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SISSEJUHATUS 

 

Mesindus on olnud sajandeid üks olulistest primaarsektori tootmisharudest, pakkudes 

toodetena  magusat mett ning vaha, mille kasutusvaldkonnad on väga mitmekesised. 

Ajaloolist ja traditsioonilist mesindust jätkatakse tänapäeval keskkonnateadliku 

mahemesinduse võtmes.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada projektipõhise investeeringu 

tasuvuspubktid mahemesilasse investeerimisel. Tasuvuse hindamiseks on koostatud neli 

eelarvet. Mahemesilate suurusteks on valitud 150, 300, 600 ja 1000 mesilasperet. Eelnevalt 

nimetatud suurustega tavamesilaid leiab Eestis mitmeid, kuid paljud mahemesilad on pigem 

väiksema mesilasperede arvuga.  

 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Selgitada välja erinevate mesilate tehnoloogilised eriärasused. 

2. Koostada erineva suurusega mahemesilate eelarved. 

3. Selgitada välja tasuvuse ja keskmise meetoodangu vaheline seos mahemesilas. 

4. Anda hinnang erineva suurusega mahemesilate tasuvusele lähtuvalt keskmisest 

aastasest meetoodangust. 

 

Töö jaguneb kahte ossa - teoreetiline ning empiiriline. Teoreetilises osas käsitletakse 

investeerimisprojekti olemust ning analüüsi põhitõdesid ning antakse ülevaade 

investeerimisprojekti hindamismeetoditest. Põhilised hindamismeetodid on 

nüüdispuhasväärtus, sisemine rentaablus ning kasumiindeks. Eelnevalt välja toodud 

hindamismeetodite põhjal võib välja selgitada, kas konkreetse mahemesila 

investeerimisprojektiga tasub edasi minna või peab selle kõrvale jätma. Töö kõige 

olulisemaks muutujaks on mesilaspere keskmine meetoodang, mis Eestis võib regiooniti 

ning mesiniku töövõtete erinevuse tõttu olla tähtsaim tasuvust mõjutav muutuja.  

Teises peatükis rakendatakse teoreetilisi käsitlusi empiirilistes arvutuses. Luuakse nelja 

erineva mesila eelarved vastavalt tehnoloogilistele eripäradele ning turul antud töö 
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koostamise hetkel kehtivate sisendite hindadega. Selgitatakse välja 150, 300, 600 ja 1000 

mesilasperega mesila projektidega edasiminekuks minimaalsed keskmised toodangud. 

 

Kirjandusallikatena kasutakse finantsanalüüsi ja kapitali eelarvestamist käsitlevat erialast 

kirjandust. Töös esitatud mesindusvaldkonda puudutavad  materjalid pärinevad Eesti 

mesinike kirjatöödest. Mahemesilate eelarve koostamisel on peaasjalikult lähtutud 

hinnapakkumistest ning avalikest hindadest mesinduses vajaminevate väikevahendite ja 

põhivara müüvate ettevõtete kodulehtedelt. Mesindusinventari hindade leidmisel on 

kasutatud järgmiste ettevõtete hinnakirjadest tulenevaid hindu: Paradise Honey OY, Asteni 

mesindus OÜ, Meveda OÜ, Mecro AS, Liverani Srl, Awre OÜ, Apiservices S.a.S, 

Blocket.se, Paradiisi Mesila OÜ. 
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1.1. Investeerimisprojekti analüüsi teoreetiline ülevaade 

 

1.1.1. Pikaajaliste investeeringute planeerimine 

 

Pikaajalist investeeringute planeerimist võib defineerida kui kasumi saamise eesmärgil 

investeerimisotsuste tegemist. Reeglina on pikaajaliste investeeringute näol tegemist 

kapitalimahutustega ehk kuludega, millelt ei eeldata kasumit varem kui ühe aasta pärast. 

Sellisteks kuludeks on näiteks põhivarade (maa, hooned, seadmed) või pikaajaliste 

väärtpaberite soetamine, kulutused reklaami- ja uurimisprogrammidele, personali väljaõpe 

ja teiste firmade soetamise kulud. Pikaajaliste investeeringute planeerimise tähtsust ei maksa 

alahinnata, sest kapitalimahutused mõjutavad pikas perspektiivis ettevõtte tegevuse arengut 

ja tasuvust. Lisaks sellele võivad investeeringud, mille väärtus on ajas kasvav, mõjutada 

firma kasumit ja põhjustada aktsiate turuhinna tõusu, aidates ühtlasi kaasa aktsionäride 

jõukuse maksimeerimisele (Bõtškova, Teearu 1997: 85).   

Investeeringute planeerimine hõlmab omavahel seotud investeerimisotsuste vastuvõtmist, 

põhinedes kahel peamisel printsiibil (Bõtškova, Teearu 1997: 86):  

1) investeerimisotsuste vastuvõtmine sõltub ettevõtte strateegiast tervikuna; 

2) pikaajaliste investeeringute planeerimine nõuab informatsiooni.  

Investeeringu peetakse silmas pikaajalise kasusaamise eesmärgil tehtavat rahamahutust. 

Investeeringud jagunevad kahte rühma (Teearu 2005:75): 

1) finantsinvesteeringud; 

2) reaalinvesteeringud. 

Finantsinvesteeringud suunatakse väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse. 

Reaalinvesteeringud tehakse põhivaradesse ja käibevaradesse. Reaalinvesteeringuid 

nimetatakse ka kapitalimahutusteks. Enne investeerimisprojekti valikut tehakse 

investeeringute analüüs, selgitatakse välja, kas see investeering viib ettevõtte lähemale 

eesmärkide saavutamisele (Teearu 2005: 75). 

Investeeringu eelarvestamine on oluliste pikaajaliste projektide, mis nõuavad mahukaid 

investeeringuid ja mille kulud ning tulud ulatuvad tulevikku, identifitseerimise , hindamise 

ja valimise protsess. Projektideks võivad olla näiteks uue varustuse ostmine, uue tehase 
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ehitamine, uute toodete turule toomine. Organisatsooni pikaajalises perspektiivis mõjutavate 

suuremate kulutuste plaaniks on investeeringute eelarve. Investeeringute eelarveid 

koostatakse selleks, et viia organisatsiooni investeeringud strateegiate ja pikaajaliste 

plaanidega vastavusse. Eelnevatel perioodidel tehtud investeeringutest sõltub 

organisatsiooni konkurentsivõime tulevikus. Perioodi investeeringute eelarvestamiseks 

vajalikud ressursid ja planeeritud tegevused peavad sisalduma investeeringu eelarves 

(Teearu 2004: 76). 

Vajadus kapitalimahutuste järgi võib tekkida järgmistel põhjustel (Ibid: 76): 

1) uue ettevõtte rajamine; 

2) tegutsevas ettevõttes uue struktuuriüksuse rajamine; 

3) uue toodangu juurutamine; 

4) uue tootmistehnoloogia juurutamine; 

5) turu laienemine olemasolevale toodangule; 

6) vananenud sisseseadete ja ehitiste asendamise uutega; 

7) teiste firmadega ühinemine; 

8) teiste firmade ostmine; 

9) turu-uuringute korraldamine; 

10) toodete ökoloogiliste standarditega vastavusse viimine; 

11) muud investeeringud. 

Investeeringu vajadus sõltub palju ettevõtte pikaajalistest eesmärkidest ja arengustrateegiast, 

samuti ka olemasolevate põhivarade füüsilise ja moraalse kulumise tasemest. Püstitatud 

eesmärkide saavutamiseks koostatud plaan ja selle elluviimise järgmine moodustab ettevõtte 

strateegia. Kõigepealt tuleb välja selgitada, millised potentsiaalsed investeerimisprojektid 

vastavad firma strateegiale. Alles seejärel tehakse selgeks sobilike projektide finantsiline 

külg (Ibid: 76). 

Pikaajaliste investeeringute ehk reaalinvesteeringute analüüsis võib eristada järgmiseid 

etappe (Ibid: 76): 

1) investeerimisprojektide läbivaatamine – tehniline analüüs; 

2) rahavoogude kalkuleerimine (väljuvad rahavood ja sisenevad rahavood); 

3) nõutava tulumäära ehk diskontomäära arvutamine; 

4) investeerimisprojektide efektiivsuse hindamine; 

5) investeerimisprojektide valik. 
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Investeeringute planeerimise esimeseks etapiks on projektide läbivaatamine. Ettepanekud 

kapitalimahutusteks võivad tulla mitmest allikast – nii ettevõttest kui ka väljastpoolt. 

Ettevõtte juhtkond võtab vastu strateegilised investeerimisotsused. Need projektid on 

reeglina seotud tootmise laiendamisega või uute turgude vallutamisega. Sellised projektid 

on ulatuslikud ja nõuavad olulisi investeeringuid. Väiksemaid investeerimisotsuseid 

langetavad ka keskastme juhid. Need ei nõua suuri investeeringuid ning võivad olla seotud 

seadmete asendamisega. Esimesel etapil – investeerimisprojektide läbivaatusel – on 

põhirõhk projektide tehnilistel parameetritel ning nende sobivusel (Ibid: 76-77). 

 

1.1.2. Investeerimisprojekti eelarve 

 

Eelarvet kui mõistet on võimalik tõlgendada erinevaid moodi, tuues välja mõiste nüansse 

lähtuvalt mõtestamisalustest. Autor toob järgnevalt välja mõne autori eelarve mõiste 

tõlgenduse. „Eelarve on kvantitatiivsete terminites detailne plaan, mis kirjeldab, kuidas 

organisatsioon omandab ja kasutab ressursse kindlal ajaperioodil tulevikus“ (Hilton, Maher, 

Selto 2003: 600). „Eelarve on juhtkonna poolt kavandatud tulevaste perioodide 

tegevusplaanide kvantitatiivne väljendus, mis haarab nii rahalisi kui ka mitterahalisi aspekte 

ja aitab koordineerida ja juurutada plaane“ (Horngren, Bhimani , Datar, Foster 2002: 469). 

„Eelarve on aruanne, mis määrab teatava ajaperioodi plaanitavad tulud, kulu, varad, 

kohustused ja rahavood“ (Kallas 2002: 38). 

Eelarve koostamisel, peaksid organisatsiooni juhid vaatama tulevikku ja hindama 

võimalikke muutusi majanduskeskkonnas ning klientide väärtushinnangutes ning seejärel 

seadma organisatsiooni strateegilised eesmärgid. Organisatsioonil aitab  muutuvas 

konkurentsikeskkonnas sujuvalt tegutseda ja paremaid tulemusi saavutada  eelarvestamise 

käigus läbi arutatud ja arendatud strateegia. (Karu, Zirnask  2004: 25-26). 

