Töö on vahetustega, kus ollakse nädal tööl 

ja nädal vaba. Mõned asjad on varuosana olemas. Ülejäänud tuleb tellida. (Ettevõte 

P) 

Intervjuudes märgiti, et ettevõtetes on mõningane varuosade baas ja lihtsamaid remonditöid 

tehakse kohapeal. Seadmetel, mis on uuemad ja kehtib garantii, neid käib lepingute kohaselt 

remontimas hooldefirma. Piima lüpsiseadmete remondi- ja hooldustööde sagedus tootjafirmas 
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on kuus 1 kuni mitu korda 22 piimafarmil, 1–3 kuu kestel 22 farmil, 3–6 kuu kestel 11 farmil, 

6–12 kuu kestel 22 farmil ja harvem 12 farmil (lisa 4).  

Roboti puhul rohkem, paar korda kuus. Platsipool on murevabam. Hooldust ikka 

käiakse tegemas, aga kui midagi laiali lendab, siis seda 3–4 korda aastas, näiteks äike 

sisse löönud või voolukatkestusest mingid rikked vms. (Ettevõte G) 

Piimatootmine, nende hooldus käib igapäevaselt. Omal on mingisugused varud ja ka 

edasimüüjatel. Lüpsirobotid nõuavad suht palju hoolt ja varuosasid. Sellist asja ei saa 

olla, et tehnikut pole võtta või robot seisab. Lepingud on, tuleb teenust osutada. Mõne 

tunni kannataks välja, terve päev pole nende jaoks võimalik. Tehnika poole pealt on 

nad haavatavad jah, kuna kõik nii digitaliseeritud. Neil kõik riskid maandatud ja 

tehnikamüüja, seadmemüüja peab võtma selle vastutuse, et kõik töös oleks. 8 

lüpsirobotit. Põhimõtteliselt kui 1–2 robotit ei tööta, siis annab lüpsi ära korraldada ja 

lehmi ümber ajada, muidugi tekitab see segadust, aga saadakse hakkama. (Ettevõte H) 

Piimaga seotud seadmeid hooldatakse perioodiliselt, ostavad teenust regulaarselt 

sisse, kuus 2–3 korda ikka juhtub mingisuguseid rikkeid. Ühes ööpäevas peaaegu 2000 

lüpsi, seadmete intensiivne kasutamine on päris suur. (Ettevõte J) 

Hoolduslepingud on lüpsisiseadmetel DeLavaliga. 2018. aastal jäi lüpsiseadmete rikke 

tõttu üks lüps vahele ja selle tulemused olid päris karmid. Lisaks toodangu kaotusele 

tuli ka lehmi ravida. (Ettevõte L) 

Igal nädalal tehakse kontrolli ja kui midagi juhtub, siis esialgu saab ise hakkama, aga 

keerukamate ja mahukamate töödega tuleb tellida teenust ja planeerida. Näiteks 

nisakummide vahetusel tellitakse see teenusena sisse, ei hakata oma inimesi selle töö 

peale raiskama. (Ettevõte P) 

Maailma laastava koroonaviiruse tõttu katkestasid tegevuse mitmed Euroopa masinatööstused, 

misläbi on kannatanud väliskaubandus, tarned on viibinud ja seadmete paigaldamine on olnud 

häiritud (COVID-19 mõju... 2021: 2). Tööstuste tootmisprotsesside peatumise tagajärje mõjud 

on tuntavad ka uuringus osalevatele piimatootmise ettevõtetele. COVID-19 ajal esinesid 

probleemid piima lüpsiseadmete remondi- ning hooldustööde õigeaegsusega 6 ettevõttel (lisa 

4).   
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Lüpsiseadmete varuosade õigeaegset tarnet ja paigaldust peab väga tähtsaks 73 piimafarmi 

(joonis 19). 

 

Joonis 19. Lüpsiseadmete varuosade õigeaegsete tarnete ja paigalduse olulisus piimatootmise 

ettevõtetes. 

Piima jahutussüsteemide remondi- ning hooldustööde õigeaegsuses esinesid probleemid 

pandeemia ajal 3 ettevõttel. Piima jahutussüsteemide varuosade õigeaegseid tarneid ja 

kaasnevaid töid peab väga tähtsaks 75 ettevõtet (joonis 20). 

 

Joonis 20. Piima jahutussüsteemide varuosade õigeaegsete tarnete ja kaasnevate tööde 

teostamise olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Piima jahutussüsteemide varuosade reserv on olemas 30 piimatootmise ettevõttes ja tehnik on 

kohapeal olemas 28 ettevõttes, mis kuuluvad 1–100, 101–300, 301–600,  601 ja enam 

suurusgruppi. Jahutussüsteemide remondi- ja hooldustööde sagedus tootjafirmas on kuus 1 

kuni mitu korda 15 piimafarmis, 1–3 kuu kestel 13 farmis, 3–6 kuu kestel 14 farmis, 6–12 kuu 

kestel 22 farmis ja harvem 23 farmis (lisa 4). 
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Loomade heaolu ja tervise seisukohast kasutatakse Eestis piimalehmade pidamiseks 

vabapidamismeetoteid. Sellisel talitusviisil kasutatakse vähest allapanu ja tekkinud sõnnikut 

eemaldatakse laudast enam kui kolm korda päevas, millest saadakse käitlemisel vedel-, tahe- 

ja sügavallapanusõnnikut. (Kaasik 2020: 7–9) Lautades tekkinud sõnniku eemaldamiseks 

kasutusel olevate sõnnikusüsteemide varuosade reserv on olemas 31 piimatootmise ettevõttes, 

24 farmis on kohapeal tehnik. Sõnnikusüsteemide remondi- ja hooldustööde vajaduse sagedus 

tootjafirmas on kuus 1 kuni mitu korda 2 farmis, 1‒3 kuu kestel 7 farmis, 3–6 kuu kestel 5 

farmis, 6–12 kuu kestel 11 farmis ning harvem 34 farmis.  

Sõnnikusüsteemide varuosasid mingisugune osa olemas ja neid remondivad ise, 

tehnikamehed olemas. Nende operatiivsus ei pea olema nii suur nagu lüpsiseadmetel. 

Piim ei lähe hapuks kui sõnnik pool päeva välja lükkamata. (Ettevõte J) 

Sõnnikusüsteemidel on hoolduslepingud. Tõrkeid esineb täiesti erinevalt, mõni päev 

võib olla mitu riket, mõnikord on ainult nädalas korra. (Ettevõte L) 

COVID-19 ajal esinesid probleemid sõnnikusüsteemide remondi- ning hooldustööde 

õigeaegsuses 3 piimatootmise ettevõttel. Sõnnikusüsteemide täpsemad andmed on lisas 5. 

Sõnnikusüsteemide varuosade tarnete ja kaasnevate tööde õigeaegset teostamist peab väga 

tähtsaks 41 piimafarmi ja pigem tähtsaks 13 farmi (joonis 21). 

 

Joonis 21. Sõnnikusüsteemide varuosade tarnete ja kaasnevate tööde õigeaegse teostamise 

olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Karjalautades rohke loomade arvu juures tekib palju vedelaid ning tahkeid väljaheiteid. 

Kaasaegsete piimatootmisfarmide rajamisel paigaldatakse sõnnikusüsteemid, mis suudavad 
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käidelda suures koguses sõnnikut. Spetsiaalsed süsteemid on automaatsed ja digitaalselt 

juhitavad, kuid ette võib tulla tehnoloogilisi rikkeid või seadme detailide kulumist, seetõttu on 

tähtis kiire reageerimine hooldusfirma poolt. 

 

3.6. Traktorid ja rohusööda tootmise seadmed 
 

Põllukultuuride ja heintaimede viljelemisel on vaja valida sobivad traktorid ja 

põllumajandusmasinad vastavalt ettevõtte tootmistingimustele. Teraviljade, rapsi ja muude 

kultuurtaimede kasvatamisel on tarvis masinaid, millega põllud ette valmistada külviajaks, 

külvikuid, väetiste ja pestitsiidide laotamise seadmeid, saagi koristamiseks kombaine ja 

rohusöötade tootmise masinaid. Põllumajandustehnika puhul peab arvestama, olenevalt 

kasutuse intensiivsusest, seadmete kulumise ja hoolde vajadusega. Uute masinate puhul teostab 

korrapäraseid hooldustöid tavaliselt ettevõte, kust tehnika osteti. Traktorite remondi- ja 

hooldustööde sageduse vajadus tootjafirmas on kuus 1 kuni mitu korda 6 piimatootmise farmis, 

1–3 kuu kestel 13 farmis, 3–6 kuu kestel 18 farmis, 6–12 kuu kestel 21 farmis ja harvem 16 

farmis. Rohusööda tootmise seadmete remondi- ja hooldustööde sageduse vajadus tootjafirmas 

on kuus 1 kuni mitu korda 5 piimatootmise farmis, 1–3 kuu kestel 3 farmis, 3–6 kuu kestel 16 

farmis, 6–12 kuu kestel 15 farmis ja harvem 31 farmis. (Lisa 6) 

Uuel traktoril ja kombainil ise ei tee hooldust, teeb müüja firma. Ülejäänud tehnika 

remondib ise. Varuosasid ostetakse vastavalt vajadusele. (Ettevõte A) 

Kasutusel on olnud uus tehnika, kus hooldused tehakse regulaarselt ja jooksvalt müüja 

poolt. Kohapealset remonti tuleb ette väga harva. (Ettevõte D) 

Teenindus tuleb koguaeg välja kutsuda. Abi ja hooldust vaja pidevalt. Neil on omal 

inimene palgatud, kes tegeleb sellega ja kutsub hooldust. Mitmeid kordi kuus, protsess. 

Keerulised seadmed ja kui on vanemad ka juba, kuskil 5 aastat, siis koguaeg vajavad 

hoolt. Näiteks kui traktoriga midagi juhtub, on olnud, et 3 kuud oli rivist väljas, siis 

firma pakkus asendustraktorit. Suurem remont võib kesta ka pool aastat, keeruline kõik. 

(Ettevõte F) 

Traktoreid ja rohusööda tootmise masinaid tuleb hooldada. Traktoristide kaader on 

väga oluline, et tunneksid oma masinat. Vanemate masinatega juhtub rohkem 

purunemisi. Kui investeeringute võimekus hea ja masinad uued, siis purunemisi ka 

vähem ja vastupidi. (Ettevõte J) 
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Traktori varuosade reserv on olemas  46 piimatootmise ettevõttes ja rohusööda tootmise 

seadmete varuosade tagavara 49 ettevõttes. 

Midagi on endal olemas, aga ladu ei hoia. Lihtsamate töödega saadakse hakkama. 

(Ettevõte E) 

Lihtsamaid remonditöid teevad ise ja mingisugune varuosade baas on neil olemas. 

(Ettevõte G) 

Traktorite ja rohusööda tootmise seadmete, nagu niidukid, vaalutid, pressid ja silokombainid, 

hooldus- ja remonditööde tegemiseks on töötajad olemas 47 piimatootmise farmis. 

Intervjuudes tuuakse välja, et farmides on eraldi töötajad masinate ja seadmete remonditöödeks 

olemas, kuid varuosi ostetakse pigem vajaduspõhiselt.  

Varuosasid ei ole, need juhtumipõhised. Neid juhtumeid ei ole tihti, need detailid 

tulevad ainult siis kui vaja, reservi pole. (Ettevõte C) 

Pigem tekkepõhine, kui mõni varuosa läheb katki, siis kohe tellivad, suurt ladu ei ole.  

(Ettevõte H) 

Põllumasinate puhul remondivad ka valdavalt ise, kuid vajadusel pöörduvad 

margiesindaja poole. (Ettevõte I) 

Traktoritel ja rohusöödatootmise seadmetel samuti ei ole, ega seda ei suudagi pidada. 

Ette ei oska ju aimata, mida võiks vaja minna. Varuosadega varustamise võimekus on 

nii heal järjel, et see rahuldab nende ettevõtet. Tänapäeval nagu vene ajal sellist 

varuosade reservi endale lubada ei saa, hinnapoliitika liiga karm. (Ettevõte J) 

Mingit laovaru ei hoia. Suurem remont käib talveperioodil. Kui midagi juhtub, siis 

hangitakse. (Ettevõte K) 

Traktoristid remondivad niipalju kui oskavad, aga kasutavad ka teenust, kuna neil ka 

rendimasinaid palju. (Ettevõte N) 

Neil on töökojas mehed, kes talvel remondivad ja suvel on traktorite peal. Mida rohkem 

ja tihedamini läheb katki, siis nende varud on olemas. (Ettevõte O) 

Suurt varu ei ole, kuna põllutöömasinate varuosade müüja on üle tee, sealt saab 

vajaliku kiiresti kätte. Masinad on uued ja kestavad hooldusest hoolduseni. Enamik 

tehnika remontijaid või hoolduse pakkujaid asuvad suhteliselt lähedal, aitavad kiiresti. 
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Kohapeal on olemas oma töökoda ja 1 keevitaja-lukksepp. Töökoja juhataja 

organiseerib hoolduseid ja vastutab masinapargi korrasoleku eest. (Ettevõte P) 

Eraldi töötaja on olemas, aga suureks probleemiks varuosad, kui neid pole, siis töö 

jääb ikka seisma. (Ettevõte R) 

COVID-19 ajal esines rohusööda tootmise seadmete varuosade kättesaadavuses ja remondi- 

ning hooldustööde õigeaegsuses probleeme 15 piimatootjal. Mitmed ettevõtted soovisid 

soetada taimekasvatusse uued seadmed, kuid seoses pandeemiaga pikenesid tarneajad ning 

käesoleva hooaja tööde ajaks ei olnud neid tellimusi võimalik kätte saada. 

