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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus on Eestis üks traditsioonilisemaid majandusharusid. Põllumajanduslikus 

tootmises on piimatootmine ja piimakarjakasvatus olnud aastaid inimeste põhiliseks 

sissetuleku ja kasumi saamise allikaks. Piimatootmisele ja karjakasvatusele Eestis aitavad 

kaasa pikaajalised traditsioonid ning looduslikud tegurid. Praegusel ajal rahuldab Eestis 

piimatootmine siseturu nõudluse ja toodangut jätkub ka välisturule. Lisaks on 

piimatootmisel märkimisväärne mõju maaelu arengule. 

Piimatootmisele avaldab olulist mõju tehniliste uuenduste areng. Tänapäeval püütakse 

piimatootmises saada võimalikult suures koguses kvaliteetset toodangut ja nii ökonoomselt 

kui võimalik. Selline tootmisviis on eeskätt võimalik lüpsitehnoloogia täiustamise, 

lehmade jõudluse tõstmise ning tööjõukulude vähendamisega. Piimatootmisettevõtted 

kasutavad automaatsüsteemidele üleminekut, sest konkurents on tihe ning innovaatilisus 

toob rohkem tulu. Konkurentsis püsimiseks tuleb ettevõttel teha investeeringuid, 

eesmärgiga vähendada kulusid ning suurendada toodangut ja tulusid. Eesti 

piimandussektorit saab tänu piimatootjate märkimisväärsetele pingutustele arendada 

valdkonda ning kasutada olemasolevaid oskusi, teadmisi ja looduslikke ressursse võrrelda 

Euroopa parimate riikidega. Lüpsitehnoloogiate täiustamine võimaldab piimatootmises 

kasutada efektiivsemalt masinaid ja seadmeid. Piimalehmade produktiivsus on aastatega 

suurenenud, samas kui piimakarjade hulk on vähenenud. Piimatoodangu suurenemise 

üheks põhjuseks peetakse erinevate lüpsitehnoloogiate kasutuselevõttu. Õige 

lüpsitehnoloogia valik tagab ettevõttele paremad majandustulemused (suurem 

piimatoodang, madalamad tootmiskulud, suurem müügitulu jne). Selleks, et piimatootmine 

oleks ka edaspidi jätkusuutlik, on vaja tagada piimatootmisettevõttes tootlikkuse kasv. 

Oluline on välja selgitada, kuidas robotlüpsitehnoloogiale üleminek mõjutab tootlikkust ja 

ettevõtet tervikuna.  
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Uurimistöö probleem tuleneb asjaolust, et Parduse talu läks üle automaatlüpsitehnoloogiale 

2012. aastal, kuid puudub analüüs, kas ja kui suurt kasu tõi kaasa tehnoloogia muutus. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada peamised erinevused torusselüpsi- 

ja robotlüpsitehnoloogia vahel ning uurida lüpsitehnoloogiate mõju piimatootja 

majandusnäitajatele perioodil 2009-2014 Parduse talu näitel. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade tootlikkust käsitlevatest teoreetilistest seisukohtadest; 

2. anda ülevaade piimaveiste kasvatamisest ja lüpsitehnoloogiate arengust Eestis; 

3. anda eelnevate uurimustööde põhjal ülevaade erinevate lüpsitehnoloogiate mõjust 

tootlikkusele; 

4. teostada tootlikkuse analüüs Parduse talu näitel enne ja pärast 

robotlüpsitehnoloogia kasutuselevõttu ning selgitada välja olemasolevate andmete 

põhjal tootlikkust kujundavad tegurid; 

5. viia läbi intervjuu ettevõtte juhtidega, et selgitada välja peamised 

robotlüpsitehnoloogia kasutuselevõtuga seotud muutused. 

 

Töös kasutatavad andmed pärinevad Parduse talu raamatupidamisest, majandusaasta 

aruannetest ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrollist. Lisaks kasutatakse 

andmeallikana autori läbiviidud poolstruktureeritud intervjuud ettevõtte juhtidega. 

 

Bakalaureusetöö koostamisel kasutatakse tootlikkuse analüüsi, kus hinnatakse torusselüpsi- 

ja robotlüpsitehnoloogia mõju tootlikkusele. Töös leitakse analüüsitava ettevõtte 

olemasolevate andmete põhjal tootlikkuse näitajad ja neid mõjutavad tegurid. Tootlikkuse 

analüüsi käigus selguvad peamised tootlikkuse kasvu pidurdavad tegurid ning edasised 

võimalused tootlikkuse tõstmiseks. Autor kasutab oma töös peamiselt tootlikkust ja 

põllumajandust käsitlevaid kirjandusallikaid ning teadusartikleid. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist. Esimeses osas antakse ülevaade tootlikkuse 

olemusest, mõõtmisest ja hindamisest läbi erinevate autorite seisukohtade. Seejärel antakse 

ülevaade piimalehmade kasvatamisest ning lüpsitehnoloogiate arengust Eestis. Lisaks 

kirjeldatakse erinevaid veiste pidamisviise ja lüpsitehnoloogiaid ning tuuakse välja võrdlev 

ülevaade varasematest uurimustöödest lüpsitehnoloogia mõju kohta tootlikkusele. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas antakse lühiülevaade analüüsitavast ettevõttest ning töös 
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kasutatavast metoodikast. Seejärel koostatakse tootlikkuse analüüs Parduse talu 

majandusnäitajate põhjal ning hinnatakse lüpsitehnoloogia mõju tootlikkusele ja 

ettevõttele. Tootlikkuse hindamiseks kasutatakse osa-, teguri- ja kogutootlikkuse näitajaid. 

Töö viimases peatükis käsitletakse analüüsi ja läbiviidud intervjuu tulemusi ning 

võrreldakse neid varasemalt läbiviidud uurimustööde tulemustega. Tulemuste 

interpreteerimise kaudu annab autor hinnangu tootmistegevuse tulemusnäitajatele. 
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1. TOOTLIKKUS JA LÜPSITEHNOLOOGIAD 

 

1.1 Tootlikkuse olemus, mõõtmine ja hindamine 

 

1.1.1 Tootlikkuse mõiste ja olemus 

 

Tootlikkus on üks olulisemaid majandustulemuste näitajaid. Tootlikkuse põhimõiste 

defineerimine võib tekitada segadust, vasturääkivusi ning valesti tõlgendamist, sest 

eestikeelne majandusalane terminoloogia ei ole veel piisavalt välja kujunenud (Kalle 2007: 

7). Tootlikkust peetakse majanduskasvu ja konkurentsivõime põhiteguriks nii mikro- kui 

makrotasandil (Ibid.: 5). 

Tootlikkus on olulisel määral seotud kõigi tehnoloogiate, tootmissüsteemide ning 

juhtimistavadega ettevõttes (Gillespie jt 2010). Kasumi maksimeerimiseks tuleb kasutada 

erinevaid tehnoloogiad, mis võimaldavad ettevõtte toodangu tootmiseks sisendeid 

kombineerida kõige sobilikumale kujule. Teisisõnu, mida efektiivsemalt on olemasolevaid 

tehnoloogiaid ära kasutatud, seda tootlikum on ettevõte. Tootlikkus näitab ettevõtte võimet 

teha olemasolevatest tootmissisenditest tootmisväljundeid (Fostering…2011). Harilikult 

mõistetakse tootlikkuse all väljundite, nagu tooted ja teenused, tootmist, arvestades selleks 

kulunud sisendite hulka, nagu toorained, kapital ning tööjõud. Tootmisprotsessis võib 

tootlikkus suureneda just tänu tehnoloogilistele muutustele, mis võimaldavad ettevõttel 

väljundite tootmiseks maksimaalselt ära kasutada sisendeid. (Karanja jt 2012: 3) 

Majandusleksikonis nimetatakse tootlikkust jõudluseks, viljakuseks ning produktiivsuseks 

(Mereste 2003b: 337). Alver J. ja Alver L. (2011: 505) defineerivad aga tootlikkust kui 

süsteemi (sh ettevõtte) väljundite suhet kulutatud sisenditesse. Järelikult on tootlikkus ehk 

produktiivsus kõigi ressursside efektiivsuse näitaja. Kuigi tootlikkust saab kasutada 

efektiivsuse mõõtmiseks, kus kõik sisendid on ümber arvestatud kõigiks väljunditeks, on 

olemas ka osalised tootlikkuse näitajad, näiteks ühe töötaja kohta, hektari kohta või looma 
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kohta (Fostering…2011: 9). Tootlikkuse mõistet tuleks vaadelda laiemalt. Seda tuleks 

käsitleda kui kõigi majandusressursside – kapitali, tööjõu, maa, materjalide, energia, 

tooraine, informatsiooni efektiivsuse indikaatorit. (Kalle 2007: 5) 

Kõige enam peetakse tootlikkuse puhul silmas tööjõu ja kapitali produktiivsust. Seoses 

kvalifitseeritud tööjõu vähenemise ning ressursside kallinemisega on muutunud eriti 

aktuaalseks tööjõu tootlikkus. Selleks, et ettevõte suudaks püsida konkurentsis ja teenida 

kasumit, on vaja, et kulutused tööjõule oleksid vastavuses tööjõu tootlikkusega. Eelkõige 

on võimalik tööjõu tootlikkust suurendada tööjõu kvaliteedi, mitte kvantiteedi arvelt. Kuna 

ettevõtetel on keeruline ja kulukas häid töötajaid leida, siis peituvad suuremad võimalused 

olemasoleva tööjõu kvaliteedi tõstmises. Selleks, et oleks võimalik jälgida tootlikkuse 

arengut, soovitatakse tootlikkuse näitajaid kvantifitseerida. (Productivity…2005: 13-14) 

Tootlikkust on võimalik liigitada tehniliseks ja majanduslikuks tootlikkuseks, mida 

omakorda võib veel nimetada tulemuslikkuseks. Tulemuslikkust võib käsitleda kui 

suutlikkust, võimekust, tõhusust, resultatiivsust jne. Tulemuslikkus on mitmetahuline 

mõiste, kuhu peale tootlikkuse kuuluvad ka säästlikkuse, kvaliteedi, paindlikkuse, 

innovatsiooni jm näitajad. (Kalle 2007: 8) 

Tehnilise tootlikkusega on tegemist siis, kui nii väljundid kui ka sisendid on 

naturaalühikutes (tk, kg, m jmt). Tehnilist tootlikkust saab rakendada ainult sel juhul, kui 

väljundi kvaliteedis ei esine kõikumisi ning väljund on üheliigiline. Kui väljund on 

rahaühikutes, tuleks kasutada väärtuselist tootlikkuse mõõtmist. Väärtuselise tootlikkuse 

puhul kasutatakse üldiselt püsivaid hindu, et kombineerida sisendi ja väljundi ühikutest 

agregeeritud näitajaid, mis võivad olla seotud konkreetse ettevõttega, tööstusharuga, riigi 

majandusega jne. (Productivity…1998: 8) Sellisel juhul võib seda nimetada 

majanduslikuks tootlikkuseks. Majandusliku tootlikkuse puhul on näitaja seotud väljundite 

müügihindadega ja sisendite ostuhindadega. Seetõttu võib antud näitajat käsitleda ka kui 

kasumlikkust või tulukust. (Kalle 2007: 7) 

Produktiivsus ei suurene automaatselt, vaid teatud juhtimissüsteemi abil. Produktiivsuse 

kasv on võimalik siis, kui tootmisprotsessis kasvab väljundite hulk kiiremini kui kasutatud 

sisendite hulk. (Kalle 2007: 5) Tootlikkuse suurendamiseks on mitu võimalust. Laure 

Latruffe on oma artiklis välja toonud kolm põhilist võimalust tootlikkuse suurendamiseks 

ettevõttes (Joonis 1). Esimeseks võimaluseks on võrrelda antud ettevõtet teiste ettevõtetega 
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ja seejärel otsustada, kas muuta tootmistegevust efektiivsemaks kui võrreldaval ettevõttel 

või saavutada antud ettevõttes optimaalne tegevuse ulatus. Teiseks võimaluseks on 

kasutatava tehnoloogia arendamine. 

 

 

Joonis 1. Kolm võimalust tootlikkuse suurendamiseks ettevõttes. Allikas: (Latruffe 2010: 18) 

 

Teatud tootmisvõimaluste juures maksimaalset toodetud väljundite taset näitab 

tootmisfunktsioon F, mis on seotud väljundiga y, koos sisendiga x. Tootlikkuse 

suurendamisele ettevõttes aitab kaasa tehnoloogia efektiivsem kasutamine. Joonisel 1 on 

näha, et sisendite efektiivsema kasutamise puhul oleks ettevõttel võimalik toota rohkem. 

Seda näitab joonisel liikumine 1, kus toimub liikumine piiril F paralleelselt Y-teljega. Kui 

liikumine toimuks paralleelselt X-teljega, väheneks sisendite kasutamine sama koguse 

tootmiseks. Mida lähemal piirile on ettevõtte tootlikkuse näitajad, seda efektiivsemalt see 

tegutseb. Joonisel 1 on näha, et ettevõtte A tegutsemine on ebaefektiivne, kuna see 

tegutseb piiri all. Ettevõte A peaks leidma viisi, kuidas tootmist tõhusamaks muuta. Samas 

ettevõtete B ja C tegutsemine on efektiivne. Jooniselt on näha, et liikumisel piiril F on 

samuti näha tootlikkuse paranemist (liikumine 2). (Latruffe 2010: 18-19) 

Kolmas viis tootlikkuse parandamiseks nõuab suuremaid investeeringuid ning mõju 

avaldumine on pikaajalisem. Selleks on uuema ja parema tehnoloogia kasutusele võtmine. 

Joonisel 1 näitab seda võimalust liikumine 3, mis tähendab, et uue tehnoloogia kasutusele 

võtmisega on ettevõtted võimelised tootma samade sisendite koguse juures rohkem. 

(Latruffe 2010: 18-19) 
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Uue tehnoloogia kasutusele võtmine on ettevõtte jaoks konkurentsieelis. 

Konkurentsivõime on tugevalt seotud tootlikkuse kasvuga. Konkurentsiolukorras on 

tootlikkuse kasv üheks põhiteguriks. Ettevõtte tasandil on konkurentsivõime suhteline 

tegur (Fostering…2011: 30). Iga ettevõte peaks jätkama arengut kõrgtehnoloogilise ja 

innovaatilise tootmise suunas. Ebaefektiivselt tootvad ettevõtted ei püsi konkurentsis, 

lõpetavad tootmise või on sunnitud liikuma oma tootmisega odavama tööjõuga 

piirkondadesse. (Taat 2009: 15) Tootlikkuse kasv näitab arengut põllumajanduse 

konkurentsivõimes ning seda ettevõtete, riikide ja sektorite tasandil. Sõltuvalt vaatenurgast 

võib konkurentsivõimet defineerida kui omavahel konkureerivate ettevõtete võimet müüa 

edukalt oma tooteid, et täita nõudlus ning tagada kasum. (Fostering…2011: 9) 

Tootlikkuse all mõistetakse ettevõtte võimet võimalikult madalate kulutustega toota 

rohkelt väljundeid. See näitab praktiliselt tööviljakust, ehk kui palju suudetakse piiratud 

ressursside juures toota. Tootlikkuse suurenedes suudetakse toota väiksemate kulutuste, 

ajakulu jm juures rohkem. 

 

 

1.1.2 Tootlikkuse mõõtmine, hindamine ja analüüs 

 

Tootlikkuse mõõtmine on tootlikkuse suurendamise tervikliku juhtimissüsteemi esimene 

funktsioon. Kui seda funktsiooni pole täidetud, ei ole võimalikud ka järgnevad etapid, nagu 

tootlikkuse hindamine ja analüüs ning prognoosimine ja planeerimine. (Kalle 2007: 13) 

Tootlikkuse mõõtmise abil on võimalik suurendada ettevõtte produktiivsust. 