Eelarvestamisprotsessis koostatav eelarve projekt on eelarve algvariant. Üks tähtsamaid 

tegevusi eelarveprotsessis on eelarveprojektide koostamine, mille käigus koostatakse 

erinevate eelarvete alternatiivsed projektid, vastavalt erinevatest prognoosidele ja muule 

infole. Alternatiivseid projekte hinnatakse ja analüüsitakse ning seejärel valitakse välja kõige 

optimaalsem eelarveprojekt, mis võetakse kasutusse. (Ibid: 39). 
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Pikaajalisi ja strateegilisi eelarveid koostatakse pikemaks perioodiks – tavaliselt 5-15 

aastaks, täna pigem 3-10 aastaks. Lisaks pikaajalisele eelarvele koostatakse 1-5 aasta 

eelarve, mille põhjal koostatakse taktikalised plaanid. (Ibid: 49). 

Mahemesilate eelarve koostamisel on lähtutud Kumalane OÜ mesila raamatupidamislikest 

andmetest, kuna tegemist on mesilaga, mis on arenenud viimase viie aastaga 170 

mesilasperelt 1000 mesilasperega mesilaks. Osaühingust Kumalane saadud andmeid 

kasutatakse 150, 300, 600 ja 1000 mesilasperega mesilate eelarvete koostamisel, eesmärgiga 

saada võimalikult täpsed kulude-tulude prognoosid.  

 

1.1.3. Investeerimisprojekti hindamismeetodid 

 

Autor toob järgnevalt välja erinevad tasuvusanalüüsi meetodeid, milleks on 

nüüdispuhasväärtus (NPV), sisemine tulumäär (IRR), kasumiindeks (PI),  modifitseeritud 

sisemine tulumäär (MIRR) ja tasuvusaeg (PB). Järgnevalt kirjeldatakse  meetodite sisu, 

tuuakse välja meetodite rakendamiseks  vajalikud valemid ning analüüsitakse meetodite 

positiivseid ning negatiivseid külgi.  

Raha aegväärtuse reegel ütleb, et iga rahasumma on täna väärtuslikum kui tulevikus.  Hetkel 

käes olevat raha on võimalik kohe tulu teenima panna, tulevikus laekuvat raha aga alles 

tulevikus (Karu, Zirnask 2004: 120). 

Diskonteeritud tulude meetodile  on iseloomulik see, et kõik rahavood diskonteeritakse 

väärtusesse, mida need rahavood omavad ühel ja samal perioodil , et muuta need omavahel 

võrreldavaks (Teearu 2005: 83).   

I kriteerium  - diskonteeritud rahavoogude tasuvusaeg. Näitaja annab infot,  mitu aastat kulub 

esialgsete kulude tagasi teenimiseks  diskonteeritud rahavoogudega (Ibid: 83). 

II kriteerium – nüüdispuhasväärtus (NPV) võrdub  projekti tulevaste rahavoogude praeguse 

väärtusega ning esialgsete kulude vahega. Seega võrreldakse tulusid ja kulusid ning 

selgitatakse välja puhastulu. Nüüdispuhasväärtus arvutatakse järgmise valemi järgi (Ibid: 

83): 

NPV = ∑ (
𝐴𝐶𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
) −𝐼0

𝑛

𝑡=1
      (1.1) 
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kus NPV  – praegune puhasväärtus; 

 ACFt – rahavoogude summa perioodil t; 

 k       – nõutav tulumäär (kapitali hind ehk diskontomäär); 

 n       – projekti oodatav kestvus; 

 I0        – esialgsed kulud (ehk investeering nullperioodil). 

 

Eeldatakse, et rahavood tekivad perioodi lõpus. Projekti võib vastu võtta järgmistel juhtudel 

(Ibid: 84): 

kui NPV > 0 – võib projekti vastu võtta; 

 NPV < 0 – tuleb projekt tagasi lükata; 

          NPV = 0 – projektiga pole mõtet tegeleda, sest tulu pole. 

III kriteerium – kasumiindeks (PI). Kasumiindeksi puhul on tegemist projekti tulevaste 

rahavoogude nüüdisväärtuste summa suhetega esialgsetesse kuludesse. See näitab projekti 

rahavoogude nüüdisväärtust ühe euro esialgsete kulude kohta. Kasumiindeksi arvutatakse 

järgmise valemi järgi (Ibid: 84): 

𝑃𝐼 =
∑

𝐴𝐶𝐹𝑡
(1+𝑘)𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼0
     (1.2) 

kus PI   – kasumiindeks; 

 ACFt – rahavoogude summa perioodil t; 

 k       – nõutav tulumäär (kapitali hind ehk diskontomäär); 

 n       – projekti oodatav kestvus; 

 I0        – esialgsed kulud (ehk investeering nullperioodil). 

Projekti võib vastu võtta tingimusel (Ibid: 85): 

kui PI > 1 – võib projekti vastu võtta; 

 PI < 1 – tuleb projekt tagasi lükata; 

          PI = 1 – projektiga ei ole põhjust edasi tegeleda. 
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Kui ühte ja sama projekti hinnata NPV ja PI järgi, saadakse sarnane tulemus, sest kui 

NPV>0, siis on ka PI>1. Alternatiivsete projektide hindamiseks kasutatakse peamiselt PI-d. 

Parim on see projekt, mille PI väärtus on kõige suurem (Ibid: 85).  

IV kriteerium – sisemine rentaablus ehk sisemine tulumäär (IRR). Sisemine rentaablus on 

diskontomäär, mille korral on  projekti tehtud kulud võrdsed tulevaste rahavoogude 

nüüdisväärtuste summaga. Projekti sisemine rentaablus arvutatakse järgmise valemiga (Ibid: 

85): 

𝐼0 = ∑
𝐴𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1     (1.3) 

kus  I0        – esialgsed kulud (ehk investeering nullperioodil). 

 IRR   – sisemine rentaablus; 

          ACFt  – rahavoogude summa perioodil t; 

 n       – projekti oodatav kestvus; 

Projekti võib vastu võtta tingimusel (Ibid: 85): 

Kui     IRR > k – võib projekti vastu võtta; 

 IRR < k – tuleb projekt tagasi lükata. 

Projekti vastuvõtmisel ei teki aktsia turuhinna tõusu, kui sisemine rentaablus võrdub nõutava 

tulumääraga, sest projekt toodab uut väärtust sama palju, kui investorid nõuavad.  Kui 

projekti IRR on suurem kui nõutav tulumäär, siis muudel võrdsetel tingimustel peaks 

ettevõtte aktsia turuhind tõusma (Ibid: 86). 

Diskonteeritud rahavoogude kriteeriumide rühma eelised (Ibid: 89): 

1) põhinevad rahavoogudel; 

2) arvestavad raha väärtuse muutumist ajas; 

3) on kooskõlas firma eesmärgiga maksimeerida omanike jõukust. 

V kriteerium – Modifitseeritud sisemine tulumäär 

Modifitseeritud sisemine rentaablus on diskontomäär, mis võrdsustab lõppväärtuse 

esialgselt tehtud kuludega. Modifitseeritud sisemise rentaabluse erinevus IRR-st seisneb 

selles, et tulevased rahavood tuleb viia lõpptähtaega, millal projekt lõpeb.  
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MIRR-i arvutamine toimub järgmise valemiga (Raudsepp 1999: 117): 

𝑃𝑉𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑 =
𝑇𝑉

(1+𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑛    (1.4) 

kus  PV  – projekti maksumuse nüüdisväärtus; 

 TV – projekti lõppväärtus lõpptähtajal; 

 n    – aastate arv. 

Modifitseeritud sisemisel rentaablusel on sisemise tulumäära ees märkimisväärsed eelised. 

MIRR eeldab, et rahavood kõikidest projektidest investeeritakse uuesti kapitali hinnaga, 

samas kui sisemine tulumäär eeldab, et rahavood  igas projektist investeeritakse uuesti enda 

sisemise rentaablusega. Kuna aga taasinvesteerimine diskonteerimismääraga on korrektsem, 

siis on MIRR parem indikaator näitamaks projekti tõest tulusust (Ibid: 117). 

Eelnevate väljatoodud tasuvusanalüüsi meetodite arvutamiseks on vajalik välja selgitada 

kapitalihind (k). Autor lähtub, et kapitali hinda leitakse kaalutud keskmine kapitali hinnana 

(WACC), mis arvutatakse võla- ja omakapitali osakaalusid arvesse võttes (Juhend...  2014). 

Juhul kui vaba rahavoo diskonteerimise mudeleid kasutatakse firma väärtuse hindamiseks 

ning optimaalse kapitali struktuuri otsimiseks, ei piisa vaid võõrkapitali ja omakapitali 

kulukuse teadmisest. Lisaks on vaja teada kapitali kaalutud keskmist hinda. (Karu,Zirnask 

2004: 143). 

WACC valem on järgmine (Ibid): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒 × (
𝐸

𝐸+𝐷
) + 𝑟𝑑 × (

𝐷

𝐸+𝐷
)   (1.5) 

kus  re             –  omakapitali hind; 

 rd        –  võõrkapitali hind; 

 (
𝐸

𝐸+𝐷
)   –  omakapitali osatähtsus firma kapitalis; 

 (
𝐷

𝐸+𝐷
)   –  võõrkapitali osatähtsus firma kapitalis. 

Valem sisaldab kahte kapitali liiki, omakapitali ja võõrkapitali. Firma kapitali struktuur võib 

olla praktikas palju mitmekesisem, sest võõrkapitali saab kaasata väga erineval moel – 

lühiajaliste laenudena, pikaajaliste laenudena, võlakirjadena ja paljudel muudel viisidel. 

Toodud valemis ei pea firma kapitali struktuuri tähistama võõrkapitali ja omakapitali 
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osatähtsused, vaid kapitali struktuur, mis on firma lähema aja eesmärgiks. Põhjuseid on kaks 

(Karu, Zirnask 2004: 143-144): 

1. eelkõige mõjutavad ettevõtte väärtust tema tulevikuväljavaated, mitte hetkeseis; 

2. osatähtsused peaksid põhinema oma- ja võõrkapitali turuväärtustel, aga firma vaba 

rahavoo diskonteerimise meetodit kasutades peab kapitali keskmine hind olema enne 

teada, kui saab hakata arvutama omakapitali turuväärtust (Ibid). 

Kaalutud keskmine kapitali hind (edaspidi WACC) on kogu intressikandva võlakapitali 

(võõrkapitali) ja omakapitali hind, mis saadakse võla- ja omakapitali osakaalusid arvesse 

võttes. Konkurentsiamet kasutab WACC-i ettevõtte poolt müüdavate teenuste/kaupade hinda 

lülitatava põhjendatud tulukuse arvutamisel. Vastavalt pikaajalisele regulatsioonipraktikale 

on välja kujunenud, et kui ettevõtte põhjendatud tulukus ehk ärikasum ei ületa WACC-i, siis 

teenib ettevõte ka mõistlikkuse piires kasumit. WACC on seega regulaatori poolt lubatud 

tulunorm (Juhend… 2014). 