Kevade poole on olnud teatud varuosade tarnega probleemid, transpordi taga ei ole, 

pigem tehased ei tööta piisava võimsusega. Need üksikud juhtumid, taimekasvatuse 

poolega probleemid. (Ettevõte H) 

Varuosade kättesaadavuse osas sel kevadel oli märgata probleeme, midagi kaduma 

läinud ja tarned on olnud pikemad. Suures plaanis on hakkama saanud, väiksemaid 

tõrkeid olnud. (Ettevõte I) 

Tarneprobleemid ikka on. Planeerisid enda kuivatisse sellel aastal ühe uue elevaatori 

hankida ja asi lõppes sellega, et elevaator oleks jõudnud kohale juba siis, kui 

viljakoristus käiks ehk ebasobival ajal, hiljaks oleks jäänud. Tavaliselt nii pikkasid 

tarneaegasid ei ole olnud. Hiljaaegu tellisid sööda ettelükkamise roboti, ka tarneaeg 

oli 3 kuud, viidati sellele, et Covidiga seoses tarneajad pikenevad. See küll Covidi märk, 

et kui midagi uut tahad saada, siis tuleb arvestada pikema tarneajaga. (Ettevõte J) 

Ei ole mõjutanud otseselt. Kuid kevadel tekkis vajadus ühe adra järele, mida sooviti 

tellida, parimal juhul lubatakse seda alles sügiseks või järgmiseks kevadeks. (Ettevõte 

P) 

Tellisid taimekaitsepritsi, mis pidi kevadel kohal olema, kuid nüüd öeldi, et jaanipäev 

on esimene aeg, millal ta jõuda võib. See tähendab, et enamus pritsimist peab juba 

selleks ajaks tehtud olema. Ja ega tarneaeg võib veel edasi liikuda, mis tähendab, et 

tegid investeeringu küll ära, aga kasutada seda ei saa. Tegelikult peaksid kõik seadmed 

ja masinad olema enne hooaega kohal ehk siis märtsi kuus. (Ettevõte R) 

COVID-19 ajal esinesid traktorite varuosade kättesaadavuses ja remondi- ning hooldustööde 

õigeaegsuses probleemid 20 piimatootmise ettevõttel. Traktorite varuosade õigeaegseid tarneid 
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ja kaasnevate tööde teostamist peab väga tähtsaks 59 piimatootjat, pigem tähtsaks 11 ja mitte 

väga oluliseks 4 ettevõtet (joonis 22). 

 

Joonis 22. Traktorite varuosade õigeaegsete tarnete ja kaasnevate tööde olulisus piimatootmise 

ettevõtetes. 

Rohusöödatootmise seadmete varuosade õigeaegseid tarneid ja kaasnevate tööde teostamist 

peab väga tähtsaks 57 piimatootjat, pigem tähtsaks 13 ja mitte väga oluliseks 5 ettevõtet (joonis 

23). 

 

Joonis 23. Rohusööda tootmise seadmete varuosade õigeaegsete tarnete ja kaasnevate tööde 

olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Kõik taandub toodangusse. Näiteks siloga ka kui sa õigel ajal ei tee,teed vanast massist, 

siis see on vähem väärtuslik ja lõpuks pead sa näiteks rohkem jõusööta loomadele 

söötma ja sa ei saa ikka seda toodangut kätte. See toob rahalist kahju ja sa ei pruugi 

rahaliselt toime tulla. (Ettevõte F) 
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3.7. Finantstehingute teostamine ja sidevahendite kasutamine 

 

Mitmed ettevõtted, kes tegelevad loomatervise toodete ja vaktsiinidega, söödalisandite ning 

lüpsiseadmete varuosadega, on väljendanud, et raha sissevoolu vähenemine oli oluline tegur, 

mis mõjutas kariloomade tarneahelat, eriti arengumaades. Ei ole mingit kahtlust, et 

tootmissisendite vähenemine ja nende kaubandus võivad kergesti takistada loomade 

tootlikkust, loomakasvatajate (eriti väiksemate liha - ja piimatootjate) kasumlikkust ning nende 

ettevõtete jätkusuutlikkust. (Hashem jt 2020: 5) 

Paljude farmiperede majanduslik seisukord on COVID-19 haiguse tõttu halvenenud ja 

seepärast ollakse mures toimetuleku pärast, kuna neil on mitu laenu. Valitsused ja pangad 

püüavad põllumajandustootjaid aidata erinevate laenutingimuste osas, sealhulgas 

intressimäärade alandamise ja raskustesse sattunud ettevõtetele paindlike maksepuhkuse 

lahenduste pakkumisega. Selline toetusbaas võimaldab firmadel hallata laene ja 

finantskoormust, et tagada tootmise stabiilsus. Sarnased sammud väikeettevõtete 

tugevdamiseks pakuvad täiendavat kaitset. Need poliitikad vajavad tõenäoliselt pikendamist, 

kui kriis on kauakestev. (Deaton 2020: 6) 

Igapäevast finantstehingute teostamise võimalust peavad väga tähtsaks 54 uuringus osalevat 

piimatootmise ettevõtet, pigem tähtsaks 13 ettevõtet, mõnevõrra oluliseks 5 ja mitte väga 

oluliseks 3 ettevõtet (joonis 24). 

 

Joonis 24. Finantstehingute õigeaegse teostamise võimaluse olulisus piimatootmise 

ettevõtetes. 

Käesoleval ajal on finantstehingute sooritamine automatiseeritud, maksetehingute teostamist 

on võimalik teha telefoni või interneti kaudu. Ettevõtted hoiavad oma raha pankades ja 
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rahaasjadega igapäevaseid toiminguid tehakse digitaalseid kanaleid pidi. Intervjuudes ilmneb, 

et piimatootjatel ei ole siiani finantstehingutega probleeme esinenud ja üldine sõnum on, et 

ettevõtte rahaasjad peavad olema korras. 

See on hullult oluline, kui sellega müristab, siis... see muidugi terve maailma probleem. 

Kergelt 10 000 euri peab olema sularaha raudkapis igaks elujuhtumiks. (Ettevõte B) 

Eks kõik asjad käivad ümber raha. Lõpuks see ongi oluline, mis hinnaga sa raha saad, 

kui odavalt kätte saad. Kui hakkavad intressid voolama ebamõistlikult, siis 

piimamajandusega sa kuidagi seda tagasi ei teeni. (Ettevõte F) 

Kõik tehingud on siiani õigeaegselt tehtud, pole ise kellegile võlgu ja arved tasutakse 

õigeaegselt. (Ettevõte H) 

Väga olulised, sest kui finantsdistsipliini rikud pidevalt, siis oled partnerite silmis 

ebausaldusväärne. Üks asi küll, et Covidi tõttu võib tarne olla pikem, aga võib juhtuda, 

et sulle üldse ei tarnita, kui oled võlgu. (Ettevõte J) 

Paar päeva ei ole probleem, kuna maksetähtaeg on piisavalt pikk. Ja isegi kui paar 

päeva jääks hiljaks arve maksmine, siis see ei ole eriti tähtis. (Ettevõte O) 

Ei ole teemaks olnud, antud ettevõtte jaoks on oluline õigeaegne maksedistsipliin. 

Vahest harva on mõni makse hilinenud, kuna arve on valele meilile saadetud. (Ettevõte 

P) 

Raha peab ikka liikuma. Kui arved jäävad maksmata, siis kauplused panevad uksed 

kinni, ei saa müüa teile, sest teil on arved maksmata. Kui 1-2 päeva viibib, siis pole veel 

hullu. Kui juba nädal aega viibib, siis on väga keeruline. (Ettevõte R) 

Laialdase elektrikatkestuse korral võib mobiilne andmeside kaduda mõne tunniga. Tavaliselt 

on ettevõttes sideteenused võetud ühe teenusepakkuja käest, mis tähendab, et tuleb valmis olla 

sidevahendite toimimise rikke puhul samaaegseks katkestuseks. Pidurdunud võivad olla 

pangakaardiga maksmine ja ID-tarkvara kaudu elektroonilist isikutuvastust vajavad teenused. 

(Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 2018: 20) Koroonaviiruse puhanguga välja kuulutatud 

eriolukorra mõjul suurenesid märgatavalt mobiilside kasutamise mahud, kuna nakkusohu tõttu 

tarvilik distantsi hoidmine kasvatas kodukontorite hulka (Viirusepuhang on... 2020). 

Kaasaegsetes põllumajandusettevõtetes on piimakarja andmed digivahenditest jälgitavad. 

Piimatootmise ettevõtted peavad mobiiltelefone igapäevaste toimingute lahutamatuks osaks. 
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Ei ole võimalik ilma. Masinatel oma telefonid peal. Sügistorm, kui oli 72 tunnine 

elektrikatkestus, tõi kaasa, et mobiilimastid olid maas tänu sellele, et seal polnud akusid 

ja elektrit. Riigi seadus peab nõudma mobiilioperaatoritelt, et need oleksid varustatud 

elektriga ja tagama levi. Kaasaegne laut on telefonist jälgitav ja juhitav. (Ettevõte C) 

Kui transport on olemas, siis kõik teostatav. Kuna tegu pole rahvusvahelise ettevõttega, 

on võimalik kohapeale minna ja suhelda. Siinkohal muidu teised asjad,  näiteks kui 

kommunikatsiooni ei ole, siis robotite puhul enamus probleeme lahendatakse 

kaugjuhtimise teel. Tänapäeval minnakse isegi Hollandisse välja, kui kohapeal asuval 

roboti firmal jõud üle ei käi, siis võetakse Hollandis üle ja pannakse uued seaded ja 

asjad. Kui kommunikatsioon on ära, siis on suur probleem. Jõuame sinna välja, et 

kuidagi ikka saab, mehhaaniliselt ja kadudega. Näiteks vene ajal, traktori pealt võeti 

vaakum ja hakati lüpsma. (Ettevõte F) 

Mõjutab kindlasti, spetsialistidel ja töötajatel on telefon igapäevane töövahend, kogu 

info liigub läbi telefoni. Laiaultauslikku sidekatkestust on raske kommenteerida, 

mõjutaks oluliselt. (Ettevõte H) 

Võiks ju olla. See väga ei häiri, liinitöö, kõigil oma töö teada. Võib olla tuleb rohkem 

sõita, et kedagi teavitada, kuid selle taha töö ei jää. (Ettevõte I) 

Lüpsiplats mingi aja suudab salvestada info. Arvutid ja telefonid on vajalikud, kuid 

lühiajaliselt saadakse ilma hakkama. On olnud varasemalt katkestusi. (Ettevõte L) 

Laudas endas ei ole probleemi, töö saab tehtud. Seadmed mingi aeg talletavad infot, 

kui taastub. Aga kui mitu päeva on ära, siis jama. Töögraafikud on teada töötajatel, 

rutiinne tegevus saab toimida, kuid abi kutsuda ei saa.  Infovahetus kontori ja lauda 

vahel saab probleemne olema. Juhtimise poole peal ei saa infot kätte. (Ettevõte N) 

Seoses elektrikatkestusetega on olnud Telia täiesti maas, kus päevi levi täiesti puudus. 

Kuid kuidagi on ikkagi hakkama saadud. Kellegil on Tele2 või Elisa, saab info liikuma. 

(Ettevõte P) 

Lühiajalised mobiilside tõrked ei tekita lüpsifarmide töös takistusi, pigem nähakse probleemi 

kui side katkeb pikemaks ajaks kui ööpäev. Paremini saadakse hakkama ettevõtetes, kus 

töötajad kasutavad erinevate operaatorite mobiilseid teenuseid. 
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Sidevahendite igapäevast toimimist peab väga tähtsaks 65 piimatootmise ettevõtet, pigem 

tähtsaks 12 ettevõtet, mõnevõrra oluliseks 7, mitte väga oluliseks 2 ja  pole oluline 1 ettevõtet 

(joonis 25). 

 

Joonis 25.  Sidevahendite igapäevase toimimise olulisus piimatootmise ettevõtetes. 

Väga oluline, ilma on peaaegu võimatu. Neil oli 1,5 päeva nett maas, siis see oli 

katastroof. Igapäevane suhtus, abi küsimine. Enam ei kasutata isegi niipalju telefone, 

vaid tahetakse kõike e-maili teel, et jääks märge maha. Väga suur probleem, kui ei ole. 

(Ettevõte A) 

See on tõsiselt oluline. Neil kuskil 20 mobiili, mis on firma omad ja osadel enda omad. 

Lisaks on nad alles hoidnud ka lauatelefonid, kriitilistes punktides on olemas 

lauatelefonid – laudas, kontoris, raamatupidamises, töökojas ja üks kodus. (Ettevõte B) 

Eluliselt vajalik, tänapäeval on kõik kolinud igasugustesse rakendustesse jne. (Ettevõte 

G) 

Kõige suurem probleem tekiks igasuguste öövalvetega, kui on vaja loomaarsti kutsuda. 

Teine probleem oleks kui mehed lähevad traktoritega põllule ja midagi juhtub, nad ei 

saa helistada. Kolmandaks söötade, asjade tellimine. Seda muidugi saab teha ka 

interneti ja maili teel, aga kui mitte midagi ei ole, siis ei oska ette kujutada, mis saab. 