Tootlikkusnäitajate mõõtmise kaudu saadakse teada, kuidas on arenenud ettevõtte tegevus 

ning kui efektiivselt kasutatakse ära olemasolevaid ressursse (A guide to…2011: 4). 

Tootlikkuse mõõtmiseks on käesolevas peatükis välja toodud tootlikkuse mõõtmisega 

seotud valemid ning antakse ülevaade tootlikkuse hindamisest ja analüüsist. 

 Mereste (2003b: 337) defineerib tootlikkuse mõõtmist kui tootmistegevuse väljundite ja 

sisendite välja selgitamist ettevõtte talituse kohta (kogu- ehk üldtootlikkus), selle osade 

kohta (osatootlikkus) või tegurite kohta (teguritootlikkus). 
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Tootlikkuse mõõtmine on vajalik kindlate eesmärkide täitmiseks: 

 reservide leidmine tootlikkuse taseme ja kasvutempo tõstmiseks; 

 võrrelda erinevate sisendite ja väljundite eeliseid ning mõju tootlikkusele; 

 ratsionaalsete näitajate ja mõõtmismeetodite selgitamine ja nende kasutamine 

tootlikkuse juhtimissüsteemis; 

 lihtsustada toodangu mahu ning ressursside plaanimist; 

 strateegiliste ja taktikaliste eesmärkide seadmine konkurentsieeliseks; 

 töötajate motiveerimine. 

 

Tootlikkuse mõõtmiseks on kaks meetodit, mille mõlema puhul on fikseeritud 

tootlikkusnäitaja lugeja, s.o väljund (Kalle 2007: 15): 

Esimest mõõtmisviisi nimetatakse naturaalseks mõõtmisviisiks (väljund on 

naturaalühikutes: m, tk, kg jt). Antud mõõtmisviis sobib kasutamiseks ainult sellise 

toodangu puhul, mis on oma kvaliteedilt ja liigilt stabiilne. Seejuures puudub lõpetamata 

toodang või selle jäägid on püsivad, samuti on püsiv ressursside erikulu. Kui tootlikkuse 

mõõtmiseks kasutatakse sellist viisi, võib mõõtmist käsitleda kui tehnilist tootlikkust. 

Teiseks mõõtmisviisiks on väärtuseline mõõtmisviis (väljund on rahaühikutes: euro, kroon 

jt). See on ettevõttes kasutusel siis, kui tahetakse kindlaks määrata väljundid. Üldjuhul on 

väljunditeks ettevõtte kogutoodang, müügimaht ja netokäive. Väärtuseline mõõtmisviis on 

naturaalsest mõõtmisviisist rohkem kasutatav ning seda võib käsitleda kui majanduslikku 

tootlikkust. 

Sõltuvalt ettevõttes kasutatavatest sisenditest saab nende mõõtmisviiside abil leida 

erinevaid tootlikkuse näitajaid. Majandusteadlane Sumanth J. David on tootlikkuse 

näitajad liigitanud kolme erinevasse rühma (1997: 5): 

1. kogutootlikkus – üldtootlikkus (total productivity); 

2. osatootlikkus – teguritootlikkus (partial productivity); 

3. tegurirühma tootlikkus – kuluderühma tootlikkus (multifactor productivity). 

 

Tootlikkuse hindamiseks on seda vaja esmalt mõõta. Tootlikkuse mõõtmiseks ja erinevate 

näitajate moodustamiseks on järgnevad valemid. (Kalle 1997: 5, 11): 
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Tootlikkuse leidmiseks jagatakse väljundid sisenditega (Valem 1). Mõõtmise eesmärgiks 

on välja selgitada ettevõtte tootlikkus ning võimaluse korral seda suurendada.  

               
           

          
                                                    

Osatootlikkuses on väljund seotud ühe sisendiga (Valem 2) (Sumanth 1997: 5). 

Osatootlikkuse arvutamist kasutatakse selleks, et leida, kuidas toodang muutub ühe teatud 

sisendi ühiku kohta (Fostering…2011: 22). Kõige enam kasutatakse osatootlikkuse 

näitajana tööjõu tootlikkust. Sisendiks on tööjõud ehk töötajate arv. Teine paljukasutatav 

osatootlikkuse näitaja on maa tootlikkus. (Total…: 116) Osatootlikkuse kasutamisel on nii 

eeliseid kui ka puuduseid. Sumanth J. David (1997: 6) on artiklis esitanud eelised: 1) 

lihtsalt mõistetav; 2) andmete kerge kättesaadavus; 3) tootlikkusnäitajate lihtne leidmine; 

4) teatud näitajad on kättesaadavad kogu majandusharu kohta; 5) osatootlikkuse abil on 

lihtne analüüsida tootlikkuse puudujääke. Puudustest on autor välja toonud: 1) 

osatootlikkust ainsana kasutades võib sellest teha valesid järeldusi; 2) osatootlikkuse 

näitaja abil ei ole võimalik leida kulude suurenemist; 3) võib ekslikult viia tähelepanu 

valele valdkonnale; 4) osatootlikkust ei tohiks seostada kasumiga. 

                        
           

             
                                        

Teguritootlikkuse leidmiseks jagatakse väljundid mitme sisendiga (Valem 3). Kui liita 

tootlikkusnäitaja nimetajas mitu (kulu)elementi, on tulemuseks mingi teguri (kulude) 

rühma tootlikkuse näitaja. Olenevalt tootlikkuse mõõtmise eesmärgist, kulude osakaalust ja 

agregeeritavusest, on võimalikud mitmed erinevad kombinatsioonid. Üks kõige tavalisem 

tegurirühma tootlikkus on kujul, kus nimetajas on liidetud töö ning kapital. (Kalle 2007: 

17) Ökonomistid peavad seda oluliseks analüütiliseks näitajaks. Teguritootlikkuse 

puudustena on Sumanth J. David (1997: 7) välja toonud piiratud kasutusvõimaluse, 

raskendatud hindamise seoses kasumiga ning andmete raske kättesaadavuse.  

                
           

             
                                             



12 

 

Kogutootlikkust saab määratleda kui indeksit kõigist väljunditest üle kõigi sisendite 

indeksi. See on meetod, näitamaks, kui efektiivselt ettevõtte kasutab ära olemasolevaid  

sisendeid. (Fostering…2011: 22) Kogutootlikkus võtab arvesse kõigi sisendite mõju 

väljundile. Seda nimetatakse ka mitmefaktoriliseks tootlikkuseks (Latruffe 2010: 19). 

Tootlikkuse mõõtmiseks tuleks koguda andmeid vastavalt tegevusvaldkonnale või 

majandusharule. Tootlikkuse mõõtmiseks vajalike väärtuseliste andmete kogumisega 

tegeleb raamatupidamine. Tootlikkust tuleks arvutada toetudes toodangu mahule, 

müügitulule või lisandväärtusele teatud kulude (töötajate arv, masinad, energia, töötatud 

tunnid) suhtes. (Kalle 2007: 9-10) 

Tootlikkuse taseme mõõtmine on tervikliku juhtimissüsteemi esimene etapp. Pärast taseme 

mõõtmist tuleb saadud tulemusi hinnata ja analüüsida, mis oleks teine etapp. See omakorda 

annab baasinfo tootlikkuse kasvu planeerimiseks. (Kalle 2007: 26) Ettevõttes tuleb valida 

tootlikkuse hindamiseks ning analüüsimiseks sobiv meetod või neid omavahel 

kombineerida. Sobiva meetodi valimine sõltub analüüsi eesmärgist, eesmärgi täpsuse 

vajadusest ja muudest teguritest. 

Tootlikkuse hindamiseks ja analüüsiks saab kasutada kolme erinevat meetodit (Kalle 2007: 

26-36; Kabral 2007: 144): 

1. Võrdlusanalüüs – enda ettevõtte tulemuse parandamiseks võrreldakse tulemusi 

teiste ettevõtetega. Võrdlusanalüüs on süstematiseeritud tehnilise andmete 

hankimine. 

2. Seoste hinnang – analüüs ei keskendu põhjuste leidmisele. Võrreldakse tootlikkuse 

taset ettevõtte teiste oluliste näitajatega. 

3. Tootlikkusläve hindamine – selleks kasutatakse korrelatsioon-regressioonanalüüsi. 

Tulemusena selgub ettevõtte ja tema toodetud väljundite tootlikkuslävi, millest 

alates ettevõte teenib kasumit. 

 

Tootlikkuse mõõtmiseks ja hindamiseks on palju erinevaid lähenemisviise ja nende 

tõlgendamine nõuab hoolikat kaalumist . Ettevõttes kasutatav analüüsimeetod ei tohiks olla 

vastuolus ettevõttes kasutatavate mõõtmismeetodite ja -kohtadega. Tootlikkuse hindamine 

ja analüüsimine aitab ettevõttel toota väljundeid, kasutades selleks efektiivsemalt 

sisendeid. 
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1.2 Tootlikkust mõjutavad tegurid 

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade tootlikkust mõjutavatest teguritest. Tootlikkust 

mõjutavad tegurid saab jagada ettevõttesisesteks ja -välisteks. Ettevõte saab ise kujundada 

ettevõttesiseseid tegureid ning need mõjutavad otseselt ettevõtte tootlikkust. 

Ettevõttevälisteks teguriteks on tööstusharule või turule iseloomulikud tegurid. Need 

avaldavad tootlikkusele mõju kaudselt ning ettevõttel ei ole võimalik neid ise kujundada. 

Tootlikkuse kasvu pole võimalik juhtida tootlikkuse tegureid mitte tundes. Tootlikkuse 

analüüs ja plaanimine pole võimalik ilma tegureid teadmata. (Kalle 2004: 46) Tootlikkust 

mõjutavad paljud tegurid ning oluline on mõista, et sageli on tootlikkuse tase tingitud 

mitme teguri koosmõjust. Tootlikkuse taset võivad mõjutada maa, tehnoloogia tase, 

kapital, materjal, energia, inimkapital, innovaatilisus, geograafiline paiknemine jt tegurid. 

Oluline on, et tootmise väljund oleks kvaliteetne ning toodetud võimalikult madalate 

kuludega. Väljundi hulga suurendamiseks on kaks võimalust: tõsta tootlikkuse efektiivsust 

või suurendada sisendite hulka. Sisendite hulk majanduses on teatavasti piiratud ja 

seepärast ei ole mõistlik väljundi kasvu ainuüksi sellele rajada. Selleks, et tõsta tootlikkuse 

efektiivsust, tuleb põllumajandustootmises hinnata tootmiskulusid. Neid tuleks mõõta 

farmi tasandil, et tootjatel oleks võimalus võtta vastu otsuseid jõudmaks paremate 

tulemusteni. (Cesaro jt 2008: 7-9) 

Piimatootmisettevõtete jaoks on oluline suurendada tootlikkust ja tasuvust ning parandada 

väljundi kvaliteeti. Nende tegurite suurendamine on võimalik läbi uute tehniliste 

lahenduste, tõuaretuse ning teadusliku uurimistöö tulemuste rakendamise. Kõige enam 

suurendab efektiivsust lehma, inimese ning tehnilise keskkonna omavaheline koosmõju. 

(Poikalainen 2006: 9) Kui ettevõte toodab pidevalt samas mahus, siis mõjutab piimatootja 

kasumit kõige enam lehma produktiivsus. Sel juhul on oluline käsitleda teemat, kuidas 

tõsta lehmade piimajõudlust. Piimalehmade omadused on eelkõige tingitud nende tõust ja 

pärilikkusest. Tõuaretus liigub alati kindla eesmärgi suunas. Piimalehmasid aretatakse 

selles suunas, et paraneksid need omadused, mis on piimatootjale olulised, suurendaksid 

tootlikkust ning oleksid ettevõttele kasumlikud (Ibid.: 402). Tõuomaduste parandamiseks 

on Eestis lehmi sihipäraselt aretatud. Eestis kasvatatavatest piimalehmadest on kõige 

parema piimaanniga Eesti holsteini tõugu piimalehmad. Eesti punane kari on seevastu 

masinlüpsiks sobiva udaraehituse ning tugevate jalgadega. (Ibid.: 27-28) 
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Suuresti mõjutab tootlikkust oskuslik ja õige loomade söötmine. Õige söötmine on 

tõuaretuse järel tähtsuselt teine piimatootmist mõjutav tegur (Poikalainen 2006: 402). 

Piimatootmisettevõtte juhil tuleb langetada otsuseid tootlikkuse tõstmiseks loomade 

söötmise osas. Tuleb otsustada, kuidas korraldada veiste söötmine nii, et loomad oleksid 

terved ning annaksid palju ja odavat toodangut. Söötade õigest kasutamisest sõltub suuresti 

veisekasvatuse tulukus, sest söödad moodustavad umbes poole tehtavatest kulutustest 

(omahinnast). Piima tootmine on efektiivne siis, kui lehmi söödetakse vastavalt 

kaasaegsetele söötmisnormidele. Professor Oll on välja töötanud normid, et loom saaks 

söödaga täpselt vajaliku koguse toitaineid eluks, toodanguks ning loote kasvuks. Lehmade 

söötmise normide järgimine suurendab söödatasuvust 20-25% või isegi enam. (Kaldmäe, 

Karis 1996: 3-6) Piimatootja peab silmas pidama, et kehva kvaliteediga sööt ja puudulik 

söötmiskorraldus alandavad produktiivsust ning piima kvaliteeti (Poikalainen 2006: 100-

119). Tänapäeval tuleb ära kasutada kõik võimalused, et muuta tootmist kasumlikumaks 

ning efektiivsemaks. Tootjad ei saa enamasti mõjutada toodangu (liha, piim jne) 

realiseerimishindu, seetõttu tuleb söödakulusid optimeerida ja alandada veterinaarkulusid. 

Marju Aamisepp (Older 2011: 309) peab oluliseks just looma tervise hoidmist õige 

söötmisega. Ta arvab, et looma söödavajadused tuleb määratleda ning need katta vajalike 

toitainetega. Seejuures tuleks jälgida söödakulusid, et need jääksid võimalikult madalaks. 

Kogu tootmiskuludest moodustavad söötmiskulud ligi 40-65%, mistõttu tuleb loomade 

põhi- ja täiendsööda vajadused hoolikalt kalkuleerida (Moran 2005: 191). 

Paljudes allikates on ära märgitud tootlikkust mõjutava tegurina pidevad investeeringud 

tehnoloogiasse ja tehnikasse (Taat 2009: 1; Bayoumi jt 1999: 424). Tootlikkust mõjutab 

see, millist lüpsitehnoloogiat kasutatakse. Lüpsitehnoloogia täiustamine ning 

automatiseerimine tagavad suurema piimatoodangu, looma parema tervise ning stressivaba 

keskkonna (Hulsen 2010: 79). Camus (2007) on veel täiendavalt ära märkinud konkurentsi, 

oskused ja ettevõtte rolli tootlikkuse tõstmisel.  

Tootlikkust mõjutavate tegurite hulka piimatootmisettevõttes kuulub ka keskkond, kus 

loomad elavad. Elamistingimused peavad vastama looma füsioloogilistele vajadustele. Üha 

enam on veisekasvatuses üle mindud vabapidamisele, mille puhul on lehmade heaolu ja 

tööviljakus tunduvalt kõrgem kui lõaspidamisel. Heaolu saab hinnata toodangunäitajate 

muutustega – piimatoodang langeb, kui loomal on stress, samuti langevad 

paljunemisvõime ja eluiga. (Aamisepp jt 2000: 10-11) 
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Tootlikkust mõjutavad paljud tegurid. Selleks, et tootlikkuse kasvu suunas liikuda, tuleb 

esmalt need tegurid välja selgitada, neid analüüsida ning seejärel teha vajalikud 

muudatused. Antud peatükis on käsitletud tootlikkust mõjutavate teguritena tõuaretust, 

õiget söötmist, uusi tehnilisi lahendusi ja investeeringuid ning keskkonda, kus loomad 

elavad. Ettevõtte juhil on tootlikkuse tõstmiseks võimalik muuta ettevõttesiseseid tegureid. 