Mesila investeeringu eelarve koostamisel lähtub autor asjaolust, et investor kasutab üksnes 

omakapitali. Omakapitali hinna kujunemisel on autor arvesse võtnud riskivaba tulumäära, 

Eesti riigi riskipreemiat ja ettevõtja võlakapitali riskipreemiat. Konkurentsiamet kasutab 

riskivaba tulumäära leidmisel  Saksamaa 10-aastase võlakirja viie aasta (2009-2013) 

keskmist tulusust, millele lisatakse omakorda Eesti riigiriski preemia. Saksamaa võlakirja 

kasutatakse, kuna Eesti riik ei ole korraldanud pikaajalise tähtajaga võlakirja emissioone. 

Põhjuseks, miks Saksamaa võlakiri on sobilik, on asjaolu, et Saksamaa on eurotsooni üks 

suurimaid riike. Konkurentsiamet kasutab Eesti riigiriski preemia määramisel lisaks Tšehhi 

riiklike võlakirjade keskmisele tulususele kahe eurotsooni riigi Slovakkia ja Belgia 

võlakirjade keskmist tulusust, sest antud riikide reitingud on sarnased Eestiga. Eestiga 

võrreldes on Belgia kreedireiting (S&P /Moody’s/Fitch) AA/ AA3/ AA natuke kõrgem ning 

Slovakkia krediidireiting (S&P /Moody’s/Fitch) A/ A2/ A+ natuke madalam, sealjuures 

Slovakkia puhul on reitinguagentuur Fitch on aga hinnanud Slovakkia krediidireitingut  

samaks Eestiga, teised reitinguagentuurid on hinnanud selle veidi madalamaks. Toodud 

kolme riigi võlakirjade keskmiseks tulususeks on 2,56% ((2,11+2,37+3,19)/3 = 2,56). 

Lahutades sellest 1,57 % Saksamaa 2013. aasta 10-aastase võlakirjade tulususe, saame 

tulemuseks 0,99% (2,56 - 1,57 = 0,99%). Tulenevalt eeltoodust võtab Konkurentsiamet  2014. 

aastal Eesti riigiriski preemiaks 0,99%. Regulatsioonipraktikas on Konkurentsiamet võtnud 

aluseks tururiski preemia 5%, mille puhul toetutakse teiste EL liikmesriikide regulaatorite 

kogemusele. (Juhend... 2014).Euroopa põllumajandusettevõtete keskmine võimenduseta 
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beeta oli 2015. aasta jaanuaris 26 ettevõtte baasil 0,52 (Beta... 2015).  Omakapitalihind 

kujuneb järgmise valemi abil (Juhend... 2014): 

ke = Rf + Rc + (ß*Rm)     (1.6) 

 

kus  ke    – omakapitali hind;  

Rf    – riskivaba tulumäär;  

Rc   – riigiriski preemia;  

Rm  – tururiski preemia e turutulumäär;  

ß    – beetakordaja. 

Omakapitali hind on kokku 2,33%+0,99%+0,52*5%=5,92%. Inflatsiooni määr on perioodil 

2002-2012 kõikunud 1% ja 3,7% vahel (Consumer… 2013). Inflatsiooni määramiseks 

arvutab autor Euroopa Liidu perioodi 2002-2012 keskmise inflatsiooni määra, milleks on 

2,3% (g).   

Kapitali hind kujuneb lõplikult valemiga (Teearu 2005: 89):  

k1=(1+k)*(1+f)-1    (1.7) 

kus k1  – inflatsioonist sõltuv diskontomäär; 

f    – inflatsiooni tase;  

k   – diskontomäär ehk kapitali hind. 

Seega kujuneb investori ootavaks tulumääraks  k1=(1+0,0592)*(1*0,023)-1=8,36%. Antud 

oodatavat tulumäära kasutab autor edaspidi investeerimisprojektide hindamisel. 

 

2.1. Investeerimisprojektide finantsanalüüs mahemesilate näitel 

 

2.1.1. Mahemesinduse ülevaade 

 

Mahe- ehk ökoloogiline mesindus on keskkonnasõbralik tootmisviis, mille põhimõtted 

tulenevad sajandite tagustest mesinduspraktikatest.  Eesti territooriumil ulatuvad mesinduse 

algmed muinasaega. Sellal peeti meejahti, mis seisnes puuõõntes elunevatelt mesilasperedelt 

meesaagi korjamisel. Hiljem arenes sellest aegamööda metsamesindus. Metsas oleva 

mesilaspere leidja tähistas puu peremärgiga, sellist puud kutsuti meepuudeks, mesipuudeks 
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ja linnupuudeks. Aastate jooksul võeti nendelt puudelt korduvalt mett, kusjuures osa jäeti 

mesilasperele, et see talvel ei häviks (Alles 1968: 10). 

Metsmesindust harrastati kuni 16. sajandi alguseni. Seoses metsade maharaiumise ja 

põllumajanduse arenemisega sai  16. sajandil alguse metsamesinduse vähenemine. 

Puupakkudest hakati valmistama pakktarusid, mis paigutati kodu lähedal asuva puu otsa, et 

kaitsta neid karude eest (Ibid: 11). 

18. sajandil algas kodumesinduse ajajärk, mil tarud paigutati maapinnale majade lähedale. 

Sajand hiljem toimus Eesti mesinduse arengus pööre ning hakati organiseerima mesinduse 

seltse ja moodustama mesinduse osakondi põllumajanduslike seltside juurde. Kasutusele 

võetud raamtarud võimaldasid rakendada uusi mesindustehnilisi võtteid (Pihlik). 

18.sajandi lõpus 19. sajandi algul tehti esimesed katsed muuta mesilastaru lahtivõetavaks. 

Lahtivõetava taru loomisega on seotud selle perioodi kuulsamad mesinikud J.Z.Christ, 

F.Huber, P.I.Prokopovits, J.Dzierzen, L.Langstroth, A.Berlepsch. Arvatakse, et esimese 

lahtivõetava taru ehitas 1789.a Šveitsi mesinik Fransua Huber (1750–1832). Lahtivõetav 

taru ehk nn raamat taru koosnes ühesuurustest puitraamidest, milles paiknesid pesakärjed. 

Taru lae kui ka seinad moodustasid raamide otsa ning ülemised liistud.  Taru nimetus 

„raamat-taru” on tulnud sellest, et antud taru raamid olid hingede läbi üksteisega ühendatud. 

Seega võis mesilasperet raame nagu raamatulehti pöörates, vaadata kui raamatut. (Rohtla 

2010). 

 

Teise maailmasõja tõttu mesinduse areng Eestis katkes. Kui 1939. aastal oli Eestis 109 000 

mesilasperet, siis pärast sõda oli alles jäänud vaid 17 000 pere. Aastaks 1971 tõusis 

mesilasperede arv taas 92 100 mesilaspereni (Pihlik). 

Eestis on tehtud  alates 1993. aastast suurt arendustööd mesinduse alal. Selle tulemusena on 

mesinduse kandepind hakanud laienema  ning mesilasperede arvu vähenemine peatunud. 

Suurenenud on huvi mesinduse kui harrastuse ja meetootmise kui loodussõbraliku 

ettevõtlusvõimaluse vastu. 2001. aasta põllumajandusloenduse andmetel oli Eestis kokku 7 

600 mesinikku ja 48 000 mesilasperet. Järgneval 2002. aastal oli juba kokku 50 500 

mesilasperet. Eesti mesinike vanus on üsna kõrge, lähenedes 60 aasta piirile. Eesti mesinikud 

jäävad aina vanemaks ning lõpetavad mesindusliku tootmistegevuse. Sellest tulenevalt on 

mesindussektoris suur vajadus uute sisenejate järele, et tagada Eesti mesinduse järjepidevus 

(Eesti meetootmise... 2010: 3). 
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Tabel 1. Mesilasperede arv ja meetoodang seisuga 31.12.2014 Allikas: Eesti 

Mahepõllumajanduse arengukava 2014-2020, Mahepõllumajandus 2015 

  Mesilasperede kokku Mahemesilaspered kokku (üleminekuaja läbinud) 

Mesilasperede arv 41400 1737 

 

Eesti Statistikaameti andmetel toodetakse Eestis keskmiselt 700-800 tonni mett aastas. 

Meetarbimine kasvas vahemikus 2003-2009 ca 20% - 600 grammist 720 grammini inimese 

kohta. Eestimaalaste meevajaduse rahuldab 85-90% ulatuses kodumaine meetoodang, 

ülejäänu saadakse impordi arvelt. Konjunktuuriinstituudi 2008. aastal ja OÜ Socio 2005. 

aastal läbi viidud meetarbimise uuringute kohaselt eelistab valdav osa Eesti elanikke 

kohalikku mett importmeele (Eesti meetootmise... 2010: 4). 

Looduslike taimekoosluste  ning aia- ja põllukultuuride piisavalt heaks tolmeldamiseks 

vajab Eesti  vähemalt 75-80 tuhat mesilasperet.  Eesti looduslikud ja põllumajanduslikud 

korjealad on võimelised pakkuma piisavat meekorjet kuni 150-160 tuhandele mesilasperele 

(Ibid: 4). 

Euroopa Liidus toodetakse keskmiselt 13% maailma meetoodangust. Toodangumaht 

Euroopa Liidu suuremates meetootmisriikides on stabiilne, samas väiksema 

toodangumahuga riikides tootmine väheneb. Euroopa Liidu meetoodangu kasvu veavad 

mitmed Ida-Euroopa riigid, nende hulgas enim Ungari ja Poola. Rumeenia ja Bulgaaria on 

samuti pärast liitumist Euroopa Liiduga kasvatanud meetoodangut märkimisväärselt. Tänu 

Ida-Euroopa riikide liitumisele Euroopa Liiduga, on isevarustatuse tase tõusnud 60%-ni 

(The honey... 2009: 2). 

Euroopa Liidus tarbitakse hinnanguliselt 20-25% maailmas toodetud meest. 2007. aastal 

tarbiti Euroopa Liidus 310 000 tonni mett. Mee hind kõikus perioodil 2003-2007 oluliselt, 

kuid tarbimine jäi stabiilseks. Euroopa Liidu meeturgu võib pidada väljakujunenuks ning 

suurt tarbimise kasvu sel turul viimasel ajal olnud ei ole. Tarbijad jätkavad mee ostmist, kuna 

meel on nende jaoks välja kujunenud koht toidulaual  (Ibid: 2) . 