Samas on kindlad firmad, kellelt tellitakse, et need helistavad ja pakuvad ise kui on 

jäänud helistamata. Need firmad teavad, enam vähem, kuna oleks vaja. Kõige suurem 

probleem olekski ettevõtte sisene suhtlus. (Ettevõte O) 
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See on väga oluline, ilma nendeta enam ei oskagi hakkama saada. Kogu traktorite ise 

roolimissüsteemid töötavad GPS ja mobiilside baasil. Nii GPS seadmed kui 

täpissõitmiseks on mobiilside SIM-kaardid kõigil sees. Kui mobiilsidet ei ole, siis nad 

täpisviljelust viljeleda ei saa. Ja loomulikult ei saa ka suhelda omavahel. (Ettevõte R) 

Piimakarjapidajatel on olnud tormituulte tõttu mitmepäevalisi elektrikatkestusi ja sel põhjusel 

esinenud probleeme ka mobiilsidevõrguga. Mobiil- ja nutitelefonid on moodsates 

piimafarmides väga olulised, kuna seadmed ja masinad on digitaalselt juhitavad, nende kaudu 

käib infovahetus ja abi otsimine. 

 

3.8. Piimatootmise väljundid 
 

3.8.1. Piim 

 

Koroonaviirusest põhjustatud pandeemia ajal oli Hiinas loomasööda ja toidu, sealhulgas 

loomsete saaduste transportimisel palju takistusi. Näiteks häiris piimatransporti tihe 

maanteeliikluse kontroll, mis tõi kaasa piima halvaks minemise. (Brice jt 2020 :8) 

Uuringus osalevates väiksemates piimatootmise farmides, kus alla 100 piimalehma, kogutakse 

toorpiima ja auto käib järel ülepäeva. Ühes ettevõttes, kus 301–600 piimalehma, veetakse 

toorpiima mitu korda päevas.  

1 200 l ja 600 l, üle päeva viiakse piim ära, täna läks 980 liitrit. Praegu kõik ei lüpsa 

ka, 18 lüpsab. (Ettevõte A) 

Piima toodetakse päevas rohkem kui mahutid mahutavad. Vahepeal on vaja ära 

vedada. (Ettevõte M) 

Toorpiima äraveo või vastuvõtuga esinesid COVID-19 ajal probleemid 9 ettevõttel, mis 

kuuluvad 1–100, 301–600 ning 601 ja enam piimalehmaga suurusgruppi. Enim esines 

probleeme transpordiga, väiksemad farmid tõid lisaks välja tarbijate elukoha vahetuse. 

Intervjueeritavatest piimatootjatest 14 farmil toimub riigisisene toorpiima tarne, 2 farmil 

riigiväline ja 2 ettevõttes töödeldakse toorpiim kohapeal. Mõlemad piimatootjad, kellel 

eksporditakse toorpiim, märkisid, et neil esines tõrkeid toodangu veol teise riiki. 

Vahepeal oli probleeme, kus piirid olid kinni ja olid tõrked, asjad viibisid, aga said 

mõistliku lahenduse. (Ettevõte G) 
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Alguses oli äraveoga probleeme, kuna piimaautodel läks niikaua aega, et piiri ületada. 

Mingi hetk see laabus. (Ettevõte O) 

Toorpiima äraveo ja vastuvõtuga tekkivate probleemide lahendamiseks ei ole 48 piimatootjat 

valmis, 9 tootjat suunaksid toodangu lägahoidlasse ja 3 farmis söödetakse toorpiim loomadele 

(joonis 26). 

 

Joonis 26. Valmisolek probleemide lahendamiseks toorpiima äraveol ja vastuvõtul 

piimatootmise ettevõtetes. 

Mitmed ettevõtted, kuuludes piimaühistutesse, loodavad raskuste korral, et leitakse koos 

toimides mõlemaid pooli rahuldavad lahendused (joonis 26). Ettetulevate kriiside või 

hädaolukordade puhul ei tajuta ohtu ning piimatootjatel, kel lepingud kokkuostjatega, viitavad 

lepingutingimustele, mis reguleerivad kohustust piima tarneks. 

Lepingud on taga, oma riskid on maandatud. Kui jääb kokkuostja taha, kui lepingut 

rikutakse, siis on leppetrahvid või sanktsioonid. Samamoodi ka neil, nad on kohustatud 

andma piima. Loomad peavad lüpstud saama, muidu tulevad terviseprobleemid.  

(Ettevõte H) 

Teades, tundes oma partnereid, siis need on võimelised väga kiirelt reageerima. Ei tea,  

mis juhtuma peaks, maavärisemine või mis neid autosid liikuda ei lase, siis võib tekkida 

jama küll. (Ettevõte J) 

Väljalüpstud piim on kiiresti riknev ja vajab seetõttu rangeid hügieeninõudeid. Kvaliteetse 

toorpiima säilitamiseks on vaja piim jahutada ja hoiustada mahutides kuni paakveokid sellele 
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järgi tulevad. Toorpiima kogumiseks on intervjuudes osalevatel ettevõtjal pigem suuremad 

mahutid kui päevas piima toodetakse. 

Piimamahutid on 5 ja 15 tonni, kokku 20 tonni. Päevas tuleb 7 tonni piima. (Ettevõte 

C) 

14 kanti mahutid, päevas toodetakse toorpiima 6 kanti. (Ettevõte E) 

  Mahutid on 25 tonni, 14 tonni piima toodetakse päevas. (Ettevõte G) 

Mahut 20 tonni, müüvad 15–16 tonni. (Ettevõte H) 

Päevas toodavad 18 tonni, mahutid mahutavad ühe päeva piima ära. (Ettevõte I) 

Iga päev müüvad 24 tonni piima ja piimamahutite mahtuvus on 30 tonni. (Ettevõte J) 

Kaks 16 tonnist mahutit. Hetkel paigaldatakse mahutit, mis hakkab mahutama 36 tonni 

piima. Praegu müüki läheb 28 500. Nad tahavad jõuda selleni, et toodaks 35 tonni 

piima, aga siis tuleb logistiline probleem. Tänane auto suudab kõik piima peale võtta, 

aga kui rääkida kogustest 30 ja pluss tonni, siis ei mahu ühe auto peale ära. (Ettevõte 

L) 

Mahutid 50 tonni, toodang päevas 30 tonni. (Ettevõte N) 

Mahutid 35 tonni ja 25 tonni, kokku toodetakse päevas 50 tonni piima. (Ettevõte O) 

 

3.8.2. Vasikad 

 

Lehmvasikad jäetakse kasvama karja uuenduseks, kuid piimatootmise puhul müüakse 

sündinud pullvasikad edasi. Uuringus osalevatest ettevõtetest vastasid 48, et sündinud 

pullvasikad müüakse kuni 1-kuuselt ja 28 piimafarmis nuumatakse pullvasikaid.  

Neil jäi 20 pullvasikat kätte. Muidu eksportisid, kuid vahepeal ei saanud. Kuna 

eelmisest aastast sööta jäi ja rohumaad on, las siis kasvavad täis. Kuigi noorlooma 

kasvatus on täna miinuses. Kätte jäid, kuna oleks makstud 30 eurot vasika pealt, see 

seemendusdoosi hind. Nüüd on ettevõttes üle mindud sugu selekteeriva sperma peale, 

sealtmaalt jäid pullid tulemata. Aga miinuseks see, et selle enda viljakus on allapoole 

võrreldes tavalise spermaga ja seetõttu sealt seda edu ei saa. (Ettevõte B) 

Enamus lähevad müüki kuni 1-kuuselt. 2–4 tk jäetakse endale kasvama. (Ettevõte G) 
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Nad peavad vasikad ära müüma, kuigi see hind pole võib olla see, mida soovitakse 

saada. Vasikate üleskasvatamine on nende jaoks kulu, mõistlik maha müüa. (Ettevõte 

H) 

Müüakse kuni 1-kuuselt, pole ruumi neid nuumata. Nad on nendest ikka lahti saanud, 

aga nende hind on viimasel ajal naeruväärselt väike. (Ettevõte J) 

Raha ei taheta maksta, ära nad viiakse, aga vahepeal oli hind 25 eurot loom. 2–3 

nädalat, kuni teda üles kasvatatakse, sööb ta piimapulbrit ära suurema raha eest. Pluss 

talitamine ja muud püsikulud juurde, siis tegelikult kahjumlik tegevus. Tuleb peale 

maksta, toidame ja ravime neid. (Ettevõte R) 

18 ettevõttes toimub nuumatud pullide müük 12–24 kuuselt, nendes farmides on 1–100 

piimalehma. Vastava kaalu saavutamisel müüakse pullvasikad 3 piimatootmise ettevõttes, 6 

kuuselt ja 2 kuuselt müüakse nuumatud pullvasikad 1 ettevõttes ning 2 piimatootjat müüvad 

olenevalt turu olukorrast. Vasikate müügiga ilmnesid probleemid COVID-19 ajal 23 

piimatootmise ettevõttel. 

Hinna kõikumised, kuna turul on nõudlus kahanenud, restoranid kinni. Makseraskused 

kokkuostjatel. (Ettevõte P) 

 

3.9. COVID-19 kriisi tõttu kasutusele võetud meetmed  
 

Arvestades nakatunute arvu kogu maailmas ja katastroofilisi tagajärgi kõigis eluvaldkondades, 

on COVID-19 tõsine rahvatervise probleem, mis nõuab erilist tähelepanu. Pandeemiast tingitud 

rahvusvaheline kriis puudutab negatiivselt paljusid sektoreid, sealhulgas loomakasvatust ja 

sellega seotud tööstusharusid. See olukord kahjustab tööjõu liikumist, vähendab 

tootmissisendite kättesaadavust ja mõjutab negatiivselt majandust. Impordi ja ekspordi 

piiramisega riikide vahel ei ole võimalik pakkuda sööta, mida peetakse loomakasvatuses 

põhitooraineks. Loomakasvatuse jätkusuutlikkust mõjutab liikumiskeelu tõttu töötajate 

puudus, tarbija ostujõu tugev vähenemine ning tervishoiu ülesannete intensiivistamine. Et 

vältida loomsete saaduste saastumist ja haiguse levikut sellega, soovitakse haiguste tõrje ja 

ennetamiseks tootmiskohtades kontaktpindade sagedast desinfitseerimist, kasutades selleks 

sobivat antiseptikut. (Brice jt 2020:1) 
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Piimatootjaid söötade ja tarvikutega varustav jae- ja hulgikaubandusfirma YYY tõstab esile, et 

nakkuse kontrolli all hoidmiseks vajalike kaupade saadavus on tagatud. 

Kättesaadavus hügieenitoodetele, nii loomadele kui hoonete tarvis, on olemas. See on 

ainus kaubagrupp, millel hinnatõusu pole siiani veel olnud. 

Vabariigi Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ennetavad meetmed, milleks 

on maskide kandmine, desinfitseerimisvahendite kasutamine ja distantsi hoidmine. 

Piimatootmisele orienteeritud põllumajandusettevõtted peavad farmiseadmete puhtuse ja 

loomade hügieeni  eest vastutama nagunii igapäevaselt. COVID-19 olukorraga 

toimetulemiseks tuleb nüüd rohkem pöörata tähelepanu töötajate hügieenile ja 

isikukaitsevahendite kasutamisele ning võimalusel rakendada kaugtööd. Kriisi tõttu võeti 

toimepidevuse ja varustuskindluse tagamiseks kasutusele meetmed 20 piimatootmise ettevõttes 

(tabel 14). 

Tabel 14. Kriisi tõttu kasutusele võetud meetmed piimatootmise ettevõtetes 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

COVID-19 

Kriisi tõttu 

kasutusele võetud 

meetmed 

toimepidevuse ja 

varustuskindluse 

tagamiseks võeti 

kasutusele meetmed 

20 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

kriisiolukorras ei ole 

uusi meetmeid 

rakendatud 

71 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

 

Uuringus osalevad piimatootmise ettevõtted toovad välja, et viiruse leviku tõkestamiseks 

välditakse inimeste vahetut kontakti, kasutatakse isikukaitsevahendeid ja püüeldakse töötajate 

vaktsineerituse poole. Söötasid on tellitud suurema varuga ning masinatele ja seadmetele on 

püütud hankida varuosi. Lisaks on tekitatud pikaajalisem tagavara lisasööda, 

veterinaarravimite ja kütuse osas.   

Kogemusest tulenevalt, neid asju, millega natukene kitsam on, siis kui varem tellisid 1, 

siis nüüd tellivad 3 igaks juhuks, et oleksid olemas. Pesukemikaalid, laagrid 

traktoritele, kuluasju tellivad natuke rohkem, et ei pea töö seisma jääma. (Ettevõte B) 

Farmi osas mitte niipalju, kuid varud on suurendatud nende osas, mis tulevad mujalt 

maailmast – mineraalid, vitamiinid, lisandid, umbes 2 korda.  Eesti asjades ei ole varu 

suurendanud nagu näiteks raps. Meieris topside varud jne suuremad. (Ettevõte D) 
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Eks peas on need asjad läbi mõeldud. Kui eelmine aasta oli eriolukord, siis koosolekuid 

tehti Zoomis, ei julgenud inimestega kokku saada. Ettevaatusabinõud, puhastamised, 

maskid ikka olid. Aga mingit tagavara inimesi vms ei ole võtta. (Ettevõte J) 

COVID-19 pandeemia on pannud rohkem ette vaatama ja planeerima, kui seda tehti 

varem.  (Ettevõte P) 

Üritame võimalikult palju dubleerida mingeid seadmeid, juhuks kui midagi juhtub, 

saame lülitada teise seadme kohe tööle. Varude teema on samamoodi, et oleme 

püüdnud mingeid ravimeid või tarvikuid korraga rohkem osta, et oleks olemas. Ega 

muidugi iial ei tea, kust see pauk tuleb. Kui on mingi nädalane tõrge, siis saadakse oma 

varudega hakkama. Teistpidi ei saa mingeid varusid väga palju ka varuda, näiteks 

ravimid, kui kolme kuu varu soetada, võivad nad vanaks minna ja siis tuleb minema 

visata, mis keskkonna seisukohast ei ole hea. (Ettevõte R) 

Varuosasid rohkem võetud, oma inimeste väljaõpe seadmete remontimiseks. (Ettevõte 

601 ja enam piimalehma) 

Enamus ettevõtted jälgis kriisi ajal töötajate ohutuse ja tervise tagamise meetmeid ning 

tootmise varude taset ei ole laiendatud. 