 

 

1.3 Piimaveiste kasvatamine ja lüpsitehnoloogiad 

 

1.3.1 Piimaveiste kasvatamise ja lüpsitehnoloogiate areng 

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade piimaveiste kasvatamisest ning lüpsitehnoloogiate 

arengust Eestis, kuna antud teema on oluline piimatootmisettevõtte tootlikkuse hindamisel. 

Selles peatükis on autor kasutanud vanemaid kirjandusallikaid, et anda täielik ülevaade 

ajast mitu sajandit tagasi kuni tänapäevani. 

Peamiseks Eesti põllumajandussaaduseks on piim, mille tootmine praegusel ajal ületab 

siseturu nõudluse (Eesti…2009: 740). Tänu sellele, et piima isevarustatuse tase on tagatud, 

on võimalik piima eksportida. Veisekasvatuse edukat arendamist Eestis soodustavad 

looduslikud tingimused ning inimeste järk-järgult täiustunud kogemused (Karelson 1972: 

3). Veisekasvatust on läbi aegade mõjutanud loomade pidamistingimuste paranemine, 

veisetõugude teaduslik aretustöö ja õige söödaratsiooni kujunemine. Veisekasvatus areneb 

Eestis käesoleval ajal uutes tingimustes. Tööjõu vähenemine maal nõuab suurfarmide 

rajamist, kus tööd on maksimaalselt mehhaniseeritud. Tootmises võetakse üha enam 

kasutusele uusi ja paremaid masinaid ja seadmeid, mis aitavad kokku hoida tööjõukuludelt 

ning parandavad töötajate töötingimusi. (Karelson jt 1997: 3) 

Eesti veisekasvatuse leviku alguseks on umbes 3000 aasta tagune aeg. Enamlevinud oli 

veiste kasutamine liha- ja tööloomadena, nende piimajõudlust ei peetud kuigi oluliseks. 

(Poikalainen 2006: 14) 17. sajandil oli lehma aastane piimatoodang 500-800 kg, 

pidamistingimused olid väga halvad ning lehmadele söödeti ainult põhku ja sooheina. 

Looduslikud tingimused ja Eesti kliima on piimatootmiseks paremad kui teravilja 

kasvatamiseks. Soodsate tingimuste tõttu hakati rohkem orienteeruma piimamajandusele ja 

karjakasvatusele. 19. sajandiks oli keskmiseks toodanguks lehma kohta 1500 kg piima 
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aastas ning 20. sajandi alguseks oli keskmine toodang lehma kohta juba 2000 kg piima 

aastas. Toodangu kasvule mõjus positiivselt veiste pidamis- ja söötmistingimuste 

paranemine. (Eesti…2006: 90-91; 131; 173; 294) Statistikaameti andmeil oli Eestis 2014. 

aasta lõpuks piimalehmade arv 95 100 ja keskmine piimatoodang 8206 kg lehma kohta. 

Piimalehmade arv on viimasel kümnendil olnud pidevas langustrendis, kuid kasvanud on 

lehmade produktiivsus. Olenemata lehmade arvu langusest on Eesti siiski jäänud 

piimakarjakasvataja riigiks (Eesti…2010: 307). 

Aastakümnete pikkune sihikindel tõuaretustöö on lehmade piimajõudlust suurendanud. 19. 

sajandi lõpul hakati loomi söötma siloga. 20. sajandi keskel peeti loomi juba 

vabapidamislautades. Veisepidamistingimuste, aretustöö ning õige söötmise omavaheline 

koosmõju on piimatoodangu kasvutempot palju suurendanud. (Eesti…2009: 741) 

Veisekasvatuse arendamine, tõhusamate tehnoloogiate kasutusele võtmine ja õige 

söötmine aitavad oluliselt kaasa väiksemate kuludega kõrge kvaliteediga toodangu 

saavutamisele. Tänapäeval võetakse üha enam kasutusele uusi tehnoloogiaid ning 

parandatakse loomade pidamistingimusi. Tehniliste uuenduste areng on kaasa toonud ka 

töötajate töötingimuste paranemise ning tööjõukulude vähenemise (Poikalainen 2006: 17). 

Uute tehnoloogiate kasutusele võtmine, õigete söödaratsioonide väljatöötamine ning 

tõuaretuse koosmõju annab eelise piimatoodangu suurendamiseks väiksemate kulutustega. 

Esimesed kirjalikud teated masinlüpsist pärinevad 18. sajandist. 1836. aastal registreeriti 

esimene lüpsiseade, millega oli võimalik piima lehma udaratest kätte saada metallist 

torukeste abil. See seade ei saavutanud erilist populaarsust. (Piimanduse…2001: 47) 20. 

sajandi algul võeti kasutusele kahekambriline nisakann, millest aluseks võetud meetodid ja 

põhitõed on kasutusel ka tänapäevastel lüpsimasinatel. (Veinla 1993: 15) Sel ajajärgul 

ilmus turule veelgi praktiliselt kasutatavaid masinaid. Esimesed masinad, millega oli 

võimalik kvaliteetset piima saada ning mis kergendasid rasket lüpsitööd, võeti kasutusele 

1930. aastate lõpul (Eesti...2006: 93). 1938. aasta jaanuaris tõi Theodor Pool Eestisse 

esimese lüpsimasina, millega oli võimalik lüpsta korraga kaks kuni kolm lehma ja see 

töötas bensiini abil. (Karelson jt 1997: 45) Aastal 1966 tutvustati automaatseid 

lüpsisüsteeme, mis lülitasid end ise peale lüpsmist välja (Ordolff 2001). Pärast mitmeid 

süsteemide väljatöötamiseks kulunud aastaid tutvustati esimesi automaatseid lüpsiroboteid 

1992. aastal Hollandi piimafarmides (Pettersson, Svennersten-Sjaunja 2008). 
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Uute lüpsitehnoloogiate kasutusele võtmine vähendab inimtööks kuluvat aega ja 

tööjõukulusid. Samuti parandab see toodangu kvaliteeti ja saadava toodangu suurust. Uute 

tehnoloogiate kasutamise puhul on vähenenud udarate vigastused, mis omakorda vähendab 

veterinaarkulusid. Tootmiseks tehtavad kulutused on väiksemad, kui ettevõttel on 

väiksemad kulud tööjõule ning loomade ravimiseks. Seega see summa on võimalik kokku 

hoida ja investeerida uue tehnoloogia soetamiseks. Tänapäevaste lüpsitehnoloogiate abil on 

võimalik saada rohkem ja kvaliteetsemat toodangut, kergendades samas ka inimese tööd. 

 

 

1.3.2 Piimaveiste pidamisviisid ja lüpsitehnoloogiad 

 

Lüpsiseadme valimise puhul tuleb arvestada lehmade pidamisviisi ja karja suurusega. 

Pidamisviisi valik sõltub lehmade liigiomadustest ja õige pidamisviisi valimine tagab 

loomade heaolu. Lehma pidamisviisi valimise puhul tuleb arvestada loomade arvuga, 

nende vanusega ja olemasoleva tootmishoone olukorraga. Antud peatükis kirjeldatakse 

erinevaid lehmade pidamisviise ja lüpsitehnoloogiaid. 

Veiste puhke-söötmislatrites ehk kombilatrites pidamiseks nimetatakse sellist pidamisviisi, 

kus lehmad saavad puhkelatrites vabalt ringi liikuda ning lüpsmine toimub selleks 

ettenähtud lüpsiplatsil. Loomad suletakse latrisse vaid söömise ja sõnniku väljavedamise 

ajaks. Selline pidamisviis on üsna loomasõbralik. Puhkelatris oleva looma väljaheide satub 

otse sõnnikukäiku ja seetõttu on võimalik vähendada allapanu. Puuduseks sellise 

pidamisviisi puhul on loomade suur jalgade vigastamise oht, sest sõnniku tõttu võivad 

põrandad olla libedad. (Aamisepp jt 2000: 23; 33) 

Lõaspidamine on erinev kombilatrites pidamisest seetõttu, et loomad on ümber kaela 

asetseva painduva või jäiga lõaga paigale kinnitatud (Poikalainen 2006: 248). Selline 

pidamisviis on vähem loomasõbralik kui puhke-söötmislatrites pidamine. Lõaspidamist on 

mõistlik kasutada siis, kui karjas on 10-20 lehma. Positiivne on lõaspidamise puhul see, et 

loomi on kergem seemendada, sest nad on paigal. Samuti on võimalik teineteisele ohtlikke 

lehmi eraldi paigutada (Ibid.: 251). Kõige suuremaks puuduseks sellise pidamisviisi puhul 

on suur tööjõukulu. 

Vabapidamisel olevate loomade heaolu on eelnevate pidamisviisidega võrreldes suurem. 

Loomadel on mugav elukeskkond ja parem tervis (Bøe jt 2011). Vabapidamisega laudas on 
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loomadel piirdega ümbritsetud alal, laudas või puhkealal, võimalik iseseisvalt ringi 

kõndida ja neil on hõlbus juurdepääs veele ja toidule (Older 2011: 139). Vabapidamisviis 

sobib eelkõige keskmisele või suuremale põllumajandusettevõttele. Vabapidamisviisi 

eeliseks võrreldes lõaspidamisega on parem udaratervis ja viljakus ning madalam ketoosi 

ja traumavigastuste oht. Vigastuste vältimine aitab kokku hoida veterinaarkulude pealt. 

Kulud on võrreldes lõaspidamisega madalamad ka lüpsiplatsil lüpsmise tõttu, sest ajakulu 

lüpsmiseks on väiksem. Lehmade võimalus liikuda vabalt on vabapidamise peamiseks 

plussiks. Vabapidamise miinuseks on suure pinna vajadus. (Poikalainen 2006: 255-256; 

306) 

Lehmade pidamiseks on mitmeid erinevaid pidamisviise. Kõigil neist on positiivsed ja 

negatiivsed küljed. Lõaspidamine on väiksema karja kõige paremaks pidamisviisiks, kuid 

Eestis eelistab enamik piimatootmisega tegelevaid ettevõtteid vabapidamisviisi.  

Vabapidamisega laudas on võimalik loomi aastaringselt laudas hoida, kuid on ka võimalus 

neid karjatada. Vabapidamise puhul on tööjõukulud madalamad ning kasutusel on 

kaasaegsem tehnoloogia. 

Lüpsiseadme ülesandeks on lehma lüpsmine ja piima varundamine selleks ettenähtud 

spetsiaalsetesse anumatesse. Lisaks toimub peale lüpsi piima kurnamine ning jahutamine. 

(Aamisepp jt 2000: 95) Õige lüpsitehnoloogia valik tagab toodangu hea kvaliteedi, lehma 

parema tervise, lihtsustab lüpsja tööd ning vähendab tööjõukulusid (Ordolff 2001). 

Kannulüps on enamasti kasutusel väiksemate karjade puhul ja eelkõige lehmade 

lõaspidamisel. Kannulüpsi puhul liigub piim läbi lüpsiseadme pikast torust anumasse, mis 

ühtlasi on vahemahuti. Anuma täitumisel või lüpsikorra lõppemisel toimub vahemahuti 

tühjaks valamine. Täitunud anumad valab töötaja tühjaks piimaruumis asuvasse 

piimamahutisse või -tsisterni. Seetõttu peetakse sellist lüpsmisviisi palju tööd nõudvaks. 

Positiivseks peetakse kannulüpsi puhul erinevatelt veistelt saadud toodangu koguste 

mõõtmist ja eraldamist. (Poikalainen 2006: 191-192) 

Torusselüpsi puhul lüpstakse piim piimatorusse (Piimanduse…2001: 60). Torusselüpsi 

seadmes liigub piim vaakumi abil piimatorusse ja sealt edasi kogurisse, kust piimapump 

surub selle plaatjahuti ning kurna kaudu jahutuspaaki. Enamikke torusselüpsi seadmeid 

saab nimetada poolautomaatseteks, sest lüpsja kohustuseks on jäänud vaid udara 

ettevalmistamine, eellüps ning lüpsiseadme allapanek. Ülejäänud lüpsiks vajalikud 
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tegevused teevad ära masin ja lehm ise. (Aamisepp jt 2000: 102-103) Torusselüpsi 

kasutatakse peamiselt suurekarjalises lõaspidamisega laudas. Lüpsiseade on lihtsama 

ehitusega lüpsikannu puudumise tõttu (Poikalainen 2006: 193). Torusselüpsiga on tagatud 

kvaliteetne piimatoodang, sest piim ei puutu kokku väliste keskkonna mõjudega 

(Aamisepp jt 2000: 103). 

Kolmandaks lüpsmise võimaluseks on lüpsmine platsidel. Lehmade lüpsmine toimub 

spetsiaalsel lüpsialal laudas (Hulsen 2010: 66). Üks inimene suudab platsillüpsi korral 

lüpsta 30-40 lehma tunnis (Eesti maaelu…2009: 73). Lüpsiplatsid jaotatakse kuju järgi: 

rööp-, kalasaba-, karussellplats, küljelt avanev jne (Gillespie jt 2010). Lüpsiaparaat on 

väga sarnane aparaadiga, mida kasutatakse torusselüpsi puhul. Tegemist on lühikese 

piimatorustikuga torusselüpsiseadmega. Platsillüpsi kasutatakse põhiliselt vabapidamisel 

olevatel lehmadel. Platsillüpsitehnoloogia kasutamine tagab piima kõrge kvaliteedi ning 

udarale säästlikuma stabiilse vaakumi. (Aamisepp jt 2000: 104) 

Automaatlüpsisüsteemi eesmärgiks on vähendada inimtööd ja selleks kuluvat aega. 

Automaatlüpsisüsteemi funktsiooniks on lüpsi täielik automatiseerimine. Automaatsüsteem 

(lüpsirobot) teeb suurema osa tööst inimese eest ära. Robotlüpsiga lautades tulevad lehmad 

ise lüpsile või meelitatakse neid selleks jõusöödaga. Lüpsile tulev lehm esmalt tuvastatakse 

ning kontrollitakse viimasest lüpsist möödunud aeg ja väljalüpsi kogus, seejärel suunatakse 

ta vastavalt kas lüpsiboksi või sellest mööda. Robotsüsteemi juhtarvuti abil algab udara 

tuvastamine. Pärast udara lüpsieelset ettevalmistust ja nisade puhastamist alustab robot 

lüpsi. (Poikalainen 2006: 206) Robotlüpsi edukaks töötamiseks on vaja, et loomad oleksid 

terved, tugevate jalgadega, aktiivsed ning hea isuga. Samuti peab lüpsiroboti asukoht 

sobima lauda asendiplaaniga. Lüpsikordade sagedus varieerub kahest kuni kolme korrani 

päevas, sõltuvalt lehma piimatoodangu suurusest. Kõrgetoodangulisi lehmi lüpstakse isegi 

kolm kuni neli korda päevas. (Hulsen 2010: 78-79) 

Automaatlüpsisüsteemile üleminek lihtsustab suuresti inimese tööd ning vähendab 

tööaega. Lüpsile kulub ilma täisautomaatse lüpsisüsteemita 40-60% piimalehmade 

pidamisel tehtud inimtööst, seega saaks vähemalt sel ajal kasutada aega muudeks töödeks. 

(Poikalainen 2006: 213) Positiivsed näitajad automaatsüsteemi puhul on loomade parem 

heaolu, inimtöö kokkuhoid, parem töökorraldus lehmade lüpsmisel ning toodangu 

suurenemine (Hogeveen jt 2001). Peamiseks miinuseks robotlüpsi puhul peetakse 
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suuremahulist alginvesteeringut. Üldjuhul tasub investeering hiljem siiski ära. Teiseks 

miinuseks võib veel lugeda piima kvaliteedi võimalikku halvenemist. (Coiner jt 2003) 

Antud peatükk kirjeldab lehmade pidamisviise koos lüpsitehnoloogiatega just seetõttu, et 

lüpsitehnoloogia valik sõltub suuresti pidamisviisist. Lüpsitehnoloogia valimisel peaks iga 

ettevõte valima tehnoloogia, mis tugineb ettevõtte karja suurusele ning parandaks nii 

inimeste kui loomade heaolu, suurendaks toodangut ega mõjutaks piima kvaliteeti 

halvenemise suunas. 