Sarnaselt tavameega on mahemee nõudlus suur, samas tuleb silmas pidada, et mahetootmise 

juures on lisaks tootmiseripäradele lisaks mõtteviisi nüanss. Kui vaadelda mahemesindust 

üldisemalt, siis see kuulub maheloomakasvatuse alla ning peab järgima 

mahepõllumajanduslikke üldisi põhimõtteid. Mahetoidu tootmine on paljudes aspektides  
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sarnane tavatootmisele, kuid suur erinevus on keskkonnasõbraliku mõtteviisis. Selleks et 

mahetootja saaks oma toodangule omistada tiitli „mahe“, on oluline enne mahetootmisega 

tegelema hakkamist selgeks teha mahe- ehk ökoloogilise põllumajanduse olulisemad 

põhimõtted (Mahepõllumajandus 2009: 5): 

1) mullaviljakuse säilitamiseks ja suurendamiseks antakse mulda piisavalt 

orgaanilist ainet, soodustatakse mulla bioloogilist aktiivsust, haritakse seda 

sobival viisil ja optimaalsel ajal;  

2) mulla toitainevarusid täiendatakse eelkõige liblikõieliste poolt seotud 

lämmastiku ja orgaaniliste väetistega, püütakse takistada toitainete kadu; 

3) mineraalset lämmastikväetist ei kasutata; 

4) valdavalt kasutatakse ennetavaid, looduslikel protsessidel põhinevaid või 

mehaanilisi umbrohu, haiguste ja kahjurite tõrje meetodeid; 

5) rakendatakse sobivaid külvikordi, kasvatatakse kahjustuskindlamaid sorte, 

soodustatakse kahjustajate looduslike vaenlaste (nt röövtoidulised putukad) 

esinemist; 

6) peetakse tähtsaks loomade heaolu: loomad saavad loomulikult käituda (nt 

sead tuhnida, kanad siblida), nad pääsevad karjamaale või välialale ja söövad 

mahesööta; 

7) loomade paljunemist ei mõjutata hormoonide abil, ei kasutata 

kasvustimulaatoreid ega sünteetilisi ravimeid haiguste ennetuseks; 

8) loomade arv hoitakse tasakaalus põllumajandusmaa suurusega; 

9) geneetiliselt muundatud organismide (GMO), GMOdest või GMOdega 

toodetud toodete kasutamine on keelatud;  

10) soodustatakse elustiku mitmekesisust kui tootmisprotsessi olulist tuge. 

 

Kõik mahetooted tuleb märgistada Euroopa Liidu mahelogoga. Eesti enda  ökomärki ei ole 

kohustuslik kasutada, kuid selle võib samuti tootele lisada. Mahetoodetel on lubatud lisaks 

märgile kasutada mõisteid „mahepõllumajanduslik“ ja „ökoloogiline“. Mahemärgistatud 

saadused on pärit ülemineku läbinud loomadelt või on kasvatatud üleminekuaja (kaks või 

kolm aastat) läbinud mahepõllumajandusmaal. Seejuures nõutakse, et töödeldud  

mahepõllumajanduslikud koostisosad peavad moodustama vähemalt 95% mahetoidust. 

Erandjuhul on lubatud  kasutata ka tavakoostisosi, mis on nimetatud  Euroopa Komisjoni 

määruses nr 889/2008 lisas VI (Mahepõllumajandus Eestis... 2014: 41). 
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Joonis 1. Euroopa Liidu (vasakul) ja Eesti (paremal) mahe ehk ökomärk. Allikas: 
(Mahepõllumajandus Eestis... 2014) 

 

Eestis saab  alates 2000. aastast taotleda mahepõllumajandusliku tootmise toetust.  Alates 

liitumisest Euroopa Liiduga 2004. aastal saab seda teha läbi Eesti maaelu arengukava 

(MAK) põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme. Toetussummast 80% finantseerib 

Euroopa Liit ning ülejäänud 20% katab  Eesti riik. Toetust taotledes võtab tootja endale 

kohustuse  tegeleda mahepõllumajandusliku tootmisega vähemalt 5 aastat 

(Mahepõllumajandus Eestis... 2014: 46-47). 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse eesmärgid on järgnevad (Mahepõllumajandusliku 

tootmise toetus): 

1) säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti ning säilitada ja suurendada 

bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust;  

2) aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele ning toetada 

mahepõllumajanduse arengut;  

3) suurendada ja toetada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet.  

Mesinikele maksti  mahepõllumajandusliku tootmise toetust Eesti maaelu arengukava 2007-

2013 raames 31,96 € mesilaspere kohta (Mahemesindus 2012: 20).  Samas ulatuses maksti 

seda ka 2014. aastal. Alates 2015. aastast on toetuse määr 40 eurot mesilaspere kohta, kuid 

kui mesinik läheb mahemesindusele üle 2015. aastal või hiljem, siis saab ta kahel esimesel 

aastal toetust 44 eurot mesilaspere kohta  (Mahepõllumajandusliku tootmise toetus). Toetuse 

saamise tingimused võrreldes varasema arengukavaga oluliselt muutunud ei ole. Toetuse 

saamise üheks eeltingimuseks on, et toetust taotleval ettevõttel on  taotlusele esitamise 

aastale eelnenud aastal olnud keskmiselt vähemalt viis mesilasperet. Esimesel 

mahemesindusele ülemineku aastal mesilasperede toetust mesinikule ei maksta.  Toetuse 

saamise eelduseks on haritava maa olemasolu, mis on piiravaks asjaoluks mesindustaludele, 
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mis põllumajandusega ei tegele ja sellist maad ei oma. Kõige lihtsam viis maa nõude 

täitmiseks on see rentida ning tellida niitmisteenust (Mahemesindus 2012: 20).  

Viimastel aastatel on hakanud suurenema ka mahemesilasperede arv. 2014. aastal  oli Eestis  

kokku 29 mahemesinikku 1737 mesilasperega – see on 3,73 korda rohkem kui 2009. aastal. 

Üle 100 mesilaspere oli neljal ettevõttel.  Kõige suurema arvuga mahemesilasperesid omav 

ettevõte asus 2014. aastal Järvamaal, omades 462 peret (Mahepõllumajandus… 2015: 23). 

Viimased andmed Statistikaametilt pärinevad 2013. aastast, mille kohaselt toodeti Eestis 

2013. aastal mahemett  20 tonni (PM197...).   

Tabel 2. Üleminekuaja läbinud mahemesilasperede arv Eestis  

Allikas: Mahepõllumajandus Eestis 2010, Mahepõllumajandus Eestis 2011, Mahepõllumajandus Eestis 2013, 

Mahepõllumajandus 2015 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mesilaspered 

(arv) 
465 499 632 864 1510 1737 

 

Mahemee turuosa Euroopas on 6500 tonni aastas, mis moodustab  keskmiselt 2% kogu 

tarbimisest. Euroopa Liidu suurim mahemee tarbija on Saksamaa, kus realiseeritakse 2500 

tonni mahemett aastas. Mahemett kasutatakse peamiselt lauameena. Lauameena käsitletakse 

mett, mida müüakse tavatarbijale koduköögis kasutamiseks. Mahetoidu tarbijad kasutavat 

mett ka suhkruasendajana. Samuti kasutatakse mahemett kui naturaalset ravimit. Kuigi 

teaduslikud uuringud pole mee ravivat toimet kinnitanud, usuvad paljud inimesed mee 

ravivatesse omadustesse. Euroopa tarbijad on mahemett nõus ostma kallimalt kui tavamett 

(The honey… 2009: 7).  

Mahemee tootmiseks tuleb viia meetootmine vastavusse mahemesinduses kehtivate 

tootmisnõuetega. Euroopa Liidus on kehtestatud mahemesinduse 11 normi, mille täitmisel 

võib öelda, et toodang kvalifitseerub  mahetoodanguks. Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt 

tingimusi, millele peab mahemesila ja selles toodetud meetoodang vastama. 

Mesilaspered peavad paiknema kohas, kus  kolme kilomeetri raadiuses asuvad 

mahepõllumajanduskultuurid ja/või looduslikud taimed ja/või kultuurid, mida on töödeldud 

vahenditega, mis mõjutavad vähe keskkonda ning ei avalda mõju mesindussaaduste 

mahepõllumajanduslikule kvaliteedile. Mesilasperede talvitamisel see nõue mesilasperede 

asukoha kohta ei kehti  (Mahepõllumajandusliku mesinduse  eeskirjad).  
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Lugejale võib tunduda arusaamatu mõiste „kultuurid, mida on töödeldud vahenditega, mis 

mõjutavad vähe keskkonda“, kuid just nii on selle sõnastanud Euroopa Komisjon oma 

määruses 889/2008. Käesoleval ajal jätab antud mõiste Euroopa riikidele palju 

tõlgendamisruumi antud mõiste defineerimise osas, millest tulenevalt on ka nõuded 

mahemesindusele riigiti väga erinevad. Näiteks Eestis ei loeta, erinevalt mitmetest Euroopa 

riikidest, keskkonnasõbralikult majandatud põllumajandusmaid mesinduse seisukohalt 

maadeks, mida on töödeldud vahenditega, mis mõjutavad vähe keskkonda, ja seetõttu ei 

loeta nende läheduses toodetud mesindussaadusi mahemesindussaadusteks. 

Mahe- ja mittemahepõllumajanduslikke mesilagruppe võib pidada ühes ettevõttes vaid 

tolmeldamise eesmärgil. Kõigile mesilasperedele selles ettevõttes kehtivad siiski ülejäänud 

mahepõllumajandusliku tootmise eeskirja nõuded (v.a mesilate paigutust käsitlevad sätted). 

Mittemahepõllumajanduslike mesilagruppide mett ei ole lubatud  mahepõllumajanduslikuna 

müüa (Mahepõllumajandusliku mesinduse eeskirjad).  

Mahepõllumajandusliku mesindusega ettevõttes peavad olema mahemesilastelt  pärit 

saaduste tootmiseks, esmatöötlemiseks ja ladustamiseks kasutavad hooned ja rajatised eraldi  

ettevõtte  omadest , mis  mahe mesindusega ei tegele. Mahemesindusega  tegelevas ettevõttes 

peab mesindussaaduste vurritamine, töötlemine ja hoiustamine olema ka tagasiulatuvalt 

jälgitav ning ettevõte ise peab olema  kantud mahepõllumajandusliku tootmise registrisse 

(Ibid). 

Mahetootjatelt nõutakse arvestuse pidamist toodetud ja esmatöödeldud saaduste ja toodete 

üle, hõlmates endas nii mett, mesilasvaha, taruvaiku, õietolmu, suira kui ka mesilasema 

toitepiima.  Kirja tuleb panna toote nimetus, kogus ja tootmise aeg.  Samuti on nõutud 

arvestus ettevõttesse sissetoodud ja ettevõtte müüdud mesilasperede ja mesilasemade kohta, 

mis peaks sisaldama infot nende tõu, päritolu ja toomise või turustamise päeva mesilasperede 

ja mesilasemade arvu kohta (Ibid). 