Tehnoloogilises võtmes, pigem on elektrilisi süsteeme täiustanud, aga seda pidid nagunii 

tegema, pidev areng. Asju on ette võetud, aga mitte Covidi pärast. Ohutuse mõttes ikka, 

desinfitseerimise vahendid jne ning kogunemisi, istumisi piiranud, ära jätnud ning 

vahetused ei puutu omavahel kokku. (Ettevõte F) 

Hoiame distantsi, koosistumisi ei tee jne. Põllu peal kõik eraldi ja laudas, kes lüpsavad, 

robotil 1 inimene korraga, siis inimesed kokku ei puutu, platsil 2 inimest, omad vahetused. 

Riskid miinimumini viidud. (Ettevõte G) 

Hügieenile rohkem rõhku pannud, nagu igal pool ikka. Varusid ei ole soetanud, üks pool 

rahaline ja teine pool laopinna mahutavus. (Ettevõte I) 

Kontorisse, farmidesse võõraid ei lasta, desovahendid, maskid jne (Ettevõte K) 

Koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukord tõi kaasa muudatused haridusvaldkonnas, kus 

mindi üle juhendatud distantsõppele. Sellel perioodil ei soovitatud ka eelkooliealisi lapsi 

lasteaeda viia. Selleks, et töö sobituks paremini töötajate ootamatute muutustega 

elukorralduses, pakuti ühes piimatootmise ettevõttes  paindlikku tööaega. 
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Kellaaegu on muudetud, et kellel väiksed lapsed saaksid paremini tööl käia. (Ettevõte L) 

On ka ettevõtteid, kes leiavad, et ei ole vajadust midagi muuta, kuna kõik toimis enne ja on 

toiminud ka COVID-19 kriisi perioodil ilma tõrgeteta. Väiksemate piimatootjate poolt toodi 

välja, et rohkemate varude tagamiseks puuduvad finantsvahendid. 

Pese käsi, desinfitseeri jne. Tootmisega ei ole sellel Covidil mingit pistmist. (Ettevõte 

E) 

Ei ole vajadust olnud midagi muuta, kuna kõik toimis ennegi ja on toiminud ka COVID-

19 kriisi perioodil ilma tõrgeteta. (Ettevõte 1–100 piimalehma) 

Lisaks tunnetati pandeemia negatiivset mõju ettevõtte tegevusele, mille tõttu sissetulekud 

vähenesid. 

Tänu kriisile ei ole rahalisi vahendeid, et midagi valmis varuda. See tähendaks niigi 

vähenenud sissetuleku millegi alla kinni panekut. Näiteks jõusööta võib ju varuda 3 kuu 

varu valmis, aga see on tegelikult raha, mis seisab küüni nurgas. (Ettevõte 101–300 

piimalehma) 

 

3.10. Ettepanekud ja täiendused piimatootjate poolt seoses COVID-19 

põhjustatud pandeemiaga toime- ja tarnekindluse tagamiseks 
 

Piimatootmise toimimiseks on vaja toorainet, oskustööjõudu, veovahendeid ja toimivat 

transpordisüsteemi, katkematut side- ja internetiteenust ning elektrit. Kuna COVID-19 

pandeemia tõttu rakendati Eestis piiranguid ja sulgemismeetmeid, võis see kaasa tuua tõrkeid 

piimafarmide töös. Et käesolev viirusepuhang vastu pidada ja järgnevateks kriisi- ja 

hädaolukordadeks paremini valmis olla, küsiti uuringus osalevatelt piimatootjatelt, millised on 

nende poolt oluliseks peetavad ettepanekud ja täiendused seonduvalt COVID–19 põhjustatud 

pandeemia mõjuga ettevõtte toime- ja tarnekindluse tagamiseks.  

Oluline on oma tarneid tellida õigeaegselt, mitte jätta viimasele minutile. See tähendab, et 

peab olema kursis ettevõttes toimuvaga ja tuleb alati vaadata tulevikku vähemalt 3–6 kuud 

ette ja miks mitte veelgi pikemasse perioodi. (Ettevõte 1–100 piimalehma) 

Arvan, et suurtootjad ei ole pikas perspektiivis elujõulised. (Ettevõte 1–100) 
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Piirangute mõistlik kehtestamine, et vajalikud toimingud oleksid ikka võimalikud ja 

igapäevaelu toimimist võimalikult vähe segaksid. (Ettevõte 101–300 piimalehma) 

Eestisse jõudvate vaktsiinikogustega loodi esmalt eelisõigus koroonaviiruse vastu 

vaktsineerimiseks riskirühmadel, kellel on suurem tõenäosus nakatuda, näiteks eesliini töötajad 

ja hoolekandeasutuste elanikud ning töötajad. Piimakarjakasvatajad leidsid, et ka nemad oleks 

pidanud esmatoodete tootjatena saama eesõiguse töötajate vaktsineerimiseks, kuna loomade 

teenindamine vajab inimtööjõudu. 

Kiirendada vaktsineerimist! (Ettevõte 1–100) 

Vajalik oleks kollektiivne vaktsineerimine. (Ettevõte 101–300 piimalehma) 

Vaktsineerimine võiks toimuda ettevõtte siseselt. (Ettevõte 301–600 piimalehma) 

Idee poolest, see on ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ettepanek, et oleks olnud ja 

on ka täna tarvis mingisugune hulk kriitilisi töötajaid ära vaktsineerida. Nende puhul 7 

töötajat oleks vajalik, aga 5 oleks hädavajalik. Sellega niipalju langes, et nemad ealiselt 

abikaasaga said esimese süsti kätte, nüüd hirm natuke väiksem. Nad panid küll nimekirjad 

ette, kui nad selle oleks saanud, siis neil tänast jama ei oleks. See, mis neid nüüd ees ootab, 

seda ei oska ette aimata. Soome tellimused juba ütlesid ära, järgmisest nädalast nad enam 

Soome saata ei saa. Tuleb ette ära öelda ja siis on ketikauplused lepingutega, kui neile ära 

ütled, siis oled riiulite pealt maas ja võtab jälle kolm aastat enne kui sa sinna riiuli peale 

saad. Tõsised asjad, saavad teha ainult, mis võimalik on. (Ettevõte B) 

Esmatarbekaupade tootjad võiksid olla eelisjärjekorras vaktsineerimise osas. Farmi ei saa 

ju kinni panna, kui peaks palju töötajaid haigestuma. Taimekasvatuses saab hajutamist 

väga hästi teha, aga farmis töötatakse vahetustega koos, 6–8 inimest korraga. 

Loomakasvatustöötajad on ka riskirühm, kust tuleb toidujulgeolek. (Ettevõte H) 

Kõige suurema probleemina nähakse kui lüpsjad haigestuksid, sest lehmad ei saa lüpsmata 

jääda. Kui juba 5–6 tundi hilineks, siis esiteks oleks majanduslik kahju, piim, mis jääks 

müümata, aga kohe hüppeliselt kasvaks ravimivajadus, loomad jääksid haigeks. 

Loomakasvatus, eriti piimatootmist ei saa jätta seisma. Oluline on, et töötajad saaksid 

vaktsineeritud. Suureks probleemiks on ikka põllumajanduse madal populaarsus noorte 

seas. (Ettevõte L) 
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Suurema piimalehmade arvuga farmides kasutatakse välistööjõudu, seetõttu peetakse oluliseks, 

et säiliks riikide vaheline tööjõu vaba liikumine.  

Tööjõu vaba liikumine on oluline. (Ettevõte 601 ja enam piimalehma) 

Välistööjõu kättesaadavus peab olema. Aktsiiside hinnad ei või tõusta. (Ettevõte M) 

Samuti aitab põllumajandustootjaid vajalike sisendite kättesaamine, mille tagamiseks peab 

jätkuma rahvusvaheline kaubandus. 

Piiri ületamise asjad on kõige hullemad, kui ikka piirid kinni pannakse, siis ei liigu 

kaup ega midagi. See on ok, kui kauplused kinni, kuna telefoni teel saad asjad ära aetud 

ja tellitud. (Ettevõte G) 

Alguses oli probleemiks, et ei saadud maske ja desinfitseerimisvahendeid.  Meeletu suur 

probleem on igasugused kindad, mis on nende töös väga tähtsad. Need on nüüd 2 korda 

kallima hinnaga ja nende kvaliteet on alla igasuguse arvestuse. See on väga suur 

probleem, ja me ei räägi mitte ainult kummikinnastest, vaid isegi seemenduskinnastest, 

mida ei ole saada. See takistab nende igapäevast tööd, tavalist tööd. Ravimifirmadel 

pole ka pakkuda. Vahepeal telliti teisest firmast, kuid siis tuli välja, et pooled  kindad 

olid praagid, kokku sulanud. See probleem oli väga suur ja on tegelikult siiamaani, 

kuna need on ülikallid. (Ettevõte O) 

Probleemi nähakse ka energia kättesaadavuses, kuna suured tuulepuhangud tekitavad rikkeid 

elektrivõrgus, mistõttu esinevad elektrikatkestused. Maapiirkondade varustatust 

elektrienergiaga ei ole sellisel tasemel, mis tagaks stabiilse tootmise ka tormide ajal. Tõrked 

elektrisüsteemides toovad kaasa häireid internetiga ja sidevahendite levis. 

Elektriga varustatus on kõige tähtsam.  Järgmisena internet. Kütuse varud on väiksed, 

praegu 13 tonni, aga võiks 20 tonni olla. Riigitasandil energia ja infoside ehk internet, 

need riigi kapsaaias. Ettevõtted peaks investeerima generaatoritesse. Keegi pole 

küsinud, kuidas saame sind kui kohalikku Eesti rahvale tootvat, mitte eksportivat 

toidutootjat tugeda, kui sina oleksid tugevas kriisis Võrumaa piimatoodetega varustaja, 

mida sina vajaksid selleks. Toidujulgeolek! 7 000 tonni piima ja laos 30 tonni juustu 

koguaeg.  Riigi kriisi arutelud toidu teemadel ei ole toidutootjateni jõudnud. Ettevõtted 

hajaasustuses ootavad abi riigilt. (Ettevõte C) 
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Pigem energia poole pealt. Juhtmed maasse, siis ei ole neid igasuguseid probleeme ja 

elektrikatkestusi. Side ja elekter on kõige tähtsamad, kui need olemas, siis saadakse 

hakkama,  mingid varud on olemas. Niikaua kui tanklad töötavad ja autod liiguvad, ei 

näe probleemi. (Ettevõte N) 

Kütus on põllumajandustootmises vajalik osa, kuna seda kasutatakse masinates ja seadmetes 

ning elektrikatkestuse korral generaatorite töös hoidmiseks. Piimatootmise jätkusuutlikuks 

tegevuseks nähakse riigi rolli kütuse varude omamisel. Keerukust lisab tootmiskuludega toime 

tulemisel riigi poolt planeeritav diiselkütuse aktsiisitõus. 

Kui diisli aktsiisi tõus on uuel aastal, siis enam ei ole tootmine konkurentsivõimeline. 

(Ettevõte P) 

Niikaua kui diiselkütust väljastatakse, niikaua saab kõik asjad ära teha. Ettevõtted ei 

saa endale väga pikaajalisi varusid tagada, pole kuskil hoiustada ja omad reeglid 

selleks, see peab jääma riigile. (Ettevõte F) 

Üks asi, mida nemad näevad, et kuna neil generaatorid olemas, siis võib olla peaks 

olema mingi strateegiline kütusevaru kuskil, niimoodi, et saaks kasvõi kuu aega riik ise 

hakkama, kui kuskilt tarneahelad läbi lõigatakse. Kui ikka diiselkütus otsa saab, siis 

neil kõik traktorid seisavad ja loomad on näljas ning elektrit ka ei ole, siis vaikus majas. 

Diislit kulub 50–100 tonni kuus hooajal, vist isegi rohkem, 120 tonni kulus kõige 

suuremal kuul, kui seda jätkub, siis saab elu edasi minna. Olulised on ka igasugused 

varuosade liikumised, lennupost peab liikuma, muidu jääb põllumajanduses elu seisma. 

(Ettevõte R) 

Piimatööstustest toodete väljamüügihind langes 2020. aastal, alanes ka toorpiima 

kokkuostuhind, mida mõjutas kindlasti koroonahaiguse puhang ja selle tõttu HoReCa sektori 

ära jäämine. (Sander-Sõrmus 2021) Ka uuringus osalevad piimatootjad kinnitasid, et Eestis 

toodetava toorpiima kokkuostuhind on madal. 

Piima hind on jätkuvalt Euroopa madalam, vasikaid ei ole mitte kuhugile tarnida, 

maksud ja kütusehinnad on hüppeliselt tõusnud. (Ettevõte 1–100 piimalehma) 

Piima hinda langetati jõuliselt Covidile viidates, aga kas see õigustatud oli on küsitav. 