 

 

1.4 Lüpsitehnoloogia mõju tootlikkusele 

 

Käesolev peatükk annab ülevaate erinevate lüpsitehnoloogiate mõjust tootlikkusele. 

Selleks kasutatakse varasemalt tehtud sarnaseid teadustöid ja uuringuid, mille sisu autor 

avab ning mille tulemusi kirjeldab.  

Lüpsitehnoloogiate mõju ettevõtte majandustulemustele on uuritud mitmetes teadustöödes, 

kusjuures uuringute tulemused erinevad üksteisest. Lätis tehtud uurimuses võrreldi kolme 

erinevat pidamisviisi ja lüpsitehnoloogiat: lehmade lõaspidamine ja torusselüps; lehmade 

vabapidamine külmlautades ja robotlüps ning lehmade vabapidamine külmlautades ja 

lüpsmine platsil. Latvietis ja Priekulis (2009) järeldasid uuringust, et kõige efektiivsemaks 

piimatootmise tehnoloogiliseks versiooniks on lehmade vabapidamine külmlaudas ja 

lüpsitehnoloogiaks platsillüps. Antud tulemuse saavutamiseks peab karja suurus olema 

optimaalne ning valitud lüpsiseadmele kohandatud. Selleks, et tootmiskulud oleksid 

võimalikult madalad, on vajalik saavutada kõrge piimatoodang lehma kohta ning samuti 

tuleks tööjõudu efektiivselt kasutada. 

Hogeveen jt (2007) uuringu eesmärgiks oli välja selgitada lüpsitehnoloogiate tasuvus 

erinevates farmides. Uurimuse käigus võrreldi farme, kus oli kasutusel lüpsirobot, ning 

farme, kus kasutati kannulüpsi tehnoloogiat. Uuringu tulemustest selgus, et robotlüpsi 

kasutaval farmil olid väiksemad söödakulud ning ettevõtte kogutulud olid suuremad, kui 

kannulüpsi kasutaval farmil. Lisaks selgus, et lüpsirobotit omavad talud kasutavad 

keskmiselt 29% vähem tööjõudu kui kannulüpsitehnoloogiat kasutavad talud. 
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Deming jt (2013) uurisid, kuidas robotlüpsitehnoloogia kasutusele võtmine mõjutab 

lehmade piimatoodangu kogust ning lüpsikordade arvu. Samuti uuriti millist mõju 

avaldavad piimatoodangule pidamis- ja söötmistingimused. Uurimuse käigus võrreldi 

kolmeteist vabapidamislaudaga robotlüpsitehnoloogiat kasutavat farmi. Karja suuruseks 

nendes farmides oli 34-131 piimalehma. Töö autorid jõudsid järeldustele, et lehma 

piimakusele avaldab mõju vabapidamislauda suurus. Loomadel peab olema liikumiseks ja 

lamamiseks piisavalt ruumi. Käesoleva uuringu põhjal võib veel järeldada, et robotiga 

lüpstavate lehmade arvu vähendamisega võib saavutada sagedasema lüpsmiskordade arvu. 

Lisaks leidsid uurimuse autorid, et piimatoodangu kogus ning lehmade lamamise sagedus 

sõltub vabast ruumist ning sööda kättesaadavusest. Suurem söötmis- ja magamisruum võib 

tagada suurema piimatoodangu, sest lehmadel ei ole põhjust muutuda agressiivseks ning 

keskkond on stressivaba. 

Lüpsmissageduse mõju tootlikkusele on uurinud ka Koning ja Rodenburg (2004). Töö 

autorid järeldasid uurimusest, et automaatlüpsisüsteemi kasutusele võtmine suurendab 

lüpsmissagedust 2,5 kuni 3 korrani ööpäevas. Lisaks lüpsmissagedusele uurisid Koning ja 

Rodenburg tööaja ja tööjõukulude suhet automaatlüpsisüsteemile üleminekul. Nad 

järeldasid, et robotlüpsi kasutusele võtmine vähendab inimtööks kuluvat aega keskmiselt 

10-30%. Kuigi tööd tehakse ajaliselt vähem, ei saa väita, et tööjõu- ja tootmiskulud oleksid 

vähenenud. Pigem vastupidi, robotlüpsitehnoloogia kasutuselevõtuga tööjõu- ja 

tootmiskulud suurenesid. 

Coiner jt (2003) uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui suur peab olema 

põllumajandusettevõtte karja suurus, et robotlüpsitehnoloogia kasutamine end ära tasuks. 

Autorid uurisid automaatsete lüpsisüsteemide tasuvust farmides, kus karja suuruseks on 

30-270 piimalehma. Uurimustöö tulemustest selgus, et robotlüpsitehnoloogia kasumlikkus 

avaldub pigem väiksema karja suurusega farmides, kus on 50-130 piimalehma. Seda sel 

juhul, kui automaatsüsteem on kasutusel mitme farmi peale. Suuremates farmides ei 

toonud roboti kasutusele võtmine mingisugust majanduslikku kasu. 

Sarnase uuringu on läbi viinud Berentsen jt (2003). Hollandis läbiviidud uurimustöö 

eesmärgiks oli anda hinnang muutustele piimatootmises pärast robotlüpsi kasutuselevõttu. 

Uuringusse kaasati 306 karja, millest pooled kasutasid robotlüpsitehnoloogiat ning teise 

poole lüpsitehnoloogia oli mis tahes teine tehnoloogia. Antud uurimustöö tulemusena 

selgus, et robotlüpsitehnoloogia kasutuselevõtuga kasvab piimatoodangu tootmismaht 
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keskmiselt 2%. Selline tootmismahu kasv oli oodatust väiksem. Lisaks tõid töö autorid 

välja, et investeeringud robotlüpsitehnoloogia soetamiseks on kulutõhusad. 

Hart jt (2013) uurisid, kuidas mõjutab lüpsmissagedus looma produktiivsust. Nad 

järeldasid, et lüpsmissageduse suurendamine kahelt korralt kolmele toob kaasa 2,9-

kilogrammise piimatoodangu suurenemise looma kohta päevas. Sarnase järelduse tegi oma 

uurimustöös ka Leal (2012), kes lisas antud tulemusele veel, et lüpsmissageduse tõstmisel 

paraneb udara tervis ja piima kvaliteet. 

Järgneva uurimustöö eesmärgiks oli analüüsida tootlikkuse näitajaid erinevate piimakarja 

suurustega farmides aastatel 2003-2008. Fan jt (2012) jaotasid piimatootjad karja suuruse 

alusel nelja gruppi: väike kodumajapidamine, kus oli kuni 10 piimalehma; väike piimafarm 

kuni 50 piimalehmaga; kuni 500 piimalehmaga keskmisest veidi suurem piimatootmisfarm 

ning neljandasse gruppi kuulusid enam kui 500 piimalehmaga karjaga suured 

piimatootmisfarmid. Uurimuse tulemusena täheldati, et tootlikkuse näitajate tase on 

madalam suurte piimakarjadega farmides. Põhjusena tõid töö autorid välja tootmistehnika 

halva seisukorra. Väiksemates piimafarmides suurenes vaadeldavate aastate jooksul 

kogutootlikkuse tase keskmiselt 3,2%. Põhjusena toodi välja tootmistehnoloogiate parem 

seisukord. Väiksemates farmides olid kasutusel uuemad ja paremas seisukorras olevad 

tootmistehnoloogiad. 

Soomes läbi viidud uuringu eesmärgiks oli selgitada välja tootlikkuse kasv 

automaatlüpsisüsteemi kasutuselevõtul. Heikkilä ja Myyrä (2014) uurisid FADN 

andmebaasi põhjal 323 piimafarmi aastatel 2000-2011. Neist 261 farmi ei kasutanud terve 

uuringu vältel automaatlüpsisüsteemi, 47 farmi läks üle robotlüpsi kasutamisele ning 15 

farmi kasutas terve uuritava perioodi robotlüpsitehnoloogiat. Lisaks olid uuritavad farmid 

jagatud gruppidesse karja suuruse järgi. Uurimuse tulemustest selgus, et kogutootlikkuse 

kasv nende farmides, kus ei kasutatud automaatlüpsisüsteemi, oli suurem üle 65 

piimalehmaga karjades. Neis farmides, kus võeti kasutusele automaatlüpsisüsteem, oli 

tootlikkuse kasv märgatav. Automaatlüpsisüsteemi kasutusele võtmisel suurenes tootlikkus 

keskmiselt 3,1% aastas. Võrdluseks neis farmides, kus automaatlüpsisüsteemi kasutusele ei 

võetud, suurenes tootlikkus keskmiselt 1,7% aastas. 

Erinevaid uurimustöid analüüsides on selgunud, et lüpsitehnoloogiate täiustamisel või 

uuema vastu vahetamisel on tootlikkuse tõstmisele suur mõju. Automaatlüpsisüsteemi 
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kasutamine suurendab produktiivsust, vähendab inimtööks kuluvat aega ning suurendab 

lüpsmissagedust. Lisaks lühendab lüpsirobot lüpsmisele kuluvat aega. Uurimustest selgus, 

et automaatlüpsisüsteemi kasumlikkus avaldub pigem väiksemate karjadega 

piimatootmisettevõtetes. Uuema tehnoloogia kasutusele võtmine suurendab piima 

kogutoodangut ning võimaldab toota väiksemate tootmiskuludega. 
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2. ROBOTLÜPSILE ÜLEMINEKU TULEMUSED PARDUSE 

TALUS 

 

2.1 Uurimustöö metoodika 

 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatakse põhilise andmeallikana Parduse 

talu 2009.-2014. aasta majandusaasta aruandeid. Lisaks kasutatakse Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli (edaspidi EPJ) aastaraamatutest saadud näitajaid. 

Uurimustöö kvantitatiivseks osaks on tootlikkuse analüüs ning kvalitatiivseks osaks on 

autori läbiviidud poolstruktueeritud intervjuu ettevõtte juhtidega. 

EPJ on põllumajanduslooma jõudlus- ja põlvnemisandmete regulaarne kogumine, 

registreerimine, säilitamine ning töötlemine majandamisotsuste tegemiseks. 

Jõudluskontrolli andmete registreerimisega Eestis tegeleb loomapidaja või tema palgatud 

isik. Sellist meetodit nimetatakse B-meetodiks. Lehmade piimatoodangut arvestatakse 

kontroll-lüpside põhjal. Kontroll-lüpsil võetakse lehma piimaproov ning määratakse 

kontroll-lüpsi piimatoodangu suurus. EPJ-s määratakse piimaproovidest piima valgu- ja 

rasvasisaldus ning somaatiliste rakkude arv. Analüüsitulemused seostatakse kontroll-lüpsil 

mõõdetud piima kogusega. Andmebaasi kogutakse kõik lehmadega toimunud sündmused 

(kinnijäämine, poegimine, karjast väljaminek jne). Kogutud andmete põhjal leitakse iga 

looma ja kogu karja jõudlus. Lisaks lehmade toodanguandmetele kogub EPJ kõigi 

jõudluskontrollialuste veiste põlvnemisandmed. Andmeid kogutakse ca 700 Eesti 

piimakarjakasvatajalt. (Piimaveiste…2015) 

Tootlikkuse analüüsis võrreldakse Parduse talu majandustulemusi torusselüpsi ja 

robotlüpsi puhul ning hinnatakse lüpsitehnoloogia mõju ettevõtte majandustulemustele ja 

ettevõttele tervikuna. Ettevõte võttis robotlüpsitehnoloogia kasutusele 2012. aastal. 

Eelnevalt kasutati torusselüpsitehnoloogiat. Antud uurimustöös analüüsitakse 

torusselüpsitehnoloogia puhul aastaid 2009-2011 ning robotlüpsitehnoloogia puhul aastaid 
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2012-2014. Bakalaureusetöö empiirilises osas selgitatakse välja Parduse talu tootlikkuse 

näitajad ning hinnatakse neid mõjutavaid tegureid. Antud ettevõtte majandusnäitajate 

alusel on välja selgitatud osa-, teguri- ja kogutootlikkuse näitajad (Lisa 3). Erinevates 

uurimustöödes on välja tulnud põhilised tegurid, mis muutuvad robotlüpsile üleminekuga. 

Erinevate näitajate arvutamiseks on kasutatud Microsoft Exceli programmi.  Lisaks 

kasutatakse paralleelselt intervjuu käigus selgunud ettevõtte juhtide arvamusi ning 

hinnanguid. Autori läbiviidud intervjuu küsimused olid suunavad, et koguda täiendavat 

informatsiooni tausta loomiseks (Lisa 2). 

Tootlikkuse näitajate analüüsiks on valitud kuus sisendit:  

1. Loomade arv – piimalehmade keskmine arv analüüsitava perioodi vältel. 

2. Kogutööaeg, h – tasustatud tööjõu aastas töötatud tunnid. 

3. Tööjõukulu, € – sisaldab brutotöötasu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakset. 

4. Materjalikulu, € – sisaldab sööda-, energia- ja veekulusid. 

5. Kapitalikulu, € – sisaldab amortisatsiooni, masinate ja seadmete korrashoidu, 

intresse, kindlustust, rendimakseid, maamaksu, sõiduautode korrashoidu, ehitus- ja 

maaparandusobjektide jooksvat korrashoidu ja muid kinnisvaramakse. 

6. Kulud kokku, € – sisaldab kõiki piimatootmiseks tehtud kulutusi. 

 

Antud uurimustöö väljundi valik kujunes sarnastest varasemalt tehtud uurimustest. 

Hogeveen jt (2007) uurisid lüpsitehnoloogiate tasuvust erinevates farmides. Selle 

uurimustöö käigus selgus, milline tehnoloogiatest on efektiivsem. Antud bakalaureusetöö 

empiirilises osas võrreldakse kaht erinevate lüpsitehnoloogiat. Hogeveen jt kasutasid oma 

uurimustöös väljundina piima müügitulu (€), piima kogutoodangut (kg) ja muu toodangu 

müügitulu (€). Käesoleva uurimustöö väljunditeks valiti piima müügitulu (€), kogu 

müügitulu (toetusteta) (€) ning kogu müügitulu (toetuste ja muude tuludega) (€). Antud 

väljundid annavad kõige parema ülevaate piimatootmise tulemuste kohta. Lisas 1 on 

toodud erinevate sisendite ning väljundite kombineerimisel leitud tootlikkuse näitajad. 

 

Parduse talu on Viljandimaal asuv põllumajandusega tegelev ettevõte. Peamisteks 

tootmissuundadeks on piimakarja- ja taimekasvatus. Parduse talus on loomi peetud juba 

1993. aastast. Sel ajal läks Viljandimaal Saarepeedi vallas kolhoos laiali ning laudas oli 

alles veel paarkümmend lehma. Loomad ja hooned sai ostetud kolhoosis tööl oldud aastate 

eest jagatud osakute eest.  
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Talus on lisaks peretööjõule palgatööjõudu kasutatud minimaalselt. Varem olid abiks 

lüpsja ja raamatupidaja, kuid praegu tegelevad ettevõttes kõigi töödega pereliikmed. 

Keskmiselt töötab aastaringselt talus viis inimest. Töötajad ei tööta kõik täistööajaga. 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatud töötunnid sisaldavad kõikide 

pereliikmete tööaega tundides, töötundide alusel on leitud aastatööjõuühik. 2009. aastal oli 

piimakarja suuruseks 56 piimalehma. Järk-järgult karja uuendades ning uusi loomi 

soetades on karja suuruseks 2014. aastal keskmiselt 155 piimalehma. 