Mesila uuendamiseks on lubatud  asendada kuni 10% mesilasemadest 

mittemahepõllumajanduslike emadega. Samuti võib 10% ulatuses asetada  

mahepõllumajanduslikesse mesitarudesse 10% perede ulatuses mittepõllumajanduslikke 

mesilassülemeid (Ibid). 

Tarudesse tuleb tootmisperioodi lõpus jätta piisavalt mee- ja õietolmuvaru. Lisasöötmist 

võib rakendada ainult juhul, kui on oodata kauakestvaid erandlikke ilmastikuolusid või on 

katastroofolukord. Neil puhkudel on lubatud sööta mahemesilastele 
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mahepõllumajanduslikku mett, mahepõllumajanduslikku suhkrusiirupit või 

mahepõllumajanduslikku suhkrut. Söötmist tohib läbi viia pärast viimast meevõttu ja kuni 

15 päeva enne uue nektarikorje algust. Selleks on vaja ka Põllumajandusameti (PMA) 

eriluba (Ibid). 

Peamise mesilasi kahjustava parasiidi varroalesta Varroa destructori nakkuse isoleerimiseks 

tohib lesehauet hävitada. Teistel puhkudel seda teha  ei tohi. Varroatoosi ennetamiseks võib 

mahemesilaste puhul kasutada erinevaid aineid:  sipelghapet, piimhapet, äädikhapet ja 

oblikhapet, samuti mentooli, tümooli, eukalüptooli ja kamprit. Vajadusel võib kasutada ka 

keemilisel teel sünteesitud ravimeid, kuid selliste ravimitega ravitud mesilaspered tuleb 

paigutada eraldatud mesilatesse ning vaha asendada mahemesindusliku vahaga. Nendele 

peredele kehtestatakse aastane üleminekuaeg, mis tähendab, et nende  toodangut selle aasta 

jooksul mahesaadusena müüa ei saa (Ibid). 

Mahemesilaspered peavad paiknema loodulikust materjalist valmistatud tarudes, mis ei 

tekita mesindussaaduste  saastamise ohtu. Kõik mahepõllumajanduslikud tarud tuleb 

märgistada, et need oleks eristatavad. Tarudes paiknevad  kärjepõhjad peavad samuti olema  

mahepõllumajanduslikud. Kui mahemesindusest pärinevat mesilasvaha ei ole saadaval, siis 

võib kasutada mittemahepõllumajanduslikku vaha, kuid seda üksnes üleminekuperioodil 

(Ibid). 

Antud peatükis andis autor ülevaate mesinduse ajaloost, mahepõllumajanduse olulisematest 

põhimõtetest, tava- ning mahemesindusest Eestis. Mahemesindusega alustamisel on oluline 

teha selgeks mahemesinduse eeskirjad ning omada ülevaadet mahemee turust nii Eestis kui 

välismaal.  

 

2.1.2. Mesindusinventar ja -tehnoloogia erineva suurusega mahemesilates 

 

Mesinduses eksisteerib üldlevinud tehnoloogilisi lahendusi, kuid mitmed eripärad tulenevad  

mesila suurusest. Üldjuhul kasutatakse  ettevõtete lõikes sarnast mesindusinventari  - taru 

põhjad, katused, korpused, söödanõud, konkspeitlid, suitsikud ja muu sarnane väikeinventar. 

Suuremad erinevused on kasutatavates liikuvmasinate, ehitistes ning vurritustehnoloogias.  

Järgnevalt annab töö autor ülevaate 150, 300, 600 ja 1000 mesilasperega mesilas kasutavast 

inventarist ning optimaalsest tehnoloogilisest lahendusest. 
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Mahemesinduses on lubatud kasutada vaid puidust korpustarusid (Joonis 2). Autor on 

arvestanud keskmisesse tarukomplekti järgnevad taruosad – üks põhi, üks katus, üks 

vahelagi, üheksa Farrar korpust, üks söödanõu ning üks metallist emalahutusvõre. Ajutiselt 

kasutatav inventar ei pea olema puidust, seega saab eelarve koostamisel arvestada 

penoplastist või plastist söödanõude hindadega. 

 

 

Joonis 2. Korpustaru Allikas: [Martverk 2001] 

 

Mesilased paiknevad tarus raamidel. Autor kasutab oma kalkulatsioonides vaid Farrar 

korpuseid, tagamaks mesilas standardse lahenduse, mille puhul on võimalik 

haudmekorpusest tõsta vajadusel raame meekorpustesse. Farrar raam on üks paljudest 

mesinduses kasutatavatest raamitüüpidest. Farrar raami nimetus on tulnud raami loonud 

Clayton Leon Farrari perekonnanime järgi.  Üheksasse vajaminevasse Farrar korpusesse 

vajame kokku 90 raami ehk igasse korpusesse 10 Farrar raami. Mesinduses on levinud nii 

puidust kui plastist Farrar raamid, kuid mahemesinduses on võimalik kasutada üksnes 

puidust raami.   

Mesindusettevõttes on mõistlik kasutada lehepuhureid, et eemaldada mesilased 

meekorpustest (Joonis 3). Lehepuhuri valimisel on oluline selle võimsus. Kõige optimaalse 

puhumiskiiruse annab 2,53 kW lehepuhur, mille keskmine läbipuhutav õhuhulk jääb 

1300m3/h ning maksimaalne õhukiirus jääb 93m/s (Stokker 2015). Lehepuhur sobib 

kõikidesse mesilatesse, mis on suuremad kui 100 mesilasperet. 
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Joonis 3. Lehepuhur ECHO PB-770 mesilaste eemaldamiseks Allikas: [Stokker 2015] 

 

Sarnane inventar kõikide mesilate suuruste puhul on väikeinventar – konkspeitel, suitsik, 

mesinduskostüüm, emapuurid, traatimislaud ja emadekasvatusinventar. 

Transpordivahendi valik sõltub suurel määral mesindusettevõtte suurusest. Väiksema mesila 

puhul pole otstarbekas osta eriotstarbelist masinat. Paljud 150 mesilasperega mesinikud 

kasutavad  sõiduauto  haagist või väikebussi. 150 mesilasperega mesilasse on otstareks 

soetada sõiduauto koos haagisega.  

 

 

Joonis 4. Respo haagis 1700M352L180 Allikas: [Respo 2015] 
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300 ja 600 mesilasperega mesila puhul on autori arvates transpordivahendi valimine üsnagi 

keeruline. Eestis kasutatakse selliste suurustega mesilates enamjaolt väikebusse, 

enamlevinud on  Ford Transit, Renault Master, Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter ja 

muud sarnased bussid. Samas on ka mesinikke, kes kasutavad eritellimusena tehtud 

järelhaagiseid. Käesolevas töös arvestab töö autor 300 ja 600 mesilasperega mesila eelarve 

koostamisel väikebussi maksumusega. 

Suurmesilas, kus peetakse 1000 või rohkem mesilaspere, on oluline masina kandevõime. 

Eestis on ainus 1000 mesilasperega mesindusettevõtte Kumalane OÜ, kus on kasutustel 

tagaluugiga väikeveok Volkswagen Crafter (Joonis 5), mille kandevõime on 2500kg. Autor 

lähtub OÜ Kumalane kogemusest ning arvestab 1000 mesilasperega mahemesila 

transpordivahendiks sarnase tagaluugiga masina. 

 

 

Joonis 5. Volkswagen Crafter Luton Allikas: [Volksvagen Vans 2015] 

Mesinduses on oluline  muuta korpuste ja muude mesinduseks vajalike vahendite 

transpordivahendile peale ja mahalaadimine võimalikult mesinikusõbralikuks. See 

tähendab, et viia üksikute korpuste ja inventari tõstmine minimaalseks ning paigutada kogu 

vajalik mesindusinventar alustele, mida on võimalik roklaga või virnastaja abil liigutada. 

Seetõttu on vajalik mesindusmaja juurde kaldtee või estakaad.  

Mesindusmaja on koht, kus toimub mee vurritamine ning käitlemine. Kõige olulisemaks 

aspektiks mesilamajas on korpuste liikumise optimeerimine algusest lõpuni. Järjekord, 

kuidas korpused liiguvad mesilamajas on järgmine (Shimanuki, Flottum, Harman 2007: 

334):  
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1) estakaad või ruum, kus toimub korpuste mahalaadimine transpordivahendilt; 

2) soojaruum, kus meekorpused hoitakse soojana;  

3) vurritusruum; 

4) laoruum. 

Mesilamaja suurus sõltub mesilasperede arvust, mida vähem on mesilasperesid, seda 

suurema peab olema mesilamaja ruutmeetrite ja mesilasperede arvu suhe. Eestis arvestavad 

paljud mesinikud ühe mesilaspere kohta 1 m2 tootmispinda. 150 mesilasperega mesilas on 

vajalik vähemalt 1,2 m2 mesilahoone ruumi mesilaspere kohta. Suuremates, 600 ja 1000 

mesilasperega mesilates on võimalik korpuste virnu üksteise peale asetada ning ladustades 

ära kasutada rajatava hoone kõrgust ning seetõttu võib arvestada 0,8 m2 mesilaspere kohta. 

Seega 150, 300, 600 ja 1000 mesilasperega mahemesilas vajatakse mesilamajas pinda 

vastavalt 180 m2, 300 m2, 480 m2, 800 m2. 

Mesilamaja kõige olulisemaks ruumiks on meevurritusruum ning seal paiknev tehnoloogia. 

150 ja 300 mesilasperega mahemesilas on mõistlik kasutada radiaalvurre. 10 kuni 20 tonni 

vurritamiseks pole majanduslikult otstarbekas vurritusliine soetada. Nii 150 kui 300 

mesilasperega mesila vurritusruumides võiks autori arvates olla meeraamide 

lahtikaanetusmasin, vaha ja mett eraldav tigupress, lühike meeraamide paigutamise vann või 

rada pärast lahtikaanetajat ning üks või kaks radiaalvurri. Autor arvestab eelarve koostamisel 

Eestis toodetud täisautomaatse reguleeritavate pööretega radiaalvurriga, mis mahutab 56 

Farrari raami (Asteni mesindus 2015). 

 

Joonis 6. Radiaalmeevurr 48-Langstrothi ja 56 Farrari raamile  Allikas: [Asteni mesindus 

2015] 
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Nii 600 kui ka 1000 mesilasperega mesilas on mõistlik kasutada vurritusliine, mis 

lihtsustavad ja kiirendavad meevurritusprotsessi. Mesi tuleb üldjuhul vurritada perioodil  

juuli algusest kuni augusti alguseni, et võimalikult varakult alustada mesilasperedes olevate 

varroalestade tõrjumisega ning talvesööda lisamisega. 