(Ettevõte 1–100 piimalehma) 
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Müüdava kauba hinnad, sisendite hinnad tõusevad, aga piima hind langeb. (Ettevõte 

1–100) 

Piima hind pigem langeb, sisendite hinnad kõik tõusevad. (Ettevõte 1–100 piimalehma) 

Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud olukorrast ootavad piimatootmise ettevõtted riigi 

sekkumist ja abi kriisist väljumiseks ning  tegevuse kestlikkuse tagamiseks. 

Probleem on maksimumiga töötamine/panustamine ning vajalike reservide puudumine, 

seda nii finatsiliselt kui ka inimressursiga, see on nn nööri mööda käimine. Kui midagi 

peaks juhtuma on kohe pankadega jamad majas. Riigi poolt abi pole kahjuks loota, kui 

peaks midagi juhtuma. Seda on COVID-19 kriis näidanud kui ka varasem 2014. alanud 

Ukraina kriis. Üle 2 aasta toodeti piima alla omahinna, mille mõjud kestavad 

siiamaani. Paljud tootjad müüsid oma maid ja metsi maha, et ellu jääda. Seda tegid ka 

nemad, kuid klausliga, et neil eelisostuõigus need tagasi osta.  Antud olukorras võiksid 

põllumehed koondada oma jõude ja tegutseda ühtsena, kuid ühistegevus on puudulik ja 

selles on nad ise süüdi, et ei suuda koos tegutseda. (Ettevõte D) 

Riik saab Covidi sarnaseid soodustusi teha nagu näiteks laenuintressi vähendamine või 

sooduskorras anda tagatisi, sellest oleks abi küll. Ja see, mis suvel Ukraina tööjõu ümer 

käis, see negatiivne pool, kui riik seda ei teeks oleks ka põllumehele abi. Siiani pole 

märgatud, et muudest valdkondadest oleks tohutut tungi põllumajandusse. (Ettevõte J) 

Leida võimalusi väiketootjate toodangu kokkuostuks või toetuste maksmiseks, kui 

väikses koguses turustamise võimalused ajutiselt ära langevad. Et oleks ressurssi 

pärast ajutise olukorra möödumist tegevusega jätkata. (Ettevõte 1–100 piimalehma) 

 

3.11. Tulemuste analüüs ja ettepanekud 

 

Koroonaviiruse tagajärjel tekkinud globaalne kriis on käivitanud ebakindluse ühiskonnas ja 

toonud esile vajakajäämised majanduses. Toimiva hädaolukorra lahendamiseks on kasutatud 

erinevaid mehhanisme, mida on kirjeldatud ka käesolevas uurimistöös. Põllumajandus on 

toiduga varustamisel olulisemaid sektoreid, mille toimepidevus on riigi julgeoleku seisukohast 

väga tähtis. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks koguti andmeid Eesti piimatootmise 

ettevõtetelt, et välja selgitada vajalikud tootmissisendid, kui suured on nende varud ja 

kättesaadavus ning kuidas on mõjutanud COVID-19 haiguse poolt põhjustatud pandeemia 

nende tegevust.  
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2019. aasta lõpus vallandunud koroonaviirusest tingitud kriisis seatud karantiinimeetmed ja 

rahvusvahelised jõupingutused viiruse tõrjeks inimeste liikumise piiramise kaudu halvendasid 

tööjõu kättesaadavust ajakriitilises põllumajanduses. Piimakarjakasvatuses on võetud 

kasutusele erinevaid tehnoloogilisi meetmeid, mis on küll oluliselt lihtsustanud loomadega 

tööd, kuid see ei ole vähendanud sõltuvust inimtööjõust. Kõige tähtsam sisend ehk inimeste 

puudumine on piimatootmise ettevõtetes väga tõsine probleem, kuna põllumajandusloomad 

vajavad normaalseks elutegevuseks ja toodangu andmiseks pidevat hooldamist. Uuringus 

osalevatel piimatootjatel oli probleeme nii põhitöötajatega kui ka ajutise tööjõuga, need asuvad 

piimatootmise ettevõtete poolt välja toodud valdkondadest kesksel kohal (joonis 27).  

 

Joonis 27. Piimatootmise ettevõtetes esinevad probleemid COVID-19 olukorras. 

Piimafarmides oli põhitöötajate haigestumist COVID-19 viirusesse ja lähikontakte 

viirusekandjatega, mille tõttu tuli jääda karantiini. Välistööjõu piiriülese liikumise peatumine 

avaldas suuremat mõju rohkema piimalehmade arvuga ettevõtetele. Lühiajaliselt saadakse 

hakkama kasutades enda ettevõtte erinevate vahetuste töötajaid, kes teevad näiteks ületunde, 

kuid leida kiiresti piimakarjakasvatusse oskustöölisi väljastpoolt, on üsna keeruline. 
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Nakkushaiguse leviku tõkestamiseks loodud vaktsiine jagati eelisjärjekorras eesliini 

töötajatele, kelle hulka loomsete esmatoodete tootjad ei kuulunud. Paljud piimatootjad jäid 

siinkohal arvamusele, et just nende töötajad, kasvõi mingi osa, oleksid pidanud saama pakiliselt 

vaktsineeritud. Põllumajanduse roll riigi toiduainetega isevarustamisel on väga tähtis, seda 

ilmestas ka käesolev pandeemia, mil rakendati liikumispiiranguid ja riigipiirid olid lukus. See 

näitas, et toiduga kindlustatuse lahendus on kohalikes tootmistes.  

Teisel kohal probleemide esinemise poolest COVID-19 ajal oli piimatootjatel pullvasikate 

müük. Uuringus osalevad ettevõtted tõid lisaks välja madala müügihinna. Vahendusfirmad, kes 

pullvasikaid kokku ostavad, ekspordivad neid enamasti välismaale, mida raskendasid kindlasti 

piiriületuse piirangud. Mõju võis avaldada ka söögikohtade sulgemine, mis vähendas nõudlust 

vasikaliha järele. Lahenduseks võib olla seemendamisel selekteeriva sperma kasutamine, mida 

mõned ettevõtted juba teevad. 

Koroonaviiruse leviku perioodil järgnesid probleemide esinemise sageduse poolest traktorite 

ja rohusööda tootmise seadmete ning masinate varuosade kättesaadavus ja remondi ning 

hooldustööde õigeaegsus. Piimatootjatest tegeleb 59 ettevõtet ka taimekasvatusega. Neist 78% 

ettevõttel on traktori varuosade reserv ja 83% on rohusööda tootmise seadmete varuosade 

tagavara. Masinate ja seadmete hooldus- ja remonditööde tegemiseks on töötajad olemas 80% 

ettevõttes. Hangitakse valmis rohkem kuluvaid osi, kuid paratamatult ei suudeta ootamatuid 

purunemisi ette näha ja pigem ostetakse varuosi vajaduspõhiselt. Farmides, kus uuemad 

masinad ja seadmed, kasutatakse hooldusfirma teenust. Pandeemiast tingituna ei saanud 

tehased tavapärase intensiivsusega töötada, seekaudu oli raskusi uute seadmete ja masinate 

tellimisega ning hilinesid tarneraskuste tõttu ka nende varuosad. Taimekasvatus on valdkond, 

mis toodab loomadele sööda ja kus parima saagi saamiseks on väga tähtis tööde teostamise 

aeg. Efektiivse piimatootmise juures on oluline kvaliteetne sööt ja selleks, et silo tuleks 

toitaineterikas, on vaja rohi niita ja valmistada õigel ajal. Sama kehtib ka teravilja ja 

õlikultuuride kasvatamisel. Uuringus osalevatel piimatootmise ettevõtetel vajalikud tööd 

teostamata ei jäänud, kuid lisapingeid ja väljakutseid esitas see küll. Põllumeestele pakub 

kindlustunnet põllumasinate rentimise võimalus, kuigi majanduslikult ei pruugi see kõigile 

sobiv olla. Vähesel määral esines probleeme ka väetiste ja pestitsiidide tarnes. 

Lüpsilehmade põhisööt silo toodetakse enamus ettevõtetes kohapeal, mis on maailmas esineva 

COVID-19 poolt põhjustatud sööda nappuse juures tugev argument kohaliku piimatootmise 

kestlikkuse jätkamiseks. Loomade heaolu ja piimajõudlust parandab kvaliteetne sööt, mis 
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tähendab, et söödaratsioonis peab olema ka jõusööt ning mineraalained. Jõusööda 

lisakomponentidena kasutatakse piimakarja söötmisel enim rapsikooki ja teravilja. 

Piimatootmise ettevõtetest 63% tegeleb taimekasvatusega, seeläbi toodetakse suures osas 

jõusööda jaoks teravili ise, kuid kõigil ettevõtetel ei ole võimalust seda kuivatada ja töödelda 

või ei kasvatata seda piisavalt ning tuleb mingi osa juurde osta. COVID-19 haiguspuhangu 

olukorras on esinenud probleemid jõusööda ja selle lisakomponentide tarnes. Enim esines 

tõrkeid rapsikoogi hankimisel, mis on üllatav, kuna see on Eestis kasvatatav kultuur. Uuringus 

selgus, et piimatootmise ettevõtted on väga hinnatundlikud. Söödad moodustavad märgatava 

osa piimakarjakasvatuse kuludest, seetõttu eelistatakse pakkujaid, kellelt saab odavamalt. 

Vahel võib see tähendada, et peetakse paremaks välisturult söötade hankimist. Kuna Eestis on 

rapsikoogi tootja tehas, siis käesoleva kriisi näitel, tuleb tagada, vajadusel riigi sekkumisel ja 

toel, et loomapidajatele on tagatud kodumaine proteiinisööda kättesaadavus. Pandeemia 

olukorras esinesid probleemid ka mineraalsööda tarnes. Mineraalsöötasid küll toodetakse 

Eestis, aga osa toorainest tuleb väljastpoolt, see tähendab, et raskuste vältimiseks on võimalik 

ainult suurendada vajalike komponentide varusid. 

Kriisi- ja hädaolukorra kestusaeg võib olla päevi, nädalaid ning nagu näitab COVID-19 

olukord, ka kuid. Ootamatute ohtlike sündmuste puhul saavad katkeda elutähtsad teenused 

nagu näiteks elekter, mis omakorda võib lõpetada sideteenuste ning interneti kättesaadavuse. 

Piimatootjatel on olnud tormide tõttu mitmepäevaseid elektrikatkestusi ja seeläbi ka mobiilside 

kasutamises tõrkeid. Sidevahendid on tänapäeva moodsates lautades igapäevased töövahendid, 

kuna seadmed ja masinad on digitaalselt jälgitavad ning juhitavad, nende kaudu käib suhtlus, 

infovahetus ja abi otsimine ning taimekasvatuses täpisviljelus. Uuringus osaleja poolt pakuti 

väljapääsuks seadusega kehtestada nõue mobiilioperaatoritele, et need oleksid varustatud 

elektriga ja tagaksid igas olukorras levi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

kooskõlastas 2021. aasta veebruaris sideteenuste toimepidevuse nõuete määruse, mis jõustub 

1. jaanuaril 2022. aastal, millega sideettevõtja peab sidevõrku kavandama, ehitama ja hooldama 

nii, et sideteenus oleks minimaalselt häiritud (Elutähtsa telefoni-, ... 2021, § 2 lg 1). 

Mobiilioperaatoritel tuleb toimepidevuse tagamiseks elektrienergiaga varustamise teenuse 

katkestuse korral tagada oma sidevõrgule autonoomne elektritoide teatud ajaks, olenevalt 

lõppkasutajate arvust (Sealsamas § 5 lg 2). Siinkohal pole teada, kas piimatootjate piirkonnas 

on just piisav sideteenuste kasutajate arv. Parema elektrivarustuse tagamiseks oleks tarvis 

ehitada maakaablivõrke, mis vähendaks ilmastikust tingitud elektrikatkestusi. Kaasaegsed 

alajaamad ja maakaabel nõuavad mahukaid investeeringuid, mistõttu võiks riik kaaluda 
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toetusmeetmeid. Enamus piimatootjatel on küll generaatorid, kuid kõigil mitte piisava 

võimsusega, et kogu ettevõtte tegevust elektriga varustada ja nendega saadakse hakkama ainult 

lühiajaliselt. Seetõttu suurendaks maakaablite paigaldamine esmatoodete tootjate 

kindlustunnet hakkama saamisel. Põllumajandushoonete juurde on hakatud paigaldama ka 

energiat tootvaid päikesepaneelide parke. Süsteeme on palju ja erinevaid, on võimalik teha 

täiesti autonoomne, mis küll kõrgehinnaline, kuid tagab sõltumatuse elektrimüüjatest. Enamik 

päikeseelektrijaamu töötab aga võrgutoite abil.  Kui on klassikaline elektrijaam, mis katab 

aastase elektrivajaduse, suvel toodad rohkem, müüd maha ja talvel vähem, ostad tagasi, siis 

sellisel juhul on elektrikatkestuste korral elektri tagamiseks vajalik soetada inverterid. Nende 

abil saab ettevõtte tootmine ümber lülituda päikesepaneelidelt saadavale elektrile. Selliste 

toiteüleminekute hankimiseks tuleb teha suur rahaline väljaminek, mis ei pruugi olla mõistlik 

valik, kuid võrreldes generaatoritega, mis vajavad töötamiseks kütust, vähendab selline 

energialahendus sõltuvust sisendist. 

Vedelkütuse paakide mahutavused ulatusid piimatootjatel 50 tonnini välja, kulu oleneb 

ettevõtte suurusest ja tegevusaladest.  Praeguseni vedelkütuse kättesaadavusega probleeme ei 

ole esinenud ja julgeoleku annab ettevõtetele kriisi eest kaitsev riiklik kütusevaru.  