 

Lisaks piimakarjale on talul ka 252 ha haritavat maad. Koos rendimaaga on ettevõttel 

kokku 400 ha maad. Viiendikul sellest kasvab mets. Haritaval maal kasvatatakse järgmisi 

kultuure: oder, nisu ning kaer. Vilja kasvatatakse oma ettevõtte piimakarja söödavajaduse 

katmiseks. Lisaks teraviljale vajab kari söödaks karjamaarohtu, heina ja silo. Enne vana 

lauda renoveerimist käis kari karjamaal, kuid uues vabapidamislaudas on kari aastaringselt 

sees. Uus laut ehitati kunagise 400-kohalise pullilauda asemele. Vana lauda renoveerimine 

algas 2011. aastal ja 2012. aasta algul soetati kaks DeLaval lüpsirobotit. Vanast laudast 

jäid alles vaid seinad, kõik muu ehitas OÜ Vormsi Ehitusmeistrid. Lisaks laudale rajati ka 

moodne sõnnikuhoidla. Investeeringu suuruseks oli miljon eurot, sellest summast 40% 

saadi loomakasvatuse valdkonna investeeringutoetust Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ametilt (PRIA) ning ülejäänud osa finantseeriti omakapitaliga ja osaliselt 

kaasati ka võõrkapitali. Parduse talu on Viljandimaal esimene robotlüpsitehnoloogiat 

kasutav piimatootmisettevõte. 
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2.2 Tootlikkuse analüüs aastatel 2009-2014 

 

2.2.1 Looma tootlikkus  

 

Loomade tootlikkus on üks olulisemaid näitajaid, sest sellest sõltub piimatootmisettevõtte 

töömahukus ning see on ka tulu saamise allikaks. Produktiivsusele avaldavad mõju 

söödakulud ja muud pidamiskulud. Tootmiseks tehtud kuludest ja looma tootlikkusest 

sõltub kogutoodangu suurus. Joonisel 2 on toodud Parduse talu piima kogutoodang (t), 

keskmine piimatoodang lehma kohta (kg) ja keskmine piimalehmade arv aastatel 2009-

2014. 

 

 

Joonis 2. Parduse talu piima kogutoodang (t), keskmine piimatoodang lehma kohta (kg) ja 

keskmine lehmade arv aastatel 2009-2014 (seisuga 31. detsember). Allikas: Parduse talu 

raamatupidamine, autori koostatud 

 

Parduse talus on piimalehmade arv aastatega kasvanud. Kui vanas laudas peeti keskmiselt 

60 lehma, siis uues renoveeritud laudas on kohti 150 lehma jaoks. Piimalehmade arvu 

suurenemisest tingituna on suurenenud ka piima kogutoodang. Samuti on suurenenud 

lehmade produktiivsus. Kogutoodangut mõjutavad ka tõuaretus ning karja uuendamine. 

Ajal, mil ettevõttes kasutati torusselüpsi, koosnes piimakari ainult Eesti punasest karjast. 

Ettevõtte juhi sõnul annab Eesti punane kari oma tõuomadustest tulenevalt vähem piima 

kui Eesti holsteini tõug. Sama kinnitab ka EPJ statistika. 2013. aasta Eesti punast tõugu 

piimalehma keskmiseks piimatoodanguks oli 7820 kg ja Eesti holsteini tõugu piimalehma 
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keskmiseks piimatoodanguks oli 8611 kg. Holsteini tõu olulisema iseärasusena võibki 

nimetada suuremat piimakust. Hetkel on talus nii Eesti punast kui ka Eesti holsteini tõugu 

piimalehmi. 2009. aastal oli talus keskmiselt 56 piimalehma. Lüpsmisviisiks oli 

torusselüps ning keskmiseks produktiivsuseks kujunes 7269 kg lehma kohta. EPJ 

aastaraamatu andmetel oli 2009. aasta sama karja suurusgruppi kuuluvate lehmade 

keskmiseks piimatoodanguks 7099 kg lehma kohta. Eesti punase karja toodangunäitaja oli 

6995 kg piima lehma kohta ning Eesti holsteini tõugu lehmade väljalüpsi suuruseks oli 

7614 kg lehma kohta. Kuna 2009. aastal koosnes Parduse talu kari ainult Eesti punast 

tõugu lehmadest, siis produktiivsuse näitaja ületab Eesti keskmist piimatoodangut lehma 

kohta ning ka Eesti punase karja toodangunäitajat. 

2010. aastaks oli piimalehmade arv 60 ja keskmine piimatoodang lehma kohta oli 7611 kg 

ehk keskmine produktiivsus oli kasvanud 1,047 korda (Joonis 3). Torusselüpsi puhul peab 

lüpsja tegema rasket tööd, lehmi lüpstakse keskmiselt kaks korda päevas. Torusselüpsi 

puhul on lüpsjal keeruline eristada lehmi, kelle piimaand on suurem, seega kõigil lehmadel 

on sama arv lüpsikordi. 

 

 

Joonis 3. Lehmade arvu, piimakuse ja kogutoodangu kasv võrreldes 2009. aastaga. Allikas: 

autori koostatud 

 

2011. aastal alustati vana lauda renoveerimist ning toimusid ettevalmistused robotlüpsi 

kasutuselevõtuks. Ettevalmistusaastal oli piimalehmade arv tõusnud 15 lehma võrra, 

võrreldes 2010. aastaga. Lehmade arvu ning produktiivsuse suurenemine 219 kg võrra 

aastal 2011 tõi kaasa kogutoodangu kasvu 131 tonni võrra. 
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2012. aasta jaanuaris avati Parduse talus renoveeritud robotlüpsitehnoloogiaga 

vabapidamislaut. Ettevõtte noorperemehe sõnul oli loomadel esialgu kohanemisraskusi: 

„Probleem seisnes selles, kas lehm tuleb tehnoloogiaga kaasa või mitte.“ Noorperemehe 

sõnul olid lehmad algul väga stressis, ei tahtnud isegi roboti ligidale minna. Neile oli see 

võõras keskkond, kuid nädala pärast hakkasid juba vaikselt ise käima. Karjas on ka 

selliseid lehmi, kes ei lase siiani end robotil lüpsta. Umbes viis lehma päevas peab pere 

käsitsi lüpsma. Kokku võttis esimesed kaks aastat aega, et nii töötajad kui lehmad 

harjuksid uue tehnoloogiaga. 2012. aastal oli lehma keskmine piimatoodang 8729 kg. 

Piimalehmi oli võrreldes 2011. aastaga 15 võrra rohkem. Võrreldes 2009. aastaga oli 

piimakus kasvanud 1,201 korda (Joonis 3). EPJ 2012. aasta aastaraamatus on märgitud 

sama karja suurusgruppi kuuluvate lehmade produktiivsuseks 6678 kg lehma kohta ning 

piimalehmade keskmiseks produktiivsuseks 8059 kg lehma kohta. Eesti punase karja 

keskmiseks produktiivsuseks aastal 2012 oli 7539 kg piima lehma kohta ning Eesti 

holsteini tõugu lehmade piimaand oli 8232 kg. Parduse talu keskmine piimatoodang lehma 

kohta ületab Eesti keskmist piimatoodangut lehma kohta. 

2013. aastal oli talu saavutanud ettevõtte juhtide sõnul soovitud lehmade arvu. Piimalehmi 

oli talus keskmiselt 153. Loomade arv võrreldes 2009. aastaga suurenes 2,732 korda 

(Joonis 3). 2013. aastaks oli Parduse talus robotlüpsitehnoloogiat kasutatud juba aasta, 

esimene sisseelamisperiood oli möödas ning tehnoloogia oli juba pererahva ootusi täitnud. 

Talu peremees nimetas pererahva ootustena seoses uue lauda ning uue tehnoloogia 

kasutuselevõtuga toodangu kasvu, lehmade arvu suurenemist, enda elu kergenemist ning 

seda, et vaba aega oleks rohkem. 2013. aasta piima kogutoodanguks oli 1298 tonni. 

Võrreldes 2012. aastaga suurenes kogutoodang 513 tonni võrra. 

2014. aastal ei toimunud piima kogutoodangus ega produktiivsuses hüppelist kasvu. 

Keskmiselt oli 2014. aastal talus 155 piimalehma. Piimatoodang lehma kohta suurenes 66 

kg võrreldes 2013. aastaga. Võrreldes 2009. aastaga oli piimatoodang lehma kohta 

suurenenud 1,231 korda (Joonis 3). Keskmine produktiivsus oli 8952 kg lehma kohta. EPJ 

aastaraamatus on 2014. aasta Parduse taluga samasse karjasuuruse gruppi kuuluvate 

ettevõtete keskmiseks piimatoodanguks lehma kohta 8253 kg. Eesti punase karja 

keskmiseks piimatoodanguks kujunes 8090 kg ja Eesti holsteini tõugu lehmade keskmiseks 

piimatoodanguks oli 8932 kg lehma kohta. Parduse talu näitaja ületab kõiki võrdluseks 

toodud keskmisi näitajaid. 
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Piimatoodangut mõjutab kindlasti lüpsmissagedus. Hart jt (2013) läbiviidud uuringus 

selgus, lehmadel, kelle piimaand on suurem, on automaatlüpsisüsteemi korral lüpsikordade 

arv keskmiselt 3 korda ööpäevas. 

Intervjuu käigus selgus, et kõige suuremaks muutuseks seoses robotlüpsi kasutuselevõtuga 

on piimatoodangu suurenemine. Piimatoodangu suurenemist mõjutab 

automaatlüpsisüsteemi kasutuselevõtu kõrval ka lehmade arvu suurenemine. Toodangu 

kasvule aitab kaasa ka õige söötmine. Lüpsiroboti tarkvara arvutab ise vastavalt lehmale 

vajaliku jõusööda koguse. Optimaalne jõusööda kogus on oluline nii piimakuse tõstmise 

kui ka kuluefektiivsuse seisukohalt. Selleks, et lehma piimaand oleks suurem, tuleb looma 

sööta võimalikult toitainerikka söödaga. Talu perenaise sõnul said kõik lehmad enne uuele 

tehnoloogiale üleminekut sama söödaratsiooni alusel valmistatud sööta, söötmine ei olnud 

normeeritud vastavalt toodangule. Lisaks oli sööda ettekandmine raske ja aeganõudev töö. 

Perenaise hinnangul on lüpsirobot väikese piimatootmisega tegeleva pere elu oluliselt 

kergemaks teinud – vaba aega on rohkem, raske töö teeb ära robot, piimalehmi on soovitud 

arv ning piimatoodang on oluliselt kasvanud. 

 

2.2.2 Tööviljakus ja tööjõukulude tootlikkus 

 

Tööviljakus näitab töötava inimese võimet toota mingi ajaühiku jooksul toodangut. 

Tööviljakus peaks töötasust kiiremini kasvama (Labour...2001). Tööjõu kasutamise 

vajadus sõltub suuresti ettevõttes kasutatavast lüpsitehnoloogiast ja lüpsilehmade arvust. 

Antud peatükis on tööviljakuse arvutamisel valitud sisendiks töötatud tundide arv. 

Väljunditeks on valitud piima müügitulu (Y1), kogu müügitulu (toetusteta) (Y2) ja kogu 

müügitulu (toetuste ja muude tuludega) (Y3). Ettevõttes on tasustatud tööjõudu keskmiselt 

5,2 inimest. Kogutööaeg on tasustatud tööjõu aasta jooksul töötatud tunnid kokku. 

Tööviljakust analüüsitakse perioodil 2009-2014. Tööviljakus näitab, kui palju müügitulu 

on saadud ühe töötatud tunni kohta. Torusselüpsi puhul on kogutööaeg suurem, kui 

robotlüpsitehnoloogia puhul, sest roboti kasutamisel ei ole inimtööd enam nii suurel hulgal 

vaja. 

Tööviljakus on madalam torusselüpsitehnoloogia kasutamisel. Robotlüpsitehnoloogiat 

kasutades on võimalik saada rohkem müügitulu vähemate töötundidega. 2009. aastal teenis 
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ettevõte piima müügitulu ühe töötatud tunni kohta 5,04 eurot. Torusselüpsi tehnoloogiat 

kasutades oli kogu müügitulu (toetusteta) alusel tööviljakuseks 7,41 €/h kohta. See näitab, 

et ühe töötatud tunni kohta sai ettevõte 7,41 eurot müügitulu. Koos toetustega kujunes 

saadava müügitulu suuruseks 9,71 eurot ühe töötatud tunni kohta. 

2010. aastal oli kogutööaeg veidi suurem, samas oli ka müügitulu suurem ning seetõttu 

kujunes kogu müügitulu (toetusteta) alusel leitavaks tööviljakuseks 10,74 €/h. Toetuste ja 

muude tulude lisamine müügitulule annab suurema tööviljakuse. Tööviljakuseks 2010. 

aastal oli 15,61 €/h. Kogutööaja suurenemise põhjustas lisatööjõu kasutamine. Sel aastal 

oli peretööjõule lisaks ka lüpsja. Intervjuu käigus selgus, et torusselüpsi tehnoloogiat 

kasutades pidi pere lauta minema juba hommikul kell viis, vahel varemgi. 

2011. aastal oli kogutööaeg veidi suurem kui eelneval aastal. Põhjuseks oli lisatööjõu 

kasutamine. Kiiremal perioodil (aprillist oktoobrini), kus lisaks piimatootmisele tuleb 

tegeleda ka taimekasvatusega, vajas talu lisatööjõudu. See, et talus teeb töid rohkem 

inimesi, muudab kogutööaja suuremaks. Tööviljakuse näitaja oli 2011. aastal 10,58 eurot 

piima müügitulu ühe töötatud tunni kohta. Saadava kogu müügitulu (toetuste ja muude 

tuludega) suuruseks kujunes 38,42 €/h. 2011. aasta müügitulu järsu kasvu põhjustas piima 

kokkuostuhindade tõus (Joonis 4). Lisaks suurenes Parduse talus sel aastal lehmade arv ja 

piima kogutoodang. Sellest sõltub müügitoodangu kogus ning omakorda müügitulu suurus.  

 

Joonis 4. Parduse talu piima kogutoodang (t) ja piima kokkuostu hind Eestis (€/t) aastatel 

2009-2014 (seisuga 31. detsember). Allikas: Statistikaamet [PM18], autori koostatud 
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2012. aastal, kui ettevõte võttis kasutusele robotlüpsitehnoloogia, vähenes kogutööaeg 

võrreldes 2011. aastaga koguni 7124 h võrra. Kogutööaja vähenemine näitab, et tööjõudu 

on võimalik efektiivsemalt rakendada. Tööviljakus kogu müügitulu (ilma toetusteta) alusel 

suurenes 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga umbes neli eurot tunni kohta. Ühe töötatud 

tunni kohta sai ettevõte piima müügitulu 21,26 eurot. Tööviljakuse näitajat suurendas 

toetuste lisamine müügitulule. Tööviljakuseks kujunes 50,01 €/h. Aastal 2012 piima 

kokkuostuhind langes (Joonis 4), seetõttu langes ka Parduse talu tulu piima müügist. 

2013. aastal olid nii töötajad kui lehmad lüpsiroboti omaks võtnud. Tööviljakuse näitajad 

suurenesid ning kogutööaeg vähenes võrreldes 2012. aastaga. Võrreldes 2009. aastaga 

teenis ettevõte piima müügitulu 6,27 korda rohkem (Joonis 5). Tööviljakuseks müügitulu 

(ilma toetuste ja muude tuludeta) alusel kujunes 34,68 eurot. Müügitulu suurenemise 2013. 

aastal põhjustas piima kokkuostuhindade tõus võrreldes 2012. aastaga. (Joonis 3). 