Autor kasutab eelarve koostamisel Paradise Honey OY meevurritusliine, mis on 

väljatöötatud erineva suurusega mesilatesse. Valikus on 26-200 raamilised 

meevurritusliinid. Vurriliin koosneb lahtikaanetajast, meeraamide rajast, vurrist, 

mahalaadimisrajast, sumbast ning tigupressist. Raamid  liiguvad rajale debokseri abil, mis 

tõstab meekärjed puidust korpusest välja. Liini operaator lükkab ülestõstetud raamid 

lahtikaanetusmasinasse. Lahtikaanetatud raamid liiguvad laadimisrajale,  kust edasi lähevad 

need vurri. Vurrist väljatulnud tühjad raamid lükatakse mahalaadimisrajale, kust liini teine 

operaator tõstab need taas puidust korpustesse (Paradise honey... 2015). 

 

Joonis 7. Paradise Honey OY 120-raamiline vurritusliin  Allikas: [Paradise honey 2015] 

 

Kokkuvõtlikult võib väita, et erinevate suurusega mesilates on sarnaseks inventariks 

väikeinventar, milleks on konkspeitel, suitsik, lehepuhur, emadekasvatusvahendid. Samuti 

on sarnased tarud ning nendes paiknevad raamid. Erinevused tulenevad seadmetest, mis on 

mõeldud kasutamaks teatud toodangumahu juures. 150 ja 300 mesilasperega mesilas 

kasutatakse traditsioonilist radiaalmeevurri, mis mahutavad 56 raami. Suuremate mesilate 

puhul, kus meetoodang ületab 30 000 kg, on vajalikud vurritamisliinid, mis tagavad kiire 

mee kättesaamise Farrar raamidest. Sarnaselt vurridega kasvab tootmismahu  suurenemisega 
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mesilas transpordivahendi kaubaruumi vajadus. Seetõttu arvestab autor eelarvete 

koostamisel nii haagiste, väikebusside kui väikeveokite maksumusega. 

 

2.1.3. Investeerimisprojekti eelarve 

 

Autor koostab 150, 300, 600 ja 1000 mesilasperega mesila eelarved. Eelarve koostamiseks 

on autor küsinud hinnapakkumisi mesindustarvikute vahendajatelt ning tootjatelt. 

Empiirilises osas toodud tabelid ja joonised on koostatud investeerimisprojektist parema 

ülevaate saamiseks. Kõik tabelid ja joonised on koostatud autori poolt, kui pole märgitud 

teisiti. Mõningate kuluartiklite leidmine osutus keeruliseks ning autor pidi kasutama 

andmeid, mis pärinevad 1000 mesilasperega mesindavast Kumalane OÜ mesilast. 

Mesilas, kus peetakse 150 mesilasperet, on mesiniku brutokuupalgaks arvestuslikult 700 €. 

Mesilas töötab aastaringselt üks mesinik. 300 mesilasperega mesilas töötab üks mesinik 

arvestusliku brutokuupalgaga 1100 €. 300 mesilasperega mesilas palgatakse 

vurritusperioodiks (üheks kuuks) juurde kaks abitöölist brutokuupalgaga 750 €.  Mesilas, 

kus peetakse 600 mesilaspere, on aastaringselt tööl üks mesinik brutokuupalgaga 1200 € 

ning kaks kogemustega abimesinikku 6-kuulise perioodiga ja palgaga 1000 € bruto. 

Abimesinike põhiülesanneteks on lihtsamad mesindus- ja abitööd märtsist augustini. 1000 

mesilasperega mesilas töötab aastaringselt üks mesinik brutokuupalgaga 1300 € ning suvisel 

perioodil (6 kuud) 2 abimesinikku brutokuupalgaga 1000 €. Vurritusperioodiks (1 kuu) 

palgatakse juurde 3 abitöölist brutokuupalgaga 900 €. 

 

Tabel 3. Tööjõuvajadus mahemesilas sõltuvalt mesilasperede arvust, arv 

Mesilasperede arv mesilas Mesinike arv Abimesinike arv Abitööjõu arv 

150 1 - - 

300 1 - 2 

600 1 2 - 

100 1 2 3 

 

Autor lähtub mesiniku brutokuupalga arvestamisel asjaolust, et suurema mesila puhul on 

mesiniku vastutus suurem ning nõutav on kvalifitseeritum tööjõud. Abimesinikud on üldiselt 

tööturul suhteliselt ühetaoliste oskustega, seega on autor arvestanud nii 600 kui 1000 
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mesilasperega mesila puhul brutokuupalgaks 1000 €. Abitööjõu brutokuupalk sõltub 

töömahust ning 300 ning 1000 mesilasperega mesilas on abitööjõu ülesanded mahult ja 

iseloomult erinevad ning seetõttu on palk 1000 mesilasperega mesilas suurem. 

Transpordikulude leidmisel on arvestatud kõikide mesilate puhul transpordivahendi 

liisingumaksest ning kütuse kogust ning hinda. 150 mesilasperega tegutsev mesinik omab 

sõiduautot koos haagisega ning aastase liisingu kogukulu on 1800 €. Kütusele kulutab 

mesinik 809 eurot aastas ning Respo haagise ja sõiduauto liisingukulu on aastas 991 eurot. 

300, 600 ja 1000 mesilasperega mesilates on sõidumasina aastase liisingu kulu vastavalt 

4800 €, 7200 € ja 7200 €. 300 mesilasperega mesilas kasutatakse väikebussi ning suuremate 

mesilate puhul luugiga väikeveokit. Kütusekulu on leitud järgmise valemiga: 

  𝐾ü𝑡𝑢𝑠𝑒𝑘𝑢𝑙𝑢 = (𝑁/𝐺) ∗ 𝐾ü ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐾ü𝑙            (1.8) 

kus N – mesilasperede arv mesilas; 

 G – keskmine ühes grupis paiknevate mesilasperede arv (20 mesilasperet); 

 Kü – kütuse hind (1,1 €/l); 

 Km – keskmine gruppide vaheline distants (7 km); 

 Kül – keskmine gruppide külastuste arv aastas (14 korda). 

Söödavajaduse ja söödakulude arvestamisel on lähtutud, et mesilaspere vajab talveks 

keskmiselt 25 kg söödasiirupit ning  6-raamiline mesilaspere 12 kg söödasiirupit. Keskmine 

mesilasperede talvekadu Eesti tingimustes on 10%, seetõttu moodustatakse igaks sügiseks 

juurde lisaks 10% 6-raamilisi mesilasperesid, mille söödakulu tuleb samuti eelarvesse sisse 

arvestada. Söödakulu mesilas kujuneb järgmise valemiga: 

𝑆𝑘 = (𝑆𝑝õℎ𝑖 ∗  𝑁 +  𝑆6𝑟𝑎𝑎𝑚 ∗ 𝑁6𝑟𝑎𝑎𝑚) ∗ 𝑆ℎ           (1.9) 

kus      Sk – söödakulu, € 

 Spõhi – mesilasperedele antav söödasiirupi kogus, kg; 

 N – mesilasperede arv mesilas, tk; 

 S6raam – 6-raamilistele mesilasperedele antav söödasiirupi kogus, kg; 

 N6raam – 6-raamiliste mesilasprede arv, tk; 

 Sh – Söödasiirupi hind, €/kg. 
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Sööda  ostuhinda mõjutab suurel määral korraga ostetav kogus, jäädes vahemiku 1,4-1,8 

€/kg. Eestis müüb spetsiaalset mesilastele mõeldud talvist valmissööta nii tavamesinduseks 

kui mahemesilasse OÜ Meveda.   

Mahemesilasperede ravimiseks tohib mahemesinduses kasutada vaid looduslikke happeid. 

Enim kasutatakse sipelg- ning oblikhapet, mille eesmärgiks on vähendada mesilasperes 

elavate varroalestade arvu. Varroalestad toituvad mesilase hemolümfist, vähendades sedasi 

mesilase eluiga.  Aastas tuleb mesilasperet ravida vähemalt kaks korda. Paradiisimesila OÜ 

müüb 85% sipelghapet hinnaga 3,5 €/l ning oblikhapet 4 €/kg. Ühe mesilaspere ravimiseks 

kulub aastas 60 ml 85% sipelghapet ning 1,5 g oblikhape, mis teeb sõltumata mesila 

suurusest ühe mesilaspere kohta kokku 0,46 eurot. 

Elektrikulu on hinnanguline ning põhineb Kumalane OÜ energiakulul. Elektrikulu on 150, 

300, 600 ja 1000 mesilasperega mesilas on aasta keskmiselt ühes kuus  vastavalt 50 eurot, 

60 eurot, 100 eurot ning 140 eurot.  

Aastas uuendatakse  vähemalt 10 raami ühe mesilaspere kohta. Üks raam koosneb 

raamipulkadest ning kärjepõhjast. Ühe raamipulkade komplekti  hinnaks on arvestuslikult 

0,3 eurot ja  omast vahast tehtud kärjepõhjade omahind koos transpordiga on 0,2 eurot ühe 

kärjepõhja kohta.  

Mesilaspered viiakse eramaadele, kus maaomanikele makstakse renti. Maarent on 

kokkuleppeline ja selle aluseks on bartertehing – maakasutusõiguse eest tasutakse meega. 

Maarendiks on arvestatud 7 kilogrammi omatoodetud mett mesilagrupi maaomanikule 

arvestusliku hinnaga 3,6 €/kg. 

Toodetud mesi paigutatakse ladustamise eesmärgil meetaarasse. Meetaara kulu sõltub 

toodetud mee hulgast, teised eelarves kajastatud kulud toodetud mee kogusest ei sõltu.  