Küsitluses osalejatest omab puurkaevu 93% piimatootmise ettevõtet. Intervjuudes tõid mitmed 

piimatootmise ettevõtted välja, et neil on olnud varasemalt probleeme vee kättesaadavusega, 

näiteks tehnilisi rikkeid. See on tõuganud neid järgnevate katsumuste vältimiseks varuma 

lisaseadmeid, näiteks varu veepump. 

Piimakarja puhul on tähtis veatu lüpsisüsteemi töötamine. COVID-19 ajal esinesid remondi- 

ning hooldustööde õigeaegsuses probleemid lüpsiseadmetega 6 piimatootmise ettevõttel ja 

piima jahutussüsteemidega 3 ettevõttel.  Farmides on olemas lihtsamini vahetatavad kuluvad 

osad, nagu näiteks tihendid, et jõuaksid kiiremini reageerida probleemidele, kuid keerukamate 

vigade lahendamine ei ole nende võimekus. Juhul kui peaks esinema lüpsiseadmetega tõsiseid 

probleeme, varuosadel on pikem tarne ja hooldustöid ei saa õigeaegselt teostada, siis ettevõtted, 

kus on 1–100 ja 101–300 piimalehma, tõid ajutiseks väljapääsuks ülemineku mõnele vanemale 

süsteemile, näiteks pannakse traktor ette ja tehakse vaakumit. See toob kaasa mõistagi mahuka 

töö ja majandusliku kaotuse, kuid lehmad peab lüpstud saama. Rohkema piimalehmade arvuga 

ettevõtted on tehnika poole pealt haavatavad, kuna kõik on nii digitaliseeritud ja 

spetsiifilisemate töödega peab tegeleb hooldusfirma. Piimafarm, kus 600 ja enam piimalehma, 
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tõi välja, et juba ühe lüpsikorra vahele jäämise tõttu tuli neil lisaks toodangu kaotusele ravida 

ka lehmi.  

Piimatootjatest 73% kasutab veterinaararsti teenust, mille kättesaadavusega esinesid  

probleemid 4% käesolevas uuringus osaleval ettevõttel. Veterinaarravimite varud on kohapeal 

olemas 44% piimatootmise ettevõttel, kõige enam 3–4 nädalaks. Meelerahu vajaliku abi 

saamiseks loomade haigestumise või vigastuste korral võiks olla ettevõtetel, kus kohapeal 

olemas veterinaararst, kuid käesolev pandeemia näitas, et viiruse eest ei ole kaitstud keegi ja 

haigestusid ettevõttes tööl olevad loomaarstid. Nii võib väita, et ohtlike nakkushaiguste puhul 

on isegi eelis veterinaarteenuse kasutajatel, kuid operatiivsemalt tegutsemise osas on parem 

kui asutuses veterinaararst kohapeal. 

Toorpiima äraveo või vastuvõtuga esinesid COVID-19 ajal probleemid 10% ettevõtetest, mis 

kuuluvad 1–100, 301–600 ning 601 ja enam piimalehmaga suurusgruppi. Nii nagu ülemaailma, 

tekitas siinsetele piimatootjatele samuti raskusi autotransport – riigipiiride sulgemise tõttu 

esines tõrkeid toorpiima eksportimisel. Magistritöös toodi esile, kuidas erinevates riikides on 

aktuaalne probleem seotud transpordiga, mille tagajärjel on piimatootjad olnud sunnitud 

suunama oma toodangu sõnnikuhoidlasse. Toorpiima äraveo ja vastuvõtuga tekkivate 

probleemide lahendamiseks ei ole 51% käesolevas uuringus osalevatest piimatootjatest valmis. 

Toorpiima kogumiseks on farmides pigem suuremad paagid kui päevas piima toodetakse, kuid 

kuna piim on kergesti riknev tooraine, siis seda pikalt hoiustada ei ole võimalik.  Lüpstud piima 

kätte jäämisel oleks siinsetel tootjatel väljapääsuks samuti toodangu suunamine lägahoidlasse 

ja väiksemates farmides söödetaks see loomadele.  

Kriisi tõttu võeti toimepidevuse ja varustuskindluse tagamiseks kasutusele meetmed 21% 

piimatootmise ettevõttes. Koroonaviiruse leviku piiramiseks hoitakse distantsi, kasutatakse 

maske, desinfitseeritakse käsi ja sihitakse töötajate vaktsineerituse poole. Tarneahela häirete 

tõttu on suurendatud söötade ja täiendsöötade varusid, masinatele ja seadmetele on hangitud 

rohkem varuosi ning tekitatud pikaajalisem tagavara veterinaarravimite ja kütuse osas. On ka 

ettevõtteid, kes ei tunneta koroonaviiruse pandeemia mõju ja seepärast ei pea vajalikuks oma 

senise varu täiendamist. Olulist mõju avaldab ettevõtte majanduslik seisund,  mistõttu ei ole 

teatud hulgal ettevõtetel võimalik suurendada tootmissisendite varusid ja kindlustada 

toimetulekut esineda võivate tarneraskuste puhul. 

Piimatootmise ettevõtted ootavad ka riigipoolset abi. Uuringus osalejad tõid välja, et Eestis 

toodetava toorpiima kokkuostuhind on väga madal, kuid sisendite hinnad on märgatavalt 
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kasvanud ja hindade tõus on kasvavas trendis. Seetõttu soovitakse toetusi, mis aitaksid 

põllumajandustootjaid toimetulekul. Vajatakse ka laenamisega seotud riigiabi, nagu näiteks 

laenuintressi vähendamine või sooduskorras tagatiste andmine. Oluline on, et kriisi mõjul ei 

langeks piimalehmade arv ning majandusüksuste tegevus jätkuks.  

COVID-19 pandeemia on kaasa toonud arvukalt uusi väljakutseid, mis on praegusest 

olukorrast teinud indikaatori, mille abil saab hinnata piimatootjate valmidust jätkata tarne- ja 

toimeahelatele tõrgete korral kestlikku tegevust. Tulevikus esineda võivate häda- ja 

kriisiolukordade paremaks valmisolekuks ja lahenduste väljatöötamiseks riigiasutustes, tuleb 

aruteludesse kaasata rohkem põllumajandustootjaid. Piimatootmisel on oluline roll riigi 

toidujulgeolekus, seetõttu on tähtis, et poliitiliste otsuste tegemisel oleksid informeeritud kõik 

osapooled, et tagada parem varustuskindlus ja põllumajanduse toimimine.  

  



92 

 
 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Inimese tervist ja elu ohustav koroonaviirus COVID-19 on põhjustanud kriisi, millel on mõju 

erinevatele majandusvaldkondadele. Laiahaardeline haiguspuhang ajendas kasutama erinevaid 

meetmeid viiruse leviku pidurdamiseks, mistarvis rakendati sotsiaalne distantseerumine ja 

karantiinid, reisimise keeld ning impordi ja eksporditegevuse piiramine. Globaalsele 

pandeemiale reageerisid riigid erinevalt, Eestis kehtestas Vabariigi Valitsus seoses 

nakkushaiguse levikuga eriolukorra.   

Magistritöö uurimisprobleemiks oli, kas kodumaisel piimatootmisel on valmisolek säilitada 

jätkusuutlik tootmine kriisi- ja hädaolukordades. Välja selgitamiseks püstitati töö eesmärk ja 

koostati uurimisülesanded, mis lihtsustasid selleni jõudmise protsessi. Kriisist tingitud 

ootamatud piirangud tõid kaasa ulatuslikud ülemaailmsed tarneahela tõrked, mis on 

põhjustanud maailmamajanduses tõsiseid häireid. COVID-19 mõju majandusele ja 

piimatootmisele kirjeldatakse magistritöö esimeses peatükis. Sealjuures annab töö autor 

ülevaate Eesti piimatootmisest ja selle tarneahelast. Selgitatakse häda- ja kriisiolukorra 

mõisteid ning seadusandlust ja käsitlemist leiab pandeemiaga esile tõusnud isevarustatuse 

tähtsus. 

Eestis on sel aastal karja suuruste järgi kõige rohkem 1–100 piimalehma arvuga karjasid, enim 

piimalehmi aga 601 ja rohkem suurustes karjades. Samas väikeste majapidamiste osakaal 

järjest väheneb ning suurte põllumajandusettevõtete tähtsus kasvab. Vähemate piimalehmade 

arvuga piimatootjate võimekust takistab piisavate finantsvahedite puudumine. 

Põllumajandustootmise lõpetamise põhjuseks on sageli ka talunike kõrge vanus, kehv tervis, 

majapidamise ülevõtja puudumine oma peres ning talupidamisest tulusama palgatöö 

olemasolu. Ka käesoleva uuringu ankeetküsitluse saajatest teatas 13 piimatootjat, et on 

piimakarja pidamise lähiajal eelnevalt toodud põhjustel lõpetanud. Kuigi piimalehmade üldarv 

väheneb, on tootlikkus kasvanud kiiresti. Piimakarja produktiivsuse kasv on aset leidnud 

eelkõige suurtes piimalehmade farmides. Piimakarjakasvatus on Eestis tähtsamaid 

põllumajandusharusid, kuid nagu Euroopa riikides, väheneb iga aastaga piimalehmadega 

majapidamiste arv ka Eestis. Aastatel 2013‒2018 langes piimatootjate arv 45%. Selle 

peamiseks põhjuseks oli 2015–2016 aastatel toimunud piimandussektori kriis, mil Venemaa 



93 

 
 

kehtestas sanktsioonid. Sel ajal püsisid toorpiima kokkuostuhinnad kaks aastat madalseisus 

ning piimatootmise lõpetas märgatav osa ettevõtteid. Käesolev kriis on viinud piimafarmid taas 

situatsiooni, kus lisaks pandeemiast tingitud tõrgetele, mil tööjõu ja tootmissisendite 

kättesaadavus on vähenenud, toodetakse toorpiima alla omahinna. Koroonaviiruse tõttu 

tekkinud olukorras on vaja eesmärgiks seada Eesti piimakarja arvukuse hoidmine, milleks tuleb 

võtta kasutusele erinevad abinõud, et piimatootmine säiliks. Põllumajandussüsteemide 

vastupanuvõime suurendamisel on läbi erinevate toetusmeetmete oluline roll riigil. 

Magistritöö hõlmab nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse tekstianalüüsi meetodeid, milleks on 

kontentanalüüs ja teksti sisuanalüüs. Andmete kogumiseks teostati uurimuslikul poolel 

piimatootmise ettevõtetega poolstruktureeritud intervjuud ja ankeetküsitlus. Analüüsimisel 

püüti välja selgitada, millised on piimakarjakasvatajate vaates need kõige olulisemad 

mõjutegurid toorpiima tootmisel ja kas nad suudavad jätkata tarne- ja toimeahelatele tõrgete 

korral kestlikku tegevust. 

Väiksematel piimatootmise üksustel on valmidus saada tehniliste rikete korral paremini 

hakkama kui on tarvis ikkagi lehmad lüpsta või sõnnik laudast välja saada. Nad ei oma nii 

kaasaegseid masinaid ja seadmeid, mis on rohkem tundlikud muutustele ning vajavad hoolduse 

ja remondi puhul õigeaegset spetsialisti sekkumist. Lisaks ei sõltu nad välisest tööjõust, 1–100 

piimalehmaga karjakasvatajate töömeeskonna moodustavad sageli oma pere liikmed. Samas 

rohkema piimalehmade arvuga farmidel on rahalised võimalused paremad, mis annab 

võimaluse dubleerida seadmeid ja masinaid ning osta varuosade suurem reserv. Lähtudes 

COVID-19 haigusest, kui see tabab perefarmi, siis võib viirus nakatada kõiki. Suuremates 

piimatootmise ettevõtetes töötatakse mitmes vahetuses, kus inimesed omavahel kokku ei 

puutu, mis tagab viiruste puhul nakatumise vältimise. Kõik piimatootmise ettevõtted vajavad 

sisendeid, eriti haavatavad ollakse kui sõltutakse rahvusvahelisest kaubandusest. Erinevates 

riikides esines loomakasvatuses suuri tootmissisendite puudusi nagu sööt, veega varustatus, 

lüpsimasinad, veterinaarabi ja muu oluline. Kodumaistele piimatootjatele loob maailmas 

esineva COVID-19 poolt põhjustatud loomade sööda defitsiidi juures tugeva eelise 

söödakultuuride kasvatamine ja põhisööda silo isetootmine ettevõttes. Enamus piimafarmide 

juures on puurkaevud, vältimaks probleeme vee kättesaadavusega, on soetatud tagavara 

veepump. Tarneahela häirete pärast on suurendatud söötade ja täiendsöötade varusid, 

masinatele ja seadmetele on hangitud rohkem varuosi ning tekitatud pikaajalisem tagavara 
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veterinaarravimite ja kütuse osas. Praegusel ajal saab hinnata Eesti piimatootmise sektori 

toimimist stabiilseks, kuid COVID-19 poolt põhjustatud pandeemia ei ole veel läbi saanud. 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, kas Eesti piimatootmine suudab kestlikku tootmist 

jätkata kriisi- ja hädaolukorras. Autori hinnangul võimaldasid käesoleva uuringu jaoks kogutud 

andmed ja tulemuste analüüs töö eesmärgi täita. Käesolevas magistritöös saavutatud tulemusi 

saab kasutada ministeeriumites varustuskindluse poliitika kujundamiseks ja erasektori 

valmisoleku parandamiseks uuteks kriisiolukordadeks. Siiani on kodumaised piimakarjafarmid 

tegutsenud jätkusuutlikult, ettevõtete igapäevane toorpiima tootmine ja tarnimine on kestnud 

edasi olemasolevate lepingute alusel ja tekkivate probleemide ilmnemisel on suudetud tõrked 

eemaldada tootmist katkestamata. Kuigi tööjõu kättesaadavus on olnud takistatud 

liikumispiirangute ja haigusjuhtumite tõttu, on tootmisprotsessis kõik olulised tegevused 

saadud tehtud. Esines ka probleeme erinevate sisendite kättesaadavuses, kuid piimatootmise 

ettevõtted tulid nende teguritega toime, mis näitab, et neil oli valmisolek jätkata tarneahelate 

tõrgete puhul kestlikku tegevust. Käesolev kriis avaldab piimatootjate hea majandamise võime 

ja oskuse tootmist korraldada ning planeerida süsteemselt. Tulemustest nähtub, et vajalik on 

säilitada erinevatesse suurusgruppidesse kuuluvate piimatootjate mitmekesisus, seda tugevam 

on kindlustunne, et tagatud on Eestis piimaga isevarustatuse tase. 