 

 

Joonis 5. Tööviljakuse kasv piima müügitulu (€), kogu müügitulu (toetusteta) (€) ja kogu 

müügitulu (toetuste ja muude tuludega) (€) alusel võrreldes 2009. aastaga. Allikas: autori 

koostatud 

 

2014. aastaks oli lüpsirobot Parduse talus olnud juba kaks aastat. Talu noorperemehe sõnul 

olid 2012. ja 2013. aasta uue tehnoloogiaga kohanemise aeg. 2014. aastaks olid loomad 

uue keskkonnaga harjunud ning pererahvale oli ka juba selge, millised loomad ei sobi 

robotiga lüpsmiseks. Talu omanike sõnul sai kahe aastaga raskused seljatatud. 2014. aasta 

kogutööaeg oli võrreldes 2013. aastaga sama. Piima müügitulu alusel kujunes 

tööviljakuseks 28,36 €/h, mis oli võrreldes 2009. aastaga 5,63 korda suurem (Joonis 5). 

Tööviljakuse pideva kasvu põhjuseks võib olla lüpsiroboti kasutusele võtmine ning tööjõu 
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efektiivsem kasutamine. Töö ümberkorraldamise kaudu tehakse suurem hulk tööd ära 

väiksema arvu inimeste abil. 

Tööjõukulude tootlikkus näitab, kui palju müügitulu teenib ettevõte ühe euro tööjõukulu 

kohta. Parduse talu tööjõukulud moodustavad suhteliselt väikese osa ettevõtte kuludest. 

Põhjuseks see, et tegemist on väikese pereettevõttega ning tasustatavat tööjõudu on vähe. 

Torusselüpsi kasutamisel olid tööjõukulud madalamad kui robotlüpsi tehnoloogia 

kasutamise ajal, põhjuseks on elatustaseme kallinemine pärast 2011. aastat ja sellest 

tulenevalt on tööjõukulud ühe töötunni kohta kasvanud. Tööjõukulude tootlikkuse näitajad 

on arvutatud piima müügitulu, kogu müügitulu (toetusteta) ja kogu müügitulu (toetuste ja 

muude tuludega) alusel. 

2009. aasta tööjõukulude tootlikkuseks piima müügitulu alusel kujunes 6,85 eurot, mis 

tähendab, et kui kulutada üks euro tööjõukuludele, saab ettevõte 6,85 eurot piima 

müügitulu. Ettevõte teenib müügitulu (toetusteta) 10,07 eurot ühe tööjõukuludele kulutatud 

euro kohta. Torusselüps on madalama tootlikkusega, sest selle tehnoloogia korral vajatakse 

rohkem tööjõudu. 

Tööjõukulude suurenemine 2010. aastal tõi kaasa tööjõukulude tootlikkuse kasvu. 

Vastavaks näitajaks kujunes 8,46 eurot piima müügitulu ja 18,05 eurot müügitulu 

(toetustega) ühe euro tööjõukulude kohta. 2010. aastal oli tööjõukulude tootlikkuse näitaja 

üsna madal ning 2011. aastaks oli vastav näitaja teinud hüppelise tõusu. Näitaja kasv on 

tingitud müügitulu suurenemisest. Tööjõukulude tootlikkus müügitulu (toetusteta) alusel 

2011. aastal oli 36,90 eurot. 

2012. aastal oli keskmine töötajate arv viis ning kogutööaeg vähenes lüpsiroboti kasutusele 

võtmise tõttu. Ühe euro tööjõukulude kohta teenis ettevõte 2012. aastal 17,36 eurot piima 

müügitulu. Robotlüpsi tehnoloogia on efektiivsem, kuna vähema arvu töötajatega 

suudetakse toota rohkem. Kogu müügitulu (toetusteta) ühe tööjõukuludele kulutatud euro 

kohta oli 19,66 eurot. 2012. aastal suurenesid tööjõukulud, kuid müügitulu vähenes 

võrreldes 2011. aastaga. Müügitulu vähenemise põhjuseks oli piima kokkuostuhinna 

langus (Joonis 4). 

2013. aastal olid tööjõukulud 11 675 euro võrra kasvanud võrreldes 2012. aastaga, kuid 

müügitulu vähenenud. Tööjõukulude tootlikkus piima müügitulu alusel oli 13,42 eurot. 
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Kogu müügitulu (toetuste ja muude tuludega) alusel kujunes tööjõukulude tootlikkuse 

näitajaks 20,73 eurot. 

2014. aasta tööjõukulude tootlikkus on langenud nii piima müügitulu, kogu müügitulu 

(toetustega) kui ka kogu müügitulu (toetusteta) alusel. Languse on põhjustanud toetuste 

osakaalu vähenemine, samuti suur tööjõukulude kasv. Lisaks olid sel aastal talu muud 

tulud oluliselt vähenenud. Tööjõukulude tootlikkus kogu müügitulu (toetusteta) alusel oli 

6,83 eurot. 

Robotlüpsitehnoloogia kasutamisel vajab ettevõte ühe euro piima müügitulu teenimiseks 

vähem tööjõudu, kui torusselüpsitehnoloogia kasutamisel. Tööjõukulude tootlikkuse 

tõstmiseks tuleks vähendada tööjõukulusid või üle vaadata töökorraldus. 

 

 

2.2.3 Materjalitootlikkus 

 

Materjalikulud koosnevad söödakuludest, energiakuludest ning veekuludest. Kõige 

suurema osa materjalikuludest moodustavad söödakulud. Materjalitootlikkus on müügitulu 

ning materjalikulude suhe. Materjalitootlikkus näitab, kui palju müügitulu teenib ettevõte 

ühe euro kulutatud materjalikulu kohta. 

Torusselüpsi tehnoloogia kasutamisel aastal 2009 oli Parduse talu materjalitootlikkuseks 

0,39 eurot piima müügitulu ühe kulutatud materjalikulu euro kohta. Kui lisada müügitulule 

toetused, on antud näitaja suuruseks 0,20 eurot. Torusselüpsitehnoloogia kasutamisel on 

väiksem energiakulu kui robotlüpsitehnoloogia kasutamisel. 

2010. aasta materjalitootlikkuse näitajaks kujunes 0,41 €/€. Sel aastal kasvasid nii 

müügitulu kui ka kulutused materjalile. Kogu müügitulu (toetuste ja muude tuludega) 

alusel oli materjalitootlikkus 0,28 €/€. Materjalitootlikkuse näitaja on olnud kõikuv 

perioodil 2009-2014.  

2011. aastal teenis ettevõte 0,57 eurot piima müügitulu ühe kulutatud materjalikulu euro 

kohta. 2011. aasta lehmade arvu suurenemine tõi kaasa suuremad kulutused söödale, veele 

ning energiale. Materjalikulud kokku suurenesid võrreldes 2010. aastaga 34 044 eurot. 

Materjalitootlikkus piima müügitulu alusel kasvas võrreldes 2009. aastaga 1,49 korda 
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(Joonis 6). Materjalitootlikkus kogu müügitulu (toetuste ja muude tuludega) alusel oli 0,16 

eurot müügitulu ühe materjalidele kulutatud euro kohta. 

 

 

Joonis 6. Materjalitootlikkuse kasv piima müügitulu (€), kogu müügitulu (toetusteta) (€) ja 

kogu müügitulu (toetuste ja muude tuludega) (€) alusel võrreldes 2009. aastaga. Allikas: 

autori koostatud 

 

2012. aastal, kui Parduse talu võttis kasutusele lüpsiroboti, suurenesid energiakulud. 

Samuti söödakulud, sest lüpsirobotit kasutades vajavad loomad rohkem jõusööta. Parduse 

talu peremees rääkis, et robotisööt on rammusam kui eelnevalt kasutatav sööt. Söödale on 

lisatud näiteks maisi. Robot annab söödasegu lehma piimatoodangu järgi. 

Materjalitootlikkuse näitaja kogu müügitulu (toetusteta) alusel oli 2012. aastal 0,48 €/€ 

kohta. Näitaja selline muutus võib olla põhjustatud sellest, et müügitulu on vähenenud 

võrreldes 2011. aastaga, kuid kulutused materjalile on suurenenud. Müügitulu (toetuste ja 

muude tuludega) ühe materjalidele kulutatud euro kohta saadi 2012. aastal 0,23 eurot. 

2013. aastaks on Parduse talu suutnud müügitulu (toetusteta) suurendada ning kulutusi 

materjalile vähendada. Talu peremehele valmistab kõige enam heameelt, et käive on 

suurenenud ning 2013. aastaks on suudetud kulud kontrolli alla saada. Materjalitootlikkuse 

näitaja aastal 2013 oli 0,38 eurot piima müügitulu ühe kulutatud materjalikulu euro kohta. 

Müügitulu (toetuste ja muude tuludega) teeniti 0,25 eurot ühe materjalidele kulutatud euro 

kohta. 

2014. aastal on ettevõtte kulud materjalile ja kaubale suurenenud. Materjalitootlikkus 

võrreldes 2009. aastaga on suurenenud 1,53 korda (Joonis 6). Kui lisada müügitulule 
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toetused ja muud tulud, on materjalitootlikkus kasvanud võrreldes 2009. aastaga 3,25 

korda (Joonis 6). Materjalitootlikkuse näitajaks kogu müügitulu (toetustega) alusel oli 0,66 

eurot. 

Nii torusse- kui robotlüpsitehnoloogia kasutamisel on ettevõttel suured energiakulud. 

Robotlüpsi kasutamisel suurenevad lisaks söödakulud. Materjalitootlikkuse 

suurendamiseks tuleks üle vaadata materjalidele tehtavad kulutused. 

 

 

2.2.4 Kapitalitootlikkus 

 

Kapitalikulud moodustavad amortisatsioon, masinate ja seadmete korrashoid, intressid, 

kindlustus, rendimaksed, maamaks, sõiduautode korrashoid, ehitus- ja 

maaparandusobjektide jooksev korrashoid ja muud kinnisvaramaksud. Kapitalitootlikkuse 

analüüsist selgub, kui palju müügitulu teenib ettevõte ühe kapitalile kulutatud euro kohta. 

 

 

Joonis 7. Kapitalitootlikkus piima müügitulu (€), kogu müügitulu (toetusteta) (€) ja kogu 

müügitulu (toetuste ja muude tuludega) (€) alusel aastatel 2009-2014 (seisuga 31. 

detsember). Allikas: Parduse talu raamatupidamine, autori koostatud 

 

2009. aasta kapitalitootlikkuse näitajaks kujunes 5,96 €/€ (Joonis 7). See tähendab, et ühe 

kapitalile kulutatud euro kohta teenib ettevõte 5,96 eurot piima müügitulu. Parduse talu 

peremehe sõnul olid torusselüpsiseadmed juba amortiseerunud ning tehti palju kulutusi 

seadmete korrashoiuks. Samuti oli amortiseerunud vana laut, mis vajas korrashoiuks palju 
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investeeringuid. Amortiseerunud laut oli üheks ajendiks, miks ettevõte võttis vastu otsuse 

laut renoveerida. Kui kulutada üks euro kapitalile, teenib ettevõte müügitulu koos 

toetustega 11,49 eurot. 

2010. aastal oli kapitalitootlikkus võrreldes eelneva aastaga suurenenud. Antud näitaja 

suurenemise põhjustas piima müügitulu suurenemine. 2010. aastal teenis ettevõte piima 

müügitulu 6,72 eurot ühe kapitalikulu euro kohta. Toetuste ja muude tulude lisamine 

müügitulule suurendas kapitalitootlikkust ca kolme euro võrra võrreldes 2009. aastaga. 

2011. aastal tõi müügitulu suur kasv kaasa kapitalitootlikkuse näitaja suurenemise. 

Kapitalitootlikkuse näitajaks kogu müügitulu alusel oli 16,92 €/€. Ettevõte teenis 2011. 

aastal kogu müügitulu (toetuste ja muude tuludega) ühe kapitalile kulutatud euro kohta 

32,40 eurot. Antud näitaja suurust mõjutavad saadud toetused. Kuna ettevõte sai 2011. 

aastal PRIA-lt investeeringutoetust, siis kujuneb näitaja niivõrd suureks. 

2012. aastal esimest aastat robotlüpsitehnoloogiat kasutava Parduse talu 

kapitalitootlikkuseks kogu müügitulu alusel oli 12,43 €/€. Kapitalitootlikkuse languse 

põhjustas kallite masinate ja seadmete kasutusele võtmine. Robotlüpsimasina ning 

renoveeritud lauda väärtus on kõrgem kui eelneval aastal torusselüpsitehnoloogia puhul. 

Piima müügitulu teenis ettevõte 2012. aastal 10,97 eurot ühe kapitalile kulutatud euro 

kohta, mis on suurem kui 2011. aastal. Põhjuseks oli piima müügitulu suurenemine. 

2013. aastaks on kapitalitootlikkus märgatavalt vähenenud võrreldes eelmiste aastatega. 

Ettevõte teenis 6,91 eurot müügitulu (toetusteta) ühe kapitalikulu euro kohta. 

Kapitalitootlikkuse vähenemine näitab seda, et masinatesse ja seadmetesse on investeeritud 

liiga palju. Eriti, kui investeeringud on toimunud võõrvahenditest. Kallid masinad ei suuda 

piisavalt tulu teenida, sest tootmistegevuseks suhteliselt väikese karja suuruse juures ei ole 

neid nii suurel hulgal vaja. Kapitalitootlikkuse näitaja puhul võiks järeldada, et pole 

mõistlik soetada nii kulukaid masinaid ja seadmeid, kui neid ei suudeta maksimaalselt 

tootmiseks ära kasutada. Intervjuul ettevõtte juhtidega selgus, et talu noorperemehe 

hinnangul seisab robot tühjalt ca 20% päevas. Talus ei ole öövalvurit, kes jagaks sööta ette 

ning liigutaks lehmi, seega kui lehmad magavad, seisab robot tühjalt. Kui ettevõte soovib 

kapitalitootlikkust tõsta, siis tuleks läbi mõelda uute masinate ja seadmete kasutamise 

otstarbekus. Kuna toetuste kogusumma 2013. aastal vähenes, siis teenis ettevõte müügitulu 

(toetuste ja muude tuludega) 9,72 eurot. 
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2014. aastal vähenes kapitalitootlikkus taas. Ettevõte teenis piima müügitulu 5,49 eurot ühe 

kapitalile kulutatud euro kohta. Toetuste ja muude tuludega teenis ettevõte müügitulu 4,86 

eurot. Toetuste osakaal müügitulust on väga väike ja seepärast on antud näitaja alusel 

võrreldav kapitalitootlikkus madal. Kapitalitootlikkuse vähenemise põhjuseks võib olla 

asjaolu, et kallid masinad ja seadmed on soetatud võõrvahenditest. Kui masinatesse ja 

seadmetesse on investeeritud rohkem, kui tootmiseks vaja, tähendab investeering pigem 

täiendavat kulu. 

Kapitalitootlikkus sõltub ettevõttele soetatud masinate ja seadmete maksumusest. 

Robotlüpsitehnoloogia kasutamisel on soetatud kallid seadmed, kuid kui neid ei kasutata 

tootmises täies mahus, on nende soetamine ettevõttele pigem lisakohustus. 
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2.2.5 Kogutootlikkus 

 

Ettevõtte tootlikkuse parandamiseks tuleb tootmiseks tehtavaid kulutusi optimeerida. 