Meetaara kuluks on arvestatud 40 € 300 kg mahutava metallvaadi, mis pärineb metallvaate 

tootvast ettevõttest Greif Packacing Sweden AB’st. Muud kulud 150, 300, 600 ja 1000 

mesilasperega mesilas on vastavalt 700 €, 2000 €, 3500 €, 5000 €. Muude kulude alla on 

liigitatud väikeinventari maksumus, uue tõumaterjali ostud mesilasse ning muud ootamatud 

väljaminekud. Kulude arvestamisel on lähtutud Kumalane OÜ muude kuludest ning 

kohandatud vastavalt erineva suurusega mahemesila vajadusi lähtudes.  
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Tabel 4. Kulude prognoos esimesel aastal, € 

 Mesilasperede arv mesilas 

 150 300 600 1000 

Tööjõukulud, € 11239 19669 35323 40541 

Transport, € 2609 6417 6417 12590 

Söödakulu, € 7074 12576 25152 36680 

Ravimikulu, € 69 138 276 460 

Elektrikulu, € 600 720 1200 1680 

Raamide uuendus, € 825 1650 3300 5500 

Maarent, € 158 315 630 1050 

Meetaara, € 1340 2360 4480 6000 

Muud kulud, € 700 2000 3500 5000 

Amortisatsioon, € 5335 9205 17664 26329 

Kulud kokku, € 29948 55050 97942 135830 

Kulud ühe mesilaspere kohta, € 199,7 183,5 163,2 135,8 

 

Kulud kokku ühe mesilaspere kohta on 150, 300, 600 ja 1000 mesilasperega mahemesilas 

vastavalt 199,7 eurot, 183,5 eurot, 163,2 eurot ning 135,8 eurot. Tabelist 4 on näha seost – 

mida suurem on mesila, seda väiksemad on kulud mesilaspere kohta. Seega kujuneb sarnase 

mee kogutoodangu juures ühe kilogrammi mee omahind suurima, 1000 mesilasperega, 

mesila puhul väikseimaks. 

 

Investeeringud põhivarasse erinevad mesilate suuruste lõikes, kuna iga mesila vajadustele 

sobib vastava võimekusega tehnika ning sarnase inventari ostuhinnad sõltuvad ostetavast 

kogusest. 150 mesilasperega mesila puhul on põhivarainvesteering 118 400 €, mis sisaldab 

180 m2 suurust mesilahoonet, mille ruutmeetri hinnaks on 300 €/m2, mis on maapiirkonna 

keskmine tootmishoonete hind viimastel aastatel (Kinnisvaraturu...  2014: 59). Lisaks 

kuulub põhivarainvesteeringu sekka HS1B lahtikaanetusliin koos tigupressiga, vurr, rokla, 

korpustarud, Farrar raamid, mahutid, mesilaspered ja muud põhivara (Tabel 5). 

300 mesilasperega mahemesila põhivarainvesteering ulatub 203 500 euroni. 300m2 hoone 

ruutmeetri hinnaks on arvestatud sarnaselt 150 mesilasperega mesila puhul 300 €/m2. 

Samuti kuulub soetatava põhivara hulka ES1B lahtikaanetusliin koos tigupressiga, 2 vurri, 

meepump, rokla, korpustarud ja raamid, mesilaspered ning muud põhivara.  
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Tabel 5. Kasutatava põhivara nimetus (maht) ja seadmeid tarniva ettevõtte nimetus 

Põhivara 

nimetus 

Mesilasperede arv mesilas 
Tarniv ettevõte 

150 300 600 1000 

Mesilahoone, 

m2 
180  300 480 800 x 

Vurritamis-

tehnika 

Vurr, HS1B 

lahtikaanetusliin, 

tigupress 

Vurr, ES1B 

lahtikaanetusliin, 

tigupress 

120 raamiline 

vurritusliin 

120 raamiline 

vurritusliin 

Asten mesindus 

OÜ, Paradise 

honey OY 

Pump - GR Minor 40 GR Major 60 GR Major 60 Liverani Srl 

Rokla 
PL 2000 

QUICKLIFT 
PL 2000 

QUICKLIFT 

PL 2000 

QUICKLIFT 

kaks PL 2000 

QUICKLIFT 
Awre OÜ 

Mee mahutid 

(piimajahutid), l 
600 1200 2 x 1800 2 x 1800 Blocket.se 

Virnastaja - - ATLET ATLET Awre OÜ 

Söödapump - - 
VEEPUMP 

TR 3.60 H 

VEEPUMP 

TR 3.60 H 
Mecro AS 

Raamid, tk 13500  27000  54000  90000  Meveda OÜ 

Korpused, tk 1350 2700 5400  9000  Meveda OÜ 

Mesilaspered, tk 150  300  600  1000  Apiservises S.a.S 

 

600 mesilasperega mahemesila põhivara investeeringuks on kokku 376 490 eurot. Mesila 

hoonepinnaks on arvestatud 480 m2, mis tagab optimaalse laopinna, meekärgede 

soojendusruumi ja vurriruumi pindala. Tootmispinna ruutmeetri arvestuslikuks hinnaks on 

arvestatud 300 €/m2 (Kinnisvaraturu... 2014: 59).  Mesilasse on planeeritud 120-raamiline 

vurriliin, mille kogumaksumuseks on 45 000 eurot. Lisaks vurriline on kasutusel järgmised 

põhivara artiklid: meepump, rokla, mahutid, virnastaja, veepump sööda pumpamiseks, 

korpustarud koos raamidega, mesilaspered ning muu põhivara väärtuses 5 000 eurot.   

1000 mesilasperega mesila põhivarainvesteeringu kogumaksumuseks kujunes 578 990 

eurot. 800 m2 hoone maksumus hinnaga 300 €/m2 on  240 000 eurot. (Kinnisvaraturu... 2014: 

59). 120 raamiline vurritusliin on sarnane 600 mesilasperega mesilale ning maksab 45 000 

eurot. Põhivarana vajatakse veel meepumpa, roklat, mahuteid, virnastajat, veepumpa sööda 

pumpamiseks, korpustarusid koos raamidega, mesilasperesid ning muud põhivara väärtuses 

7 000 eurot.  Erinevate mesilate põhivaramaksumused on toodud detailselt lahti Tabelis 6. 

Amortisatsioonimäärad on määratud vastavalt põhivara kasutuseale ning pärinevad 

mesindusettevõtte OÜ Kumalane põhivara amortisatsiooniarvestusest. 
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Tabel 6. Soetatava põhivara ostuhind (€) ning amortisatsioonimäär aastas (%) 

  Mesilasperede arv mesilas   

Põhivara 150 300 600 1000 Amortisatsioonimäär 

Hoone 54000 90000 144000 240000 5% 

Vurritamistehnika 13000 17000 45000 45000 5% 

Pump 0 2000 2500 2500 15% 

Rokla 300 300 300 600 15% 

Mahutid 700 1200 2500 2500 5% 

Virnastaja 0 0 6300 6300 10% 

Söödapump 0 0 575 575 10% 

Korpused 21900 42000 80400 122000 5% 

Raamid 12000 24000 48000 80000 8% 

Muu põhivara 3000 3000 5000 7000 15% 

Mesilaspere 13500 24000 44400 75000 0% 

Põhivara kokku 118400 203500 376490 578990  x 

 

Eelarve koostamisel lähtub autor eeldusest, et eelarves toodud kulude hinnatõus on võrdne 

perioodi 2002-2012 Euroopa keskmise aastase inflatsioonimääraga 2,3% (Consumer... 

2013). Autor lähtub eelneva perioodi inflatsioonimäärast, kuna perioodi on jäänud nii kiire 

majanduskasv kui majanduslangus ning seetõttu kirjeldab 2,3% inflatsioonimäär tulevikus 

hinnatõusu piisava täpsusega.   

Investeerimisprojekti eelarve koostamise on kulude kõrval olulisimaks teguriks toodangu 

maht ja hind. Mesinduses on olemas mitmeid toodanguliike – mesi, vaha, taruvaik, 

mesilasemad, mesilaspered, tolmeldamisteenus, toitepiim ning mesilasmürk. Antud töös 

arvestab autor asjaoluga, et mesilate põhitootmissuund on meetootmine ning kaasnevaks 

toodanguks on vaha. Vaha tekib arvestuslikult 20 g ühe kilogrammi mee kohta. Toodud suhe 

pärineb Kumalane OÜ viimase 5 aasta mee- ja vahatoodangu suhtest.  

Mahemee hulgihinnaks on arvestatud 3,6 €/kg tarneklausliga EXW, mis on keskmine 

mahemee hulgihind Euroopas. Tarneklausel EXW tähendab, et kaup on valmis laadimiseks 

müüja territooriumil kokkulepitud ajal. Antud hind on 2014. ja 2015. aasta mee hulgimüüja 

Parodi Apicultura SR mahemee hulgihindade keskmine.  Parodi Apicultura SRL müüb 

Lõuna-Ameerika, Aasia ning Euroopa tava- ning mahemett hulgi Euroopas ning Lõuna-

Ameerikas. Parodi Apicultura SRL müüb mahevaha  hulgihinnaga 8€/kg. Eelarvesse on sisse 

arvestatud mee ja vaha hulgihinna tõus 1,5% aastas, kuna kohaliku mee nõudlus on pidevalt  

pakkumisest kõrgem, kuid hindu hoiab all odav Aasias toodetav mesi.  
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2.1.4. Investeerimisprojekti tasuvusarvutused ja hindamine 

 

Investeeringu nüüdispuhasväärtust saab vaadata kui mõõdikut, mis kirjeldab, millises 

ulatuses projekt suurendab või vähendab projekti rakendava ettevõtte väärtust. Autor on 

koostanud vastavalt nelja erineva suurusega mesila aastased eelarved ning arvestanud välja 

iga mesila põhivara investeeringute summa. Mesinduses on olulisim muutuja aasta keskmine 

meetoodang, mis mõjutab suurel määral ettevõtte tootmise tasuvust. Seetõttu tuleb uurida 

mesilate tasuvust erinevatel keskmise meetoodangu tasemetel.  

Autor kasutab NPV (valem 1.1) arvutamiseks Exceli funktsiooni NPV, mis arvestab 

investori oodatavat tulumäära ja tulevasi rahavoogusid ning millest on maha lahutatud 

esialgne investeering põhivarasse. Antud arvutuskäik viidi läbi nelja erineva suurusega 

mesila puhul. Eeldatavateks keskmiseks toodangumahuks mesilaspere kohta hindas autor 40 

kg kuni 75 kg viie kilogrammise sammuga, saamaks paremat ülevaadet nüüdispuhasväärtuse 

muutumisest toodangumahu kasvades. Väikese, 150 mesilasperega, mahemesila puhul on 

NPV väärtus positiivne alates toodangumahust 70 kg mesilaspere kohta.  

 

Tabel 6. Mesilate nüüdispuhasväärtused 10 aastase investeerimisprojekti puhul erinevate 

keskmiste toodangutasemete juures, €  

Mesilasperede arv 

mesilas 

Mesilaspere keskmine meetoodang (kg) 

40 45 50 55 60 65 70 75 

150 -110081 -91087 -72093 -53098 -34104 -15109 3885 22879 

300 -163067 -120453 -77840 -35226 7388 50001 92615 135229 

600 -261901 -176674 -91447 -6219 79008 164235 249463 334690 

1000 -105975 35678 177331 318984 460638 602291 743944 885597 

 

Võrdsustades NPV-d  kõigi antud töös vaatluse all olevate mahemesila suuruste korral 

nulliga, saame uurida, kuidas on mesila tasuvus sõltuvuses keskmisest meetoodangust. 150 

mesilasperega mahemesila puhul on tasuvuse piiriks  keskmiselt 69 kg mesilaspere kohta. 