COVID-19 poolt põhjustatud kriis on olnud kui lakmuspaber, mis näitab kui valmis ollakse 

hädaolukorra tingimustes toimima. Aga võib esineda teisigi negatiivse olemusega sündmusi, 

mis tekitavad häda- või kriisiolukorra ohustades inimese elu, tervist, vara või keskkonda ning 

kaasa tuua elutähtsa teenuse katkestuse. Käesolev magistritöö selgitas välja Eesti 

piimatootmise tarne- ja toimeahela pidevuse tagamiseks vajalike tootmissisendite varud ja  

kättesaadavused ning kuidas saadakse hakkama COVID-19 pandeemia olukorras kui riigipiirilt 

kaupade ja võõrtööjõu liikumine on piiratud. Kindlasti vajavad uurimistöö tulemusena välja 

toodud kitsaskohad reageerimist nii ettevõtete endi kui ka riigi poolt, et luua tõhusamad riskide 

maandamise mehhanismid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kõige tähtsama sisendi ehk tööjõu 

probleemile. Pandeemia tõi kaasa piiriületuspiirangud, mis osutas välistööjõust sõltuvuse 

negatiivsele poolele. Oskustööjõu puudumine on piimatootmise ettevõtetes väga tõsine 

probleem. Sellest tulenevalt leiab töö autor, et täiendavalt oleks vaja uurida inimeste vähest 

motivatsiooni töötada põllumajandusvaldkonnas. Teadvustades probleemi olemust, on tarvis 

leida lahendus, kuidas populariseerida põllumajandust ja julgustada noori piimatootmise 

ettevõtetes töötama.  
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Lisa 1. Aastas kasutatav mineraalväetiste kogus, tellimise aeg ja tarnimine 
 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Väetised 

Aastas kasutatav 

mineraalväetiste kogus 

kuni 100 t 19 1–100, 101–300 

101–300 t 10 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

301–600 t 5 101–300, 601 ja enam 

601–1000 t 3 101–300, 301–600, 601 

ja enam  

rohkem 1 601 ja enam 

vastavalt vajadusele 3 1–100, 101–300, 301–

600 

ei kasuta  7 1–100, 101–300 

Väetiste tellimise aeg september, oktoober 6 101–300, 301–600, 601 

ja enam 

november, detsember 15 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

jaanuar, veebruar 17 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

märts, aprill 8 1–100 

mai, juuni 3 1–100, 301–600 

sõltub pakkumisest 4 301–600, 601 ja enam 

Väetiste tarnimise aeg detsember 2 101–300, 301–600 

jaanuar 7 1–100, 101–300, 301–

600 

veebruar 14 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

märts 25 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

aprill 14 1–100, 101–300, 601 ja 

enam 

mai 1 1–100 

juuli 1 301–600 

Kogu hooaja väetiste 

tarnimine 

tarnitakse kõik korraga 8 1–100, 101–300 

tarnitakse mitmes jaos 37 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Lepingud väetiste 

tarneks 

ettevõttel on olemas 

konkreetsed  lepingud  

27 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

ettevõttel puuduvad 

konkreetsed  lepingud 

18 1–100, 101–300, 301–

600 

COVID-19 olukorras 

probleemid väetiste 

tarnes 

esines probleeme 5 1–100, 101–300 

ei esinenud probleeme 44 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Väetise tarne 

õigeaegsuse olulisus 

1-pole oluline 3 1–100, 101–300 

3 2 1–100 

4 9 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

5-väga tähtis 31 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 
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Lisa 2. Aastas kasutatav pestitsiidide kogus, tellimise aeg ja tarnimine 
 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Pestitsiidid 

Aastas kasutatav 

pestitsiidide kogus 

kuni 100 l 4 1–100 

101–600 l 6 1–100, 101–300, 301–

600 

1500–4000 l 5 301–600, 601 ja enam 

6000–8000 l 2 101–300, 301–600 

14000–15000 l 1 601 ja enam 

vastavalt vajadusele 7 1–100, 101–300, 301–

600 

ei kasuta üldse 6 1–100, 101–300 

Pestitsiidide tellimise 

aeg 

jaanuar, veebruar 10 1–100, 101–300 

märts, aprill 10 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

mai, juuni 18 1–100, 301–600 

juuli, august 6 1–100, 101–300 

september, oktoober 3 301-600, 601 ja enam 

november,detsember 3 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

Pestitsiidide tarnimise 

aeg 

veebruar 2 301–600, 601 ja enam 

märts, aprill 15 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

mai, juuni 20 1–100, 101–300 

juuli, august 7 1–100, 101–300, 301–

600 

september 1 1–100 

Kogu hooaja 

pestitsiidide tarnimine 

tarnitakse kõik korraga 3 1–100, 101–300 

tarnitakse mitmes jaos 23 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

 Lepingud pestitsiidide 

tarneks 

ettevõttel on olemas 

konkreetsed  lepingud  

14 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

ettevõttel puuduvad 

konkreetsed  lepingud 

14 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

COVID-19 olukorras 

probleemid 

pestitsiidide tarnes 

esinesid probleemid 1 101–300 

ei esinenud probleeme 44 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Pestitsiidide tarne 

õigeaegsuse olulisus 

1-pole oluline 4 1–100, 101–300 

3 2 1–100, 601 ja enam 

4 5 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

5-väga tähtis 31 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 
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Lisa 3. Loomade söödad  
 

 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Silo 

Baastoit silo  silo toodetakse 

ettevõttes 

87 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

silo ostetakse sisse 7 1–100, 601 ja enam 

Sisseostetud silo 

osakaal 

1–25% 3 1–100, 601 ja enam 

26–50% 3 1–100 

100% 1 601 ja enam 

COVID-19 olukorras 

silo tarne 

ei esinenud probleeme 7 1–100, 601 ja enam 

Silo õigeaegse tarne 

olulisus 

1-pole oluline 1 601 ja enam 

3 2 1–100 

4 2 1–100 

5-väga tähtis 2 1–100, 601 ja enam 

Jõusööt 

Kas Teie ettevõttes 

antakse loomadele 

jõusööta? 

loomadele antakse 

jõusööta 

78 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

loomadele ei anta 

jõusööta 

15 1–100, 301–600 

Jõusööda orienteeruv 

kogus 1 lüpsilehma 

kohta päevas 

1–4 kg 19 1–100, 101–300 

4–8 kg 31 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

8–12 kg 21 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

12–15 kg 2 601 ja enam 

COVID-19 olukorras 

jõusööda tarne 

esinesid probleemid 11 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

ei esinenud probleeme 61 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Lisasööda 

komponendid 

tehases valmissegatud 

jõusööt 

33 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

teravili/jahu 45 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

rapsikook 55 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

sojasrott 13 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

teramais/jahu 24 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

hernes 1 1–100 

puuvillakook 1 601 ja enam 

päevalillekook 1 301–600 

õlleraba 1 601 ja enam 

Teravilja sisseostmine jah, ostetakse sisse 20 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

ei osteta sisse 57 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Sisseostetud teravilja 

osakaal 

1–25% 2 1–100 

26–50% 1 601 ja enam 
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76–99% 1 1–100 

100% 16 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

COVID-19 olukorras 

lisasööda tarne 

esinesid probleemid 9 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

ei esinenud probleeme 64 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Milliste lisasöötade 

tarnes esinesid 

probleemid 

tehases valmissegatud 

jõusööt 

4 1–100, 101–300 

teravili/jahu 1 1–100 

rapsikook 7 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

sojasrott 1 601 ja enam 

teramais/jahu 3 601 ja enam 

Lisasööda tarne 

õigeaegsuse olulisus 

1-pole oluline 4 1–100 

2 1 1–100 

3 8 1–100 

4 8 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

5-väga tähtis 49 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Mineraalsööt 

Mineraalsööt 

loomadele 

jah, antakse 

mineraalsööta 

93 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

ei anta mineraalsööta 1 1–100 

Mineraalsöötade tarne 

õigeaegsuse olulisus 

1-pole oluline 2 1–100 

2 2 1–100 

3 8 1–100 

4 1 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

5-väga tähtis 54 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

COVID-19 olukorras 

probleemid 

mineraalsööda tarnes 

jah, esinesid 

probleemid 

9 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

ei esinenud probleeme 80 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 
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Lisa 4. Piima lüpsiseadmed ja jahutussüsteemid 
 

 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Piima lüpsiseadmed ja jahutussüsteemid 

Piima lüpsiseadmed varuosade reserv 

olemas 

57 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

tehnik on kohapeal 

olemas 

37 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Piima lüpsiseadmete 

remondi- ja hooldustööde 

sagedus tootjafirmas 

kuus 1 kuni mitu 

korda  

  

22 101–300, 301–600, 

601 ja enam 

1–3 kuu kestel 22 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

3–6 kuu kestel 11 1–100, 101–300 

6–12 kuu kestel  22 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

harvem 12 1–100 

COVID-19 ajal piima 

lüpsiseadmete remondi- 

ning hooldustööde 

õigeaegsus 

esinesid probleemid 6 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

probleeme ei 

esinenud 

68 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Lüpsiseadmete varuosade 

õigeaegsed tarned ja 

nende paigaldamine 

1-pole oluline 1 1–100 

3 1 1–100 

4 7 1–100, 601 ja enam 

5-väga tähtis 73 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Piima jahutussüsteemid varuosade reserv 

olemas 

30 1–100, 101–300, 301–

600,  601 ja enam 

tehnik on kohapeal 

olemas 

28 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Piimajahutussüsteemide 

remondi- ja hooldustööde 

sagedus tootjafirmas 

kuus 1 kuni mitu 

korda  

  

15 1–100, 101–300, 301–

600,  601 ja enam 

1–3 kuu kestel 13 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

3–6 kuu kestel 14 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

6–12 kuu kestel  22 1–100, 101–300 

harvem 23 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

COVID-19 ajal  piima 

jahutussüsteemide 

remondi- ning 

hooldustööde õigeaegsus 

esinesid probleemid 3 1–100 

probleeme ei 

esinenud 

69 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Piima jahutussüsteemide 

varuosade õigeaegsed 

tarned ja kaasnevate 

tööde teostamine 

1-pole oluline 3 1–100 

4 5 1–100 

5-väga tähtis 75 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 
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Lisa 5. Sõnnikusüsteemid piimatootmise ettevõtetes 
 
 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Sõnnikusüsteemid 

Sõnnikusüsteemid varuosade reserv 

olemas 

31 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

tehnik on kohapeal 

olemas 

24 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

Sõnnikusüsteemide 

remondi- ja hooldustööde 

sagedus tootjafirmas 

kuus 1 kuni mitu 

korda  

  

2 101–300, 601 ja 

enam 

1–3 kuu kestel 7 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

3–6 kuu kestel 5 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

6–12 kuu kestel  11 1–100, 101–300 

harvem 34 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

COVID-19 ajal  

sõnnikusüsteemide 

remondi- ning 

hooldustööde õigeaegsus 

esinesid probleemid 3 1–100, 101–300 

probleeme ei 

esinenud 

63 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

Sõnnikusüsteemide 

varuosade õigeaegsed 

tarned ja kaasnevate 

tööde teostamine 

1-pole oluline 6 1–100, 601 ja enam 

2 3 1–100 

3 6 1–100 

4 13 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

5-väga tähtis 41 1–100, 101–300, 

301–600, 601 ja 

enam 

 

  



109 

 
 

Lisa 6. Traktorid ja rohusööda tootmise seadmed piimatootmise ettevõtetes 

 

Teema kategooria Kood Vastajate arv Piimalehmade arv 

Traktorid ja rohusööda tootmise seadmed 

Traktorid varuosade reserv 

olemas 

46 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

tehnik on kohapeal 

olemas 

47 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Traktorite remondi- ja 

hooldustööde sagedus 

tootjafirmas 

kuus 1 kuni mitu 

korda  

  

6 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

1–3 kuu kestel 13 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

3–6 kuu kestel 18 1–100, 101–300 

6–12 kuu kestel  21 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

harvem 16 1–100, 601 ja enam 

COVID-19 ajal  traktorite 

remondi- ning 

hooldustööde õigeaegsus 

esinesid probleemid 20 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

probleeme ei 

esinenud 

70 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Traktorite varuosade 

õigeaegsed tarned ja 

kaasnevate tööde 

teostamine 

2 4 1–100 

3 1 1–100 

4 11 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

5-väga tähtis 59 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Rohusööda tootmise 

seadmed 

varuosade reserv 

olemas 

49 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

tehnik on kohapeal 

olemas 

47 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Rohusööda tootmise 

seadmete remondi- ja 

hooldustööde sagedus 

tootjafirmas 

kuus 1 kuni mitu 

korda  

  