Kulutuste vähendamine toodangumahu suurenemise juures võimaldab ettevõtte tootlikkust 

suurendada. Parduse talu kogutootlikkus võrreldes torusselüpsi ja robotlüpsi on perioodil 

2009-2014 jäänud vahemikku 0,56-3,06 €/€ (Joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Kogutootlikkus piima müügitulu (€), kogu müügitulu (toetusteta) (€) ja kogu 

müügitulu (toetuste ja muude tuludega) (€) alusel ning piimatootmiseks tehtud kulud 

kokku (€) aastatel 2009-2014 (seisuga 31. detsember). Allikas: Parduse talu raamatupidamine, 

autori koostatud 

 

Parduse talu kogutootlikkus piima müügitulu alusel on aastate lõikes olnud stabiilne 

(Joonis 8). Kogutootlikkuse näitaja aastal 2009 on suhteliselt madal, mis näitab, et ettevõte 

ei teeniks ilma toetusteta kasumit. Toetuste ja muude tulude lisamisel müügitulule kujunes 

kulude tootlikkuse näitajaks 1,15 eurot. Parduse talu majandusnäitajaid hinnates selgus, et 

2009. aastal tehtud tootmiskulud on suuremad, kui saadud piima müügitulu ja kogu 

müügitulu (toetusteta). 

2010. aastal kujunes 252 764 € suuruste tootmiseks tehtud kulutuste juures kogutootlikkuse 

näitajaks 0,83 eurot kogu müügitulu (toetusteta) alusel. See näitab, et ka sel aastal poleks 

talu ilma toetusteta kasumis. Kui kulutada üks euro toodangu tootmiseks, teenib ettevõte 

müügitulu (toetustega) 1,20 eurot. 
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2011. aastal, mil ettevõte tegi tootmiseks vajalikke kulutusi 246 383 € eest ning müügitulu 

suurenes võrreldes eelneva aastaga 46%, kujunes kogutootlikkuse näitajaks 1,60 eurot 

müügitulu (toetusteta) alusel. Mis tähendab, et kui tootmiseks vajalikele kogukuludele 

kulutada üks euro, sai Parduse talu 1,60 eurot müügitulu. Sel aastal oli tootja ka ilma 

toetusteta kasumis. Koos toetustega teenis ettevõte müügitulu 3,06 eurot ühe 

kogukuludesse investeeritud euro kohta. Kuna laut oli juba amortiseerunud ning lehmade 

arv oli sel aastal tõusnud 75 piimalehmani, siis pidid talu peremehed ressursse 

oskuslikumalt ära kasutama. Selleks, et tootmine säiliks, pidid nad olemasolevaid 

tootmisvõimalusi veel enne lauda renoveerimist töös hoidma. 

2012. aastal, kui renoveeriti vana laut ning võeti kasutusele robotlüpsitehnoloogia, langes 

ka kogutootlikkuse näitaja. Aastal 2012, mil ettevõte suutis teenida piima müügitulu 

kõigest 34 456 eurot rohkem, kui tehti tootmiseks kulutusi, teeniti piima müügitulu 0,89 

eurot ühe euro tootmiseks tehtud kulutuste kohta. Kasumit küll ei teenitud, kuid toetuste 

lisamine toob ka kasumi. Toetuste ja muude tulude lisamisel oli ettevõtte 

kogutootlikkuseks 2,08 eurot. Kui arvestada seda, et robotlüps on materjalikulukam kui 

torusselüps, on antud aasta tulemus hea. 

2013. aastal langes kogutootlikkus 0,07 eurot. Näitaja suuruseks kujunes 0,81 €/€. Ühe 

põhjusena võib välja tuua lehmade arvu suurenemise. Sel aastal oli talus piimalehmi 

keskmiselt 153. Eelneva aastaga võrreldes 63 piimalehma rohkem. Tootmiseks tehtavad 

kulutused olid suuremad ning samas mahus suurenesid ka tööjõukulud. Kui robotlüpsi 

kasutades oleks piimalehmade arv väiksem, suudaks ettevõte rohkem tulu teenida. Koos 

toetustega teenis ettevõte müügitulu 1,26 eurot ühe tootmiseks vajalike kulude euro kohta. 

Antud näitajate põhjal saab järeldada, et ettevõte teenib rohkem müügitulu väiksema karja 

suuruse puhul. Sama on selgunud ka erinevatest uurimustöödest. 

Robotlüpsitehnoloogia tasuvusaega võiks hinnata umbes viie kuni kaheksa aasta peale, 

talus on kasutatud robotit nüüdseks kolm aastat. 2014. aasta kogutootlikkuseks oli 0,83 

eurot. Toetuste ja muude tulude lisamine ei tähendanud ettevõtte jaoks kulude tootlikkuse 

kasvu. Kogutootlikkuseks oli 0,61 eurot. See tähendab, et ka toetustega ei olnud ettevõte 

sel aastal kasumis. Piima müügitulu alusel leitav kogutootlikkus langes samuti. Näitaja 

suuruseks kujunes 0,67 eurot. Ettevõte peaks taotlema rohkem toetusi ning tootlikkust 

suurendaks ka kulude optimeerimine. 
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Intervjuu käigus selgus, et talu peremehed on robotlüpsitehnoloogia ning 

vabapidamislauda rajamisega rahul. Noorperemees rääkis: „Tootmine on meil säilinud, 

vanas laudas ning torusselüpsiga oleksime pidanud ilmselt tänaseks juba tegevuse 

lõpetama.“ Küsimusele „Millised on tulevikusuundumused?“ vastas peremees, et roboti 

täiustamise mõtteid on, aga otseselt plaani seda pole võetud ning hetkel ei saa lisakohustusi 

võtta. Kolmanda roboti ostuks tuleks ehitada juurde ka noorkarjalaut, milleks hetkel vabad 

vahendid puuduvad. 

 

 

2.3 Tootlikkuse analüüsi ja intervjuu tulemused Parduse talus 

 

Käesolevas peatükis hinnatakse tootlikkuse analüüsi tulemustele tuginedes 

automaatlüpsitehnoloogiale ülemineku mõju tootlikkusele ja ettevõttele. Tulemusi 

seostatakse töö teoreetilise osaga ning võrreldakse varasemalt läbiviidud uurimustööde 

tulemustega. 

Lüpsitehnoloogia ja tootlikkuse vahel esineb tugev seos, mis on teooriaga kooskõlas. 

Antud bakalauretusetööst selgus, et looma tootlikkus suureneb automaatlüpsisüsteemile 

üleminekuga. Üheks looma produktiivsust mõjutavaks teguriks on lüpsmissagedus. 

Varasemalt tehtud teadustöödest selgus, et robotlüpsitehnoloogia kasutamisel varieerub 

lüpsmiskordade arv ööpäevas kolmest kuni nelja korrani, sõltuvalt looma piimaannist. 

Teiste lüpsitehnoloogiatega on lüpsmiskordade arv ööpäevas keskmiselt kaks korda. Hart 

(2013) ja Leal (2012) järeldasid oma teadustöödes, et lüpsmissageduse suurendamine 

kahelt kolmele korrale ööpäevas suurendab lehma piimatoodangut, parandab udara tervist 

ning piima kvaliteeti. Seega saab järeldada, et tehnoloogia täiustamisega on võimalik 

looma produktiivsust suurendada ning parandada toodangu kvaliteeti. Looma 

produktiivsust mõjutab ka pidamisviis ning lauda suurus. Töö teoreetilises osas välja 

toodud autorid Deming jt (2013) järeldasid oma uurimustöös, et vabapidamisviis mõjub 

produktiivsusele positiivselt. Lisaks mõjutab toodangut lauda suurus. Loomadel peab 

olema liikumiseks ja lamamiseks piisavalt ruumi. Intervjuust Parduse talu juhtidega selgus, 

et robotlüpsi kasutusele võtmine on taganud neile oodatava toodangu kasvu. Lisaks peavad 

nad positiivseks, et roboti kasutamine on võimaldanud neil loomade arvu suurendada. 

Torusselüpsitehnoloogiat kasutades ei oleks olemasolev tööjõud suutnud nii palju loomi 

ära lüpsta, kui seda suudab lüpsirobot. Looma produktiivsus on tingitud ka looma tõust. 
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Parduse talu on järk-järgult suurendanud Eesti holsteini tõugu piimalehmade osakaalu 

karjas. Torusselüpsitehnoloogiat kasutades oli Parduse talus ainult Eesti punane kari, kuid 

robotlüpsitehnoloogia kasutusele võtmisega soetati tallu ka Eesti holsteini tõugu 

piimalehmasid. Eesti holsteini tõu iseärasuseks on suurem piimakus. Võrreldes Eesti 

punase karjaga on holsteini tõu piimaand keskmiselt 10% suurem. 

Automaatlüpsisüsteemile üleminek vähendab tööks kuluvat aega. Antud töös selgus, et 

lüpsirobotiga on võimalik inimtööks kuluvat aega vähendada keskmiselt 1,5 korda. 

Torusselüpsitehnoloogia kasutamisel on vähemate töötundide arvuga võimalik teenida 

rohkem piima müügitulu. Robotlüpsi kasutamisel kulub lüpsmiseks vähem aega ning 

ülejäävat aega on võimalik kasutada muudeks töödeks. Parduse talu noorperemees selgitas 

autori läbiviidud intervjuus, et torusselüpsi kasutamisel oli töö rohkem füüsiline, aga 

robotlüpsitehnoloogiat kasutades on füüsiline töö asendunud mõttetööga. Tööjõule on 

robotlüpsi kasutades suuremad nõudmised. Töötaja peab tundma robotlüpsitehnoloogia 

tarkvara ning oskama vastavat arvutiprogrammi kasutada. Vanemale põlvkonnale on see 

keeruline. Kui Parduse talus ei oleks olnud nooremat põlvkonda, kes juhtimise üle võtaks, 

ei oleks ilmselt robotlüpsitehnoloogiat kasutusele võetud. Koning ja Rodenburg (2004) 

läbiviidud uuringus selgus, et robotlüpsitehnoloogiat kasutavatel ettevõtetel kulub 

inimtööks keskmiselt 10-30% vähem aega. Oluline on mõista, et see sõltub karja suurusest 

ja muudest faktoritest. Parduse talu tootlikkust analüüsides selgus, et kogutööaja 

vähenemine ei tähenda tööjõukulude ja tootmiskulude vähenemist. Tootmiskulusid 

mõjutab suur alginvesteering robotlüpsitehnoloogia soetamiseks. Sama tulemust kinnitab 

ka Koning ja Rodenburgi (2004) läbiviidud uuring, kus kulud tööjõule ja tootmisele ei 

vähenenud. 

Parduse talu tootlikkuse analüüsist selgus, et robotlüpsitehnoloogiaga on tootmiseks 

tehtavate kulude osakaal suurenenud. Nii torusse- kui robotlüpsitehnoloogia on suhteliselt 

materjalimahukad ning kaasnevad suured energia- ja veekulud. Materjalikuludest on 

robotlüpsiga kallinenud lisaks kulutused söödale. Parduse talu peremees rääkis, et 

robotisööda rammusamaks muutmine on suurendanud kulutusi jõusöödale. Materjalikulud 

olenevad ka karja suurusest, kuid suurte tootmiskuludega ei ole robotlüpsitehnoloogia 

kasutamine nii efektiivne. Sarnase tulemuseni jõudsid Heikkilä ja Myyrä (2014), kes 

järeldasid, et kui kulud materjalile suurenevad, siis tootmine ei pruugi olla piisavalt 

efektiivne. Käesolevas bakalaureusetöös hinnati materjalikulude tootlikkust müügitulu 
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alusel. Analüüsis selgus, et materjalikulude tootlikkus jääb alla ühe euro nii torusse- kui ka 

robotlüpsitehnoloogia kasutamisel. Selleks, et suurendada materjalikulude tootlikkust, 

tuleks üle vaadata kulutused materjalile, toormele ja kaupadele. 

Kapitalikulude analüüsimisel Parduse talus selgus, et lüpsiroboti kasutusele võtmisega 

suurenesid amortisatsiooni- ja hoolduskulud. Torusselüpsitehnoloogia kasutamisel olid 

suured kulutused masinate ja seadmete korrashoiule. Kapitalikulude tootlikkus oli 

torusselüpsi kasutamisel tõusvas trendis, kuid robotlüpsi kasutusele võtmisel hakkas 

langema. Põhjuseks võib tuua masinate ja seadmete kalli maksumuse. Kui võõrvahenditest 

soetatud masinaid ja seadmeid ei suudeta tootmises täies mahus ära kasutada, siis on nende 

soetamine ettevõttele pigem lisakohustus. Küsimusele „Kas robotlüpsi soetamise 

investeering on end ära tasunud?“ vastas talu noorperemees, et maksta on neil veel väga 

kaua, kuid tootmine on säilinud. Lisakohustusi hetkel juurde võtta ei ole võimalik. 

Dijkhuizen jt (1997) jõudsid oma uurimustöös sarnasele järeldusele. Uurimustöö 

tulemustest selgus, et ettevõtted, kellel juba on kõrge laenukoormus, võivad 

automaatlüpsisüsteemi tehtava suure investeeringuga oma äriga riskeerida. Tuginedes 

majandusteooriale saab järeldada, et investeering tasub end ära, kui suudetakse teenida tulu 

piisavalt, et võõrkapitali osa investeeringust tagasi maksta. 

Analüüsi kokkuvõtteks saab öelda, et robotlüpsitehnoloogia kasutusele võtmine avaldas 

Parduse talu loomade produktiivsusele positiivset mõju. Suurenes tootlikkus ning lehmade 

arv. Tööviljakus suurenes kogutööaja vähenemise tõttu. Kapitali- ja materjalikulude 

tootlikkus on olnud suhteliselt stabiilne, kuid nende näitajate positiivne muutus on 

pikaajalisem. Kulude poole pealt tuleks ettevõttel läbi vaadata tootmiseks tehtavad 

kulutused ja seeläbi oleks võimalik tõsta kulude tootlikkust. 

Autori läbiviidud intervjuu käigus selgus, et ettevõtte omanikud on robotlüpsitehnoloogia 

ja vabapidamislauda rajamisega rahul. Esimesel kahel aastal oli nii loomadel kui ka 

inimestel uue tehnoloogiaga seoses kohanemisraskusi, kuid suuremad mured on nüüdseks 

lahendatud.   
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KOKKUVÕTE 

 

Piimatootmine ja piimaveiste kasvatamine on tänapäeval Eestis üks olulisemaid 

tegevusvaldkondi. Piimatootmine on paljudele inimestele sissetuleku allikaks ning oluline 

tegur maaelu arengus. Uute tehnoloogiate kasutusele võtmine annab piimatootmises 

eeliseid toodangu kasvuks ning kulutuste optimeerimiseks. Õige lüpsitehnoloogia valik 

sõltub karja suurusest ja lehmade pidamisviisist. Täiustatud tehnoloogiate kasutamine 

tagab paremad töötingimused töölistele, lehma parema tervise ning suurendab saadavat 

toodangut, mis omakorda tagab paremad majandustulemused antud tootmisharus. Lisaks 

on oluline uue tehnoloogia kasutamisel saadava toodangu parem kvaliteet. Viimaste aastate 

jooksul on piimakarjade arv Eestis vähenenud, kuid produktiivsus seejuures suurenenud. 

Produktiivsuse kasvu peamiseks põhjuseks peetakse uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. 

Erinevate tehnoloogiate kasutamisel erinevad tootmistulemused üksteisest, mis ajendas 

autorit uurima ühelt tehnoloogialt teisele ülemineku tulemusi.  

Käesolevas bakalaureusetöös uuriti Parduse talu automaatlüpsitehnoloogiale ülemineku 

tulemusi läbi tootlikkuse analüüsi. Töö raames käsitleti uuritava ettevõtte piimatootmise 

tootlikkust ning seda mõjutavaid tegureid perioodil 2009-2014. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis on erinevate 

kirjandusallikate ning teadusartiklite põhjal selgitatud tootlikkuse olemus, mõõtmine ja 

hindamine. Lisaks anti ülevaade piimaveiste kasvatamisest ja lüpsitehnoloogiate arengust 

Eestis ning seejärel kirjeldati erinevaid veiste pidamisviise ja lüpsitehnoloogiaid. Samuti 

käsitleti antud uurimustöö teemaga seotud varasemalt tehtud teadustöid. Teises osas anti 

lühiülevaade analüüsitavast ettevõttest ning töö metoodikast. Teise osa peamiseks teemaks 

on analüüsitava ettevõtte tootlikkuse analüüs. Töö viimases osas võrreldi analüüsitava 

ettevõtte tootlikkuse analüüsi ning ettevõtte juhtidega läbiviidud intervjuu tulemusi 

varasemalt tehtud sarnaste teadustöödega. 
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Bakalaureusetöö koostamisel kasutati tootlikkuse analüüsi. Analüüsi läbiviimiseks 

määratleti tootlikkust mõjutavad tegurid seoses lüpsitehnoloogia vahetamisega. Seejärel 

koostati tootlikkuse analüüs Parduse talu majandusnäitajate alusel. Antud töö eesmärk sai 

täidetud, analüüsides Parduse talu tootlikkust torusselüpsi ja robotlüpsi kasutades ning 

selgitades välja, millised tegurid mõjutavad antud tootlikkusnäitajate kujunemist. 

Parduse talu on piimatootmisettevõte, mis lisaks piimatootmisele tegeleb ka 

taimekasvatusega. Uuritava ettevõtte piimatootmismahud on perioodil 2009-2014 

kasvanud läbi piimakarja suurenemise. Piimakari on suurenenud analüüsitaval perioodil 

kokku 99 piimalehma võrra. Samal ajal on suurenenud Eesti holsteini tõugu piimalehmade 

osakaal karjast. Iga aastaga suurenenud lehmade produktiivsus on suurendanud 

kogutoodangut 980 tonni võrra. Produktiivsusele on avaldanud positiivset mõju 

robotlüpsitehnoloogia, sest lüpsmissagedus on kasvanud varasemalt kahelt korralt kolme 

korrani ööpäevas. Samuti on positiivselt mõjunud vabapidamisviis, tõuaretus ning õige 

söödaratsiooni väljakujunemine. 

Torusselüpsitehnoloogia kasutamisel oli kogutööaeg tunduvalt suurem kui 

robotlüpsitehnoloogia puhul, kuna torusselüps vajab oluliselt rohkem tööjõudu. 

Robotlüpsitehnoloogia kasutusele võtmine on vähendanud kogutööaega, sest inimtööd on 

vähem ning robot teeb raske töö ise ära. Kogutööaja vähenemine ja müügitulu 

suurenemine robotlüpsi kasutuselevõtul on põhjustanud analüüsitaval perioodil 

tööviljakuse kasvu. Töö ümberkorraldamisega on võimalik ühes ajaühikus toota rohkem 

toodangut. Tööjõukulud moodustavad analüüsitava ettevõtte kuludest väikese osa, kuid 

kulud tööjõule on antud perioodil kasvanud. Tööjõukulude tootlikkus on seevastu 

vähenenud. See näitab seda, et tööjõukulud on tootlikkusest kiiremini kasvanud. 

Materjalikulud on robotlüpsitehnoloogia kasutuselevõtuga kasvanud. Torusselüpsi 

kasutades sai ettevõte hakkama omatoodetud söödavarudega, kuid robotlüpsile üle minnes 

vajavad loomad lisaks jõusööta. Söödakulud moodustavad suure osa materjalikuludest ning 

robotlüpsi investeeringute tasuvuse tõstmiseks pööratakse rohkem tähelepanu söötadele ja 

seetõttu on robotlüpsi kasutuselevõtuga suurenenud kulutused materjalile. Samuti on 

energiakulu robotlüpsi kasutades suurem kui torusselüpsi kasutades. Robotlüps on 

materjalimahukam kui torusselüps. 
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Torusselüpsitehnoloogiat kasutades oli ettevõttes kasutusel aegunud tehnoloogia ning 

hoone oli täielikult amortiseerunud. Kapitalitootlikkuse näitaja oli seejuures kõrge, kuid 

see ei tähendanud jätkusuutlikkust. Pigem näitas see, et kui talu oleks edaspidigi aegunud 

tehnikat kasutanud, siis ei oleks nende ressursid varsti enam tootlikud olnud. See oli ka 

üheks ajendiks uuele tehnoloogiale üleminekul. Kapitalikuludest moodustavad suure osa 

masinate ja seadmete korrashoid. Torusselüpsi kasutades pidi ettevõte palju investeerima 

tootmises kasutatavate seadmete korrashoiuks. Robotlüpsile üleminek ei toonud ettevõttele 

märkimisväärset kapitalitootlikkuse kasvu. See võib olla põhjendatud asjaoluga, et 

robotlüpsi puhul kasutatakse oluliselt suurema väärtusega masinaid ja seadmeid, samuti on 

ehitis kõrge väärtusega. Seetõttu kujuneb kapitalitootlikkus lõpptulemusena madalamaks. 

Kogutootlikkus on nii torusse- kui robotlüpsi puhul olnud stabiilne. See näitab, et 

tootmiskulud on niivõrd palju suurenenud, et kogutootlikkuse osas ei ole lüpsirobot veel 

märkimisväärset kasu toonud. Kogutootlikkust mõjutab piimakarja suurus. Väiksema karja 

puhul ning torusselüpsi kasutades suudeti ressursse otstarbekamalt ära kasutada ning 

teenida rohkem tulu. Robotlüpsitehnoloogiat kasutav Parduse talu võiks üle vaadata 

ettevõtte ressursside kasutamise, et tõsta tootlikkust. 

Robotlüpsitehnoloogia kasutuselevõtuga on märkimisväärselt kasvanud loomade 

produktiivsus, kogutoodang ning tööviljakus. Muude näitajate osas tuleks ettevõttel 

kulusid optimeerida ning vaadata üle tööjõu-, energia-, materjali- ja söödavajadus. 

Tootlikkuse analüüsist selgus, et lüpsirobot on täitnud ettevõtte omanike oodatud 

kriteeriume. 
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Lisa 1. Tootlikkuse analüüsiks valitud sisendite ja väljundi põhjal 

leitavad tootlikkuse näitajad Parduse talus 2009-2014 aastatel 

 

Tootlikkuse näitaja Väljund Sisend Mõõtühik 

Looma tootlikkus Piima kogutoodang Piimalehmade arv kg/lehm 

Tööviljakus 

Piima müügitulu, kogu 

müügitulu (toetusteta), 
kogu müügitulu (toetuste 

ja muude tuludega)  Kogutööaeg €/h 

Tööjõukulude tootlikkus 

Piima müügitulu, kogu 

müügitulu (toetusteta), 

kogu müügitulu (toetuste 

ja muude tuludega)  Tööjõukulud €/€ 

Materjalitootlikkus 

Piima müügitulu, kogu 

müügitulu (toetusteta), 
kogu müügitulu (toetuste 

ja muude tuludega)  Materjalikulud €/€ 

Kapitalitootlikkus 

Piima müügitulu, kogu 

müügitulu (toetusteta), 

kogu müügitulu (toetuste 

ja muude tuludega)  Põhivara kulum €/€ 

Kogutootlikkus 

Piima müügitulu, kogu 

müügitulu (toetusteta), 
kogu müügitulu (toetuste 

ja muude tuludega)  Kulud kokku €/€ 
Allikas: autori koostatud 
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Lisa 2. Parduse talu omanikega läbiviidud intervjuu küsimused 

 

1. Miks otsustasite kasutusele võtta robotlüpsitehnoloogia?  

2. Milliseid variante kaalusite veel lisaks robotlüpsitehnoloogia? Kas toetuse saamine 

mõjutas tehnoloogia valikut? 

3. Miks otsustasite DeLaval’i lüpsiroboti kasuks? 

4. Millised olid hirmud esimestena Viljandimaal kasutusele võtta lüpsirobot? 

5. Milline oli teie ettevalmistus lüpsiroboti kasutusele võtmiseks? 

6. Millised olid ootused seoses uue tehnoloogiaga? Millised olid kohanemisraskused 

seoses uue tehnoloogiaga? 

7. Kas lüpsiroboti jõudlus vastab lubatule? 

8. Millised on positiivsed küljed robotlüpsi kasutuselevõtus? Millised negatiivsed? 

9. Milliseid lüpsiroboti tarkvara poolt väljastatavaid andmeid peate oluliseks? 

10. Millised on eelneva lüpsitehnoloogia (torusselüpsi) positiivsed/negatiivsed küljed? 

11. Millist mõju on avaldanud lüpsirobot toodangule? 

12. Millist mõju on avaldanud lüpsirobot tööajale? Millised on peamised muutused 

töökorralduses? Kas robotlüpsi (tööseisakud) täiendavad hooldused on mõjutanud 

kuidagi Teie tööd? 

13. Kas ja kuidas lüpsirobot on mõjutanud söödakulusid? Kas olete pidanud sööta 

vahetama roboti tõttu? 

14. Kuidas loomad uue tehnoloogia vastu võtsid? Kuidas on lüpsirobot loomade heaolu 

mõjutanud? 

15. Kas kõik lehmad sobivad robotisse või on ka neid, kes ei sobi udara ehituse tõttu 

või ei ole sellega veel harjunud? 

16. Kas veterinaari abi vajadus on sagenenud? 

17. Kas on ette tulnud raskuseid roboti kasutamisel? Kas muresid on rohkem nüüd või 

eelneva tehnoloogiaga seoses? Mida sooviksite muuta roboti juures? Kas midagi 

häirib? 

18. Kas investeering on teie hinnangul end ära tasunud? 

19. Millised on talu tulevikusuundumused? Kas on plaanis robotit täiendada 

lisaseadmetega või osta lisaks kolmas robot? 
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Lisa 3. Parduse talu tootlikkuse näitajad 

 

Tootlikkus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Väljund 

Looma tootlikkus 7269 kg 7611 kg 7830 kg 8729 kg 8486 kg 8952 kg Piima kogutoodang 

Tööviljakus 

5,042 €/h 7,315 €/h 10,584 €/h 21,260 €/h 31,637 €/h 28,365 €/h Piima müügitulu 

7,413 €/h 10,740 €/h 20,075 €/h 24,087 €/h 34,688 €/h 35,225 €/h Kogu müügitulu 

9,711 €/h 15,614 €/h 38,423 €/h 50,007 €/h 48,857 €/h 25,689 €/h 

Kogu müügitulu 

(toetustega) 

Tööjõukulude 
tootlikkus 

6,848 €/€ 8,457 €/€ 19,452 €/€ 17,361 €/€ 13,425 €/€ 5,498 €/€ Piima müügitulu 

10,070 €/€ 12,416 €/€ 36,894 €/€ 19,669 €/€ 14,720 €/€ 6,828 €/€ Kogu müügitulu 

13,191 €/€ 18,050 €/€ 70,615 €/€ 40,835 €/€ 20,733 €/€ 4,979 €/€ 
Kogu müügitulu 

(toetustega) 

Materjalitootlikkus 

0,389 €/€ 0,602 €/€ 0,578 €/€ 0,547 €/€ 0,389 €/€ 0,595 €/€ Piima müügitulu 

0,264 €/€ 0,410 €/€ 0,305 €/€ 0,483 €/€ 0,355 €/€ 0,479 €/€ Kogu müügitulu 

0,202 €/€ 0,282 €/€ 0,159 €/€ 0,232 €/€ 0,252 €/€ 0,657 €/€ 

Kogu müügitulu 

(toetustega) 

Kapitalitootlikkus 

5,966 €/€ 6,722 €/€ 8,925 €/€ 10,975 €/€ 6,296 €/€ 5,366 €/€ Piima müügitulu 

8,772 €/€ 9,869 €/€ 16,927 €/€ 12,434 €/€ 6,903 €/€ 6,663 €/€ Kogu müügitulu 

11,491 €/€ 14,348 €/€ 32,399 €/€ 25,815 €/€ 9,722 €/€ 4,859 €/€ 

Kogu müügitulu 

(toetustega) 

Kogutootlikkus 

0,597 €/€ 0,564 €/€ 0,842 €/€ 0,885 €/€ 0,815 €/€ 0,668 €/€ Piima müügitulu 

0,879 €/€ 0,828 €/€ 1,597 €/€ 1,002 €/€ 0,893 €/€ 0,830 €/€ Kogu müügitulu 

1,151 €/€ 1,204 €/€ 3,057 €/€ 2,081 €/€ 1,258 €/€ 0,605 €/€ 

Kogu müügitulu 

(toetustega) 
Allikas: Parduse talu raamatupidamine, autori koostatud
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SUMMARY 

THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF AUTOMATIC MILKING TECHNOLOGY 

ON ENTERPRISE AND ITS PRODUCTIVITY: THE EXAMPLE OF PARDUSE FARM 

Katriin Mering 

 

The bachelor thesis is written in Estonian and it consist of 59 pages. The thesis contains of 

8 schemes, 2 tables, 4 formulas and 57 references. 

The milk production is one of the most important industries in Estonia. In agriculture, milk 

production and dairy farming are the main source of incomes. The number of dairy herds 

has decreased over the years but the productivity has increased. It shows that Estonian milk 

production has gone through changes. In order to remain competitive in a small country 

and to increase the productivity, the entrepreneurs are required to optimise costs. The main 

reason why productivity has increased, is the introduction of technical innovations. 

Nowadays, the milk production seeks to get as close as possible to a large quantity of high-

quality output, and so economically as possible. Such a method is possible when the 

entrepreneurs are choosing the right milking technology, reduce labour costs and raise the 

productivity of cows. These factors have an impact on competitiveness and efficiency on 

the enterprise. Therefore, it is important to analyze the impact of the introduction of 

automatic milking technology on enterprise and its productivity. 

The aim of this bachelor thesis is to identify the main differences between a pipeline 

milking technology and an automatic milking technology and to examine the effect of 

milking technologies of Parduse farm financial results and productivity during the period 

2009-2014. 

This thesis consists of two parts: theoretical and empirical. The first part provides an 

overview of the nature of the assessment and measurement of productivity, through the 

various positions of the authors. Then author gives an overview of the development of 

dairy farming and different milking technologies in Estonia. In addition, author describes 
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different housing of cows and gives an overview of the lessons learned from comparative 

studies, highlights milking technology impact of productivity. In the empirical part author 

provides a brief overview of the Parduse farm and an analytical methods used. Then the 

author drew up an analysis of the productivity on the basis of financial results of the 

Parduse farm and assessed milking tehcnology effect on enterprise and its productivity. For 

an assessment of the productivity are used partial-, factor-, and total productivity 

parameters. The last chapter deals with the results of an analysis and an interview and 

those results are compared with the results of the researches. Finally, author gives an 

assessment of the manufacturing operations. 

Parduse farm is a milk production enterprice, which, in addition deals with plant 

production. During the test period, the enterprise milk production has increased through the 

increase in the dairy herd. Every year, an increased productivity of cows have also 

increased a total output. The positive impact on productivity of milking technology is 

published, because milking frequency has grown in the past from twice to three times a 

day. 

When enterprise was using a pipeline milking technology, hours of operation was 

significantly higher than in the case of automatic milking, because pipeline milking needs 

substantially more workforce. The implementation of automatic milking technology has 

reduced hours of operation, because human effort is less and a robot will do all the hard 

work. A decrease of hours of operation and a increase of the sales revenue has caused the 

labour productivity growth. 

The total productivity in a pipeline milking and an automatic milking has been stable. It 

shows that the cost of production has increased so much that, in the part of the total 

productivity is automatic milking not yet brought a considerable benefits. 

In conclusion of an analysis, the implementation of automatic milking technology has 

positive impact on Parduse farm herd productivity. Productivity and the herd size has 

increased. The labour productivity increased, due to a decrease in hours of operation. The 

productivity of capital and material costs have been relatively stable but their indicators of 

positive change is a long term change. The entrepreneurs should review the production 

costs and thus it would be possible to raise the cost of productivity. 
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The author of this study carried out the interview, which shows that the entrepreneurs are 

satisfied with the establishment of a freestall barn and the implementation of automatic 

milking technology. For the first two years, it took some adapting from both sides. By now 

the bigger problems have been resolved and automatic milking technology seems to be the 

way forward. 
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