5 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

1–3 kuu kestel 3 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

3–6 kuu kestel 16 1–100, 101–300, 301–

600 

6–12 kuu kestel  15 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

harvem 31 1–100, 601 ja enam 

COVID-19 ajal  

rohusööda tootmise 

seadmete remondi- ning 

hooldustööde õigeaegsus 

esinesid probleemid 15 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

probleeme ei 

esinenud 

75 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 

Rohusööda tootmise 

seadmete varuosade 

õigeaegsed tarned ja 

kaasnevate tööde 

teostamine 

2 5 1–100 

4 13 1–100, 101–300, 601 

ja enam 

5-väga tähtis 57 1–100, 101–300, 301–

600, 601 ja enam 
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Lisa 7. Ankeetküsitluse ja intervjuu küsimused 
 

Üldised küsimused põllumajandusettevõtte kohta 

 

Piimakarja suurus: 

• 1–100 piimalehma 

• 101–300 piimalehma 

• 301–600 piimalehma 

• 601 ja enam piimalehma 

 

Põllumajandusettevõtte tüüp: 

• Piimatootmine 

• Piima- ja taimekasvatus 

 

(Lisaküsimused taimekasvatuse kohta) 

Põllumaa kasutus ja taimekasvatuseks vajalikud sisendid piimatootmises 

 

Põllumaa kasutus 

Rohumaa pind (lühiajaline ja pikaajaline rohumaa kokku) (ha) 

• Kuni 100 ha 

• 100–500 ha 

• 501–1000 ha 

• 1001–1500 ha 

• 1501–2000 ha 

• Rohkem 

 

Teravilja kasvupind (ha) 

• Kuni 100 ha 

• 100–500 ha 

• 501–1000 ha 

• 1001–1500 ha 

• 1501–2000 ha 

• Rohkem 

 

Rapsi ja õlikultuuride kasvupind (ha) 

• Kuni 50 ha 

• 51–100 ha 

• 101–200 ha 

• 201–300 ha 

• Rohkem 

 

Taimekasvatuseks vajalikud sisendid piimatootmises 

Väetised 

Kui suur on aastas kasutatav mineraalväetiste kogus? 

..... 

Mis kuus tellite väetisi? 

.... 

Mis kuus tellitud väetised tarnitakse? 

..... 
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Kuidas kogu hooaja väetised tarnitakse? 

• Tarnitakse kõik korraga 

• Tarnitakse mitmes jaos 

Kas Teie ettevõttel on olemas konkreetsed  lepingud väetiste tarneks? 

• Jah 

• Ei 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid väetiste tarnes? 

• Jah 

• Ei 

Hinda 1…5 väetise tarne õigeaegsuse olulisust ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Pestitsiidid 

Kui suur on aastas kasutatav pestitsiidide kogus? 

..... 

Mis kuus tellite pestitsiide? 

.... 

Mis kuus tellitud pestitsiidid tarnitakse? 

..... 

Kuidas kogu hooaja pestitsiidid tarnitakse? 

• Tarnitakse kõik korraga 

• Tarnitakse mitmes jaos 

Kas Teie ettevõttel on olemas konkreetsed  lepingud pestitsiidide tarneks? 

• Jah 

• Ei 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid pestitsiidide tarnes? 

• Jah 

• Ei 

Hinda skaalal 1…5 pestitsiidide tarne õigeaegsuse olulisust ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Piimatootmiseks vajalikud loomade söödad 

 

Silo 

Silo all mõeldakse nii märgsilo, mille puhul on haljasmass sileeritud silohoidlasse kui ka kuivsilo, mis 

on pandud pallidesse ja mida ümbritseb kile. 

 

Kas Teie ettevõttes antakse loomadele söödaks silo? 

• Jah 

• Ei 

Kas ostate silo teistelt sisse?  

• Jah 

• Ei 
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(Täiendavad küsimused silo sisse ostmisel) 

Milline osakaal on sisseostetud silol (%)? 

• 1–25% 

• 26–50% 

• 51–75% 

• 76–100% 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid silo tarnes? 

• Jah 

• Ei 

Hinda skaalal 1...5 kui oluline on silo õigeaegne tarne teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Jõusööt 

Kas Teie ettevõttes antakse loomadele jõusööta? 

• Jah 

• Ei 

Milline on jõusööda orienteeruv kogus 1 lüpsilehma kohta päevas? 

• 1–4 kg 

• 4–8 kg 

• 8–12 kg 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid jõusööda tarnes? 

• Jah 

• Ei 

 

Loomadele antav lisasööt 

Milliseid komponente sisaldab antav lisasööt: 

• tehases valmissegatud jõusööt 

• teravili/jahu 

• rapsikook 

• sojasrott 

• teramais 

Kas ostate teravilja teistelt sisse?  

• Jah 

• Ei 

 

(Täiendav küsimus teravilja sisse ostmisel) 

Milline osakaal on sisseostetud teraviljal (%)? 

• 1–25% 

• 26–50% 

• 51–75% 

• 76–99% 

• 100% 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid lisasööda tarnes? 

• Jah 

• Ei 

(Lisaküsimus jah vastuse korral) 
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Vali loetelust, milliste lisasöötade tarnes esinesid probleemid:  

• tehases valmissegatud jõusööt 

• teravili/jahu 

• rapsikook 

• sojasrott 

• teramais 

Hinda skaalal 1...5 kui oluline on õigeaegne lisasööda tarne teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Mineraalsööt 

Kas Teie ettevõttes antakse loomadele mineraalsööta? 

• Jah 

• Ei 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid mineraalsööda tarnes? 

• Jah 

• Ei 

Hinda skaalal 1...5 kui oluline on õigeaegne mineraalsööda tarnimine teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Vesi 

Kas ettevõttes on oma puurkaev? 

• Jah 

• Ei 

Kui suur on ööpäevane joogivee vajadus looma kohta? 

......... 

Hinda skaalal 1..5 kui oluline on joogivee õigeaegne kättesaadavus teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Piimatootmise väljundid 

Piim 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid toorpiima äraveos ja vastuvõtus? 

• Jah 

• Ei 

 

(Kui vastati ei) 

Kuidas olete valmis selleks, kui peaks tekkima probleeme toorpiima äraveos ja vastuvõtus ? 

........ 

 

 (Kui vastati jah) 

Milliseid probleeme esines toorpiima äraveos ja vastuvõtus? 

.............. 

 

Vasikad 

Mida tehakse sündinud pullvasikatega?  

• müüakse kuni 1-kuuselt 

• nuumatakse  
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(Lisaküsimus nuumamise puhul) 

Kui vanalt müüakse pullvasikad, kui on otsustatud neid nuumata? 

• 2 kuuselt 

• 3 kuuselt 

• 4 kuuselt 

• 5 kuuselt 

• 6 kuuselt 

• muu 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid vasikate müügis? 

• Jah 

• Ei 

 

Piimatootmise ettevõttes töötavad töötajad 

Põhitöötajad 

Kui palju on Teie ettevõttes põhitöötajaid kokku? 

• Kuni 10 

• 10–30 töötajat 

• 31–50 töötajat 

• 50–75 töötajat 

• 76–100 töötajat 

• rohkem kui 100 töötajat 

Kas COVID-19 viirusest tingitult ilmnesid probleemid põhitöötajatega? 

• Jah 

• Ei 

 

Ajutine tööjõud  

Kas kasutate ettevõttes ajutisi töötajaid?  

• Jah 

• Ei 

 

(Lisaküsimused jah vastuse korral) 

Milline on ajutise tööjõu proportsioon kogu ettevõtte töötajatest? 

• kuni 10 % 

• 10–30 % 

• 31–50 % 

• 50–75 % 

• 76–100 % 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid ajutise tööjõu saamisega? 

• Jah 

• Ei 

Hinda skaalal 1...5 kui oluline on ajutine tööjõud piimatootmise protsessis 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Seemendus- ja veterinaarabi loomadele 

Kas Teie ettevõttel on veterinaararst kohapeal? 

• Jah 

• Ei 
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Kas Teie ettevõttel on seemendaja kohapeal? 

• Jah 

• Ei 

 

(Veterinaararsti lisaküsimused ei vastuse korral) 

Kui tihti vajatakse veterinaararsti teenust? 

• Nädalas 1 kuni mitu korda 

• Kuus 1 kuni mitu korda 

• 1–3 kuu kestel 

• 3–6 kuu kestel 

• Harvem 

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid veterinaararsti teenuse kättesaadavuses? 

• Jah 

• Ei 

Hinda skaalal 1...5 kui oluline on veterinaararsti teenuse õigeaegne kättesaadavus Teie ettevõttes 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Veterinaarravimid 

Kas ettevõttes on veterinaarravimite varud? 

• Jah 

• Ei 

 

(Lisaküsimused jah vastuse puhul) 

Kui pikaks ajaks on Teie ettevõttes olemas veterinaarravimid? 

• Kuni üks nädala 

• 1–2 nädalat 

• 3–4 nädalat 

• rohkem 

• varud puuduvad 

Millised veterinaarravimid on Teie ettevõttes olemas? 

• Antibiootikumid 

• Vaktsiinid 

• Haavaravi 

• Udarasalvid 

• Valuvaigistid 

• Toetavad ravimid 

• Muu 

Hinda skaalal 1...5 kui oluline on veterinaarravimite õigeaegne kättesaadavus teie ettevõttes 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Ettevõtte energiaga varustatus 

 

Generaatorid 

Kas Teie ettevõttel on piisav elektrigeneraatorite võimsus, et farmiseadmeid 2–5 ööpäeva töös hoida? 

• Jah 

• Ei 
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(Lisaküsimus eitava vastuse korral) 

Mitu kW on puudu? 

....... 

 

Kütus 

Kui suured on Teie ettevõttes kütuse varud talveperioodil normaaltingimustes piimatootmiseks?  

• Kuni 1 nädal 

• Kuni 1 kuu 

• 1–3 kuud 

• 3–6 kuud 

• Rohkem 

Kui suured on Teie ettevõttes kütuse varud suveperioodil normaaltingimustes piimatootmiseks?  

• Kuni 1 nädal 

• Kuni 1 kuu 

• 1–3 kuud 

• 3–6 kuud 

• Rohkem 

 

Looma- ja taimekasvatuseks vajalikud masinad ja seadmed 

Kas Teie ettevõttes on olemas masinate ja seadmete varuosade reserv ning hooldus- ja remonditööde 

tegemiseks töötajad? Jaatava vastuse korral tee vastavasse kasti märge. 
 Varuosade reserv Spetsiaalse väljaõppe saanud 

töötajad (tehnikud, mehhaanikud) 

hooldus- ja remonditööde 

tegemiseks 

Piimalüpsiseadmed   

Piimajahutussüsteemid   

Sõnnikusüsteemid   

Traktorid   

Rohusöödatootmise seadmed 

(niidukid, vaalutid, pressid, 

silokombainid) 

  

Kui tihti tuleb pöörduda keerulisemate ja/või spetsiifilisemate remondi- ja hooldustööde tõttu 

tootjafirma spetsialistide poole? 
 Kuus 1 kuni 

mitu korda 

1–3 kuu kestel 3–6 kuu kestel 6–12 kuu 

kestel 

Harvem 

Piimalüpsiseadmed      
Piimajahutussüsteemid      
Sõnnikusüsteemid      
Traktorid      
Rohusöödatootmise 

seadmed (niidukid, 

vaalutid, pressid, 

silokombainid) 

     

Kas COVID-19 olukorras ilmnesid probleemid masinate ja seadmete remondi- ning hooldustööde 

õigeaegsuses? 
 Jah Ei 

Piimalüpsiseadmed   

Piimajahutussüsteemid   

Sõnnikusüsteemid   
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Traktorid   

Rohusöödatootmise seadmed 

(niidukid, vaalutid, pressid, 

silokombainid) 

  

Hinda skaalal 1..5 kui olulised on lüpsiseadmete varuosade õigeaegsed tarned ja nende paigaldamine 

Teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Hinda skaalal 1...5 kui olulised on piimajahutussüsteemide varuosade õigeaegsed tarned ja kaasnevate 

tööde teostamine Teie ettevõttele  

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Hinda skaalal 1...5 kui olulised on sõnnikusüsteemide varuosade õigeaegsed tarned ja kaasnevate 

tööde teostamine Teie ettevõttele skaalal 1…5 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Hinda skaalal 1...5 kui olulised on traktorite varuosade õigeaegsed tarned ja kaasnevate tööde 

teostamine Teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Hinda skaalal 1...5 kui olulised on  rohusöödatootmise seadmete (niidukid, vaalutid, pressid, 

silokombainid) varuosade õigeaegsed tarned ja kaasnevate tööde teostamine Teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

Finantstehingute teostamine ja sidevahendite kasutamine 

Hinda skaalal 1...5 kui olulised on finantstehingute õigeaegsed teostamise võimalused Teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

Hinda skaalal 1...5 kui oluline on sidevahendite igapäevane toimimine Teie ettevõttele 

1 – pole oluline, 2 – mitte väga oluline, - 3 – mõnevõrra oluline, 4 – oluline, 5 – väga tähtis 

 

COVID-19 

Kas seoses COVID-19 poolt põhjustatud kriisi tõttu on ettevõttes kasutusele võetud meetmed, et 

tagada tulevikus parem toimepidevus ja varustuskindlus? 

• Jah 

• Ei 

Millised, palun kirjeldage lühidalt. 

............... 

Palun lisage omalt poolt oluliseks peetavaid ettepanekuid ja täiendusi seonduvalt COVID-19 

põhjustatud pandeemia mõjuga teie ettevõtte toime- ja tarnekindluse tagamisel. 

..................... 
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