Tegemist on suhteliselt kõrge näitajaga ning 10-aastane keskmine saab nii kõrge olla vaid 

heas korjepiirkonnas ja oskusliku mesiniku käe all. 300 mesilasperega mahemesila puhul on 

NPV väärtus null 59,1 kg juures, mis tähendab, et kui mesindusettevõte suudab tagada 10 

aastase perioodi jooksul suuremat keskmist tootlust kui 59,1 kg, siis on mõistlik mesilasse 
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investeerida. 600 mesilasperega mesila puhul tasub investeering ära, kui pikaajaline 

meetoodangu keskmine ületab 55,5 kg. Kõige suurema vaatluse all olnud mesila puhul on 

mõistlik projekti investeerida kui pikaajaline meetoodangu keskmine ületab 43,8 kg.  

Jooniselt võib näha, et tegemist on langeva trendiga, mida võib kirjeldada ka kui 

mastaabiefekti teket tootmismahu suurenedes.  

 

 

Joonis 7. Keskmine aastane meetoodang erineva suurusega mesilates, mille puhul NPV 

võrdub nulliga, kg/aastas  

 

Kasumiindeks (PI) näitab, mitu eurot teenib tagasi iga projekti paigutatud  euro. Vaatleme 

PI näitajat 60 kg keskmise toodangu juures (Tabel 7). Kui 150 mesilasperega mesilaprojekti 

ei tasu 60 kg keskmise toodangu korral  investeerida, siis juba 300, 600 ja 1000 

mesilasperega mahemesilasse on rahapaigutus mõistlik. 300 mesilasperega mahemesila  

kasumiindeks on 60 kg keskmise saagi juures  vaid 1,032, mis on vaid 0,032 võrra suurem 

kui 1. See tähendab, et projekt ei too investorile  suurt lisaväärtust, vaid tagab ainult esialgse 

investeeringu tagasiteenimise ning 3,2 senti lisaks iga paigutatud euro kohta.  
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Tabel 7. Kasumiindeks erineva suuruse ja erineva toodanguga mahemesilates, € 

Mesilasperede arv 

mahemesilas 

Mesilaspere keskmine meetoodang (kg) 

40 45 50 55 60 65 70 75 

150 0,070 0,231 0,391 0,552 0,712 0,872 1,033 1,193 

300 0,199 0,408 0,617 0,827 1,036 1,246 1,455 1,665 

600 0,302 0,527 0,752 0,977 1,202 1,427 1,652 1,877 

1000 0,816 1,059 1,303 1,547 1,790 2,034 2,277 2,521 

 

600 mesilasperega mahemesila puhul teenib iga investeeritud euro lisaks 0,202 eurot ning 

1000 mesilasperega mahemesilas 0,79 eurot. Võib öelda, et 60 kg keskmise tootluse juures 

on mõistlik investeerida nii 600 kui 1000 mesilasperega mesilasse.  

IRRi väärtus peab olema suurem kui investori oodatav tulumäär , milleks on 8,36% aastas. 

Tabelist 8 võib välja lugeda, et sarnaselt PI ja NPV väärtustele on tasuvuspunktid erinevate 

mahemesilate keskmise meetoodangu puhul erinevad. 150 mesilasperega mahemesilasse 

tasub investeerida, kui eeldatav keskmine tootlus ületab 70 kg mesilaspere kohta. Juba 300 

mesilasperega mahemesila puhul on mõistlik investeering teostada, kui keskmine toodang 

on vähemalt 65 kg mesilaspere kohta. Kui 1000 mesilasperega mesilasse tasub investeerida, 

kui eeldatakse vähemalt 50 kg keskmist toodangut, siis 600 mesilasperega peab keskmine 

toodang  olema vähemalt 10 kg suurem ehk 60 kg mesilaspere kohta. 

 

Tabel 8. IRR väärtused erinevate meetoodangute juures, % 

Mesilasperede 

arv mesilas 

Mesilaspere keskmine meetoodang (kg) 

40 45 50 55 60 65 70 75 

150 -10,2% -6,7% -3,3% -0,1% 3,0% 6,0% 8,9% 11,8% 

300 -8,5% -4,5% -0,6% 3,0% 6,5% 9,9% 13,2% 16,4% 

600 -7,1% -2,6% 1,6% 5,5% 9,3% 12,9% 16,4% 19,8% 

1000 3,0% 7,0% 10,8% 14,5% 18,1% 21,7% 25,2% 28,6% 

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et mida suurem on mahemesila, seda väiksem võib olla keskmine 

meetoodang, mille korral on tasuv investoril investeerida mahemesila rajamisse.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö esimese peatükis anti ülevaade investeeringu planeerimise teoreetilisest 

käsitlusest. Töö teoreetiline käsitlus on toodud kolme alapeatükina, milleks on pikaajalise 

investeeringute planeerimine, investeerimisprojekti eelarve ning investeerimisprojekti 

hindamismeetodid. 

Esimeses alapeatükis kirjeldas autor pikaajaliste investeeringute planeerimist. Samuti toodi 

investeeringu planeerimise peatükis välja olulisemad printsiibid, millest peaks investor 

lähtuma. 

Teises alapeatükis selgitati investeerimisprojekti eelarve kui sellise olemust ning anti 

lühiülevaade eelarve koostamise protsessist. Sarnaselt eelarve koostamise protsessi 

etappidele, koostas autor mahemesila rajamise eelarve algversiooni, mida pärast analüüsiti 

ja hindamist täiendati, eelarve täpsust ja reaalseid tootmiseripärasid arvestades. 

Kolmandas alapeatükis on töö autor kirjeldanud investeerimisprojekti hindamismeetodeid. 

Peamisteks hindamismeetoditeks valis autor nüüdispuhasväärtuse (NPV), kasumiindeksi 

(PI) ning sisemise rentaabluse (IRR). Samuti annab autor ülevaate kapitali hinna kujunemise 

meetodist, milleks on kaalutud keskmine kapitali hind ning lisaks antakse ülevaade 

omakapitali hinna kujunemise meetodist.Töö empiirilises osa esimeses alapeatükis anti 

ülevaade mesinduse ajaloost, mesindusest Eestis ning mahemesinduse nõuetest, mis on 

mahemesilate rajamise inventari valiku ja eelarve kujunemise aluseks. Empiirilise osa teises 

alapeatükis anti ülevaade mahemesilates kasutatavast mesindusinventarist ning –

tehnoloogiast. Samuti põhjendas auto tehnoloogia ja inventari valikut nii 150, 300, 600 kui 

1000 mesilasperega mesilas. 

Töö empiirilise osa kolmandas alapeatükis koostas autor nelja erineva suurusega 

mahemesila eelarved. Autor koostas nii aastase kulude prognoosi kui põhivarainvesteeringu 

eelarve. Kulude prognoosi, põhivarainvesteeringu eelarve ning rahavoogude prognoosi 

koostamisel lähtus autor mesilas vajaminevatest tarvikutest ja seadmetest, mille hinnainfo 

saadi hinnapakkumistest.  
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Empiirilise osa neljandas alapeatükis analüüsis ja hindas autor nelja erineva mahemesila 

tasuvust nüüdispuhasväärtuse, kasumiindeksi ning sisemise rentaabluse alusel. Sarnaselt 

eelarve koostamise peatükis välja tulnud tõdemusega, kus kulud ühe pere kohta vähenesid 

kui mesilasperede arv kasvas mesilas, vähenes keskmine meetoodang mesilaspere mesila 

suuruse kasvades, mis tagaks nüüdispuhasväärtuse positiivse väärtuse, mille korral on 

mõistlik investeerida mesila rajamisse. 150 mesilasperega mahemesila keskmine 

meetoodang 10 aastasel perioodil peab olema vähemalt 69 kg, tagamaks 

nüüdispuhasväärtuse positiivse väärtuse, mille korral on mõistlik investeerida mesila 

rajamisse. Keskmine toodang 300, 600 ja 1000 mesilasperega mahemesila puhul peab olema 

vähemalt on 59,1 kg, 55,5 kg ja 43,8 kg, et tagada tulevaste rahavoogude 

nüügispuhasväätuse positiivne tulem. Sarnaselt tavatootmisega, tekib mahemesinduses 

samuti mastaabisääst ning suurema mesila korral on võimalik investeering tagasi teenida 

väiksema keskmise toodangu juures.   

Järgnevatest  töödes, kus uuritakse mahemesilasse investeerimise tasuvust, võiks pöörata 

tähelepanu väiksema kui 150 mesilasperedega mesilate tasuvusele või suurema kui 1000 

mesilasperega mesilate tasuvusele. Sarnast metoodikat ja töö ülesehitust võib kasutada ka 

tavamesila investeerimisprojektide tasuvuse hindamisel ning tuletamaks mesila keskmist 

aastast toodangut mesilaspere kohta, mille puhul on tavamesilasse mõistlik investeerida. 
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THE FINANCIAL ANALYSIS OF THE FIXED ASSESTS 

INVESTMENT PROJECT BASED ON THE EXAMPLE OF 

ESTONIAN ORGANIC BEEKEEPING 

SUMMARY 

Apiculture  has played an important role in the primary sector for centuries, its main produce 

being sweet honey and beeswax used in candle production. Traditional beekeeping is 

nowadays continued in the form of nature-conscious organic beekeeping 

The purpose of the current bachelor’s  thesis is to establish the profitability of a ten-year 

investment project for an organic apiary.   In order to assess the profitability, four budgets 

for apiaries of different sizes have been prepared.  The apiary sizes used in the thesis are 

150, 300, 600 and 1000 bee colonies. In Estonia. apiaries of such sizes can be found in fair 

amount; however, they are not organic apiaries. Organic apiaries in Estonia usually have 

much less bee colonies. 

To reach the purpse of the thesis, the following assignments have been set: 

1) to find out the technological peculiarities of different apiaries; 

2) to establish the budgets for organic apiaries of different sizes; 

3) to find out the relationship between profitability and average honey production in an 

organic apiary; 

4) to evaluate the profitability of organic apiariesbased on  average honey production. 

The evaluation methods used in this paper are the net present value method  (NPV), profit 

index (PI) and internal rate of return (IRR). Furthermore, the author gives an overview of  

the cost of capital based on the weighted average cost of capital theory and the development 

of the cost of equity. The cost of capital has been assessed as 8,36%. 
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The size of the investment in fixed assets is dependant on the production capacity of apiaries 

of different sizes. The author reached the following fixed asset investment amounts for 

apiaries of 150, 300, 600 and 1000 bee colonies: 118 400 euros, 203 500 euros, 376 490 

euros and 578 990 euros, accordingly. The yearly cost per clony amounted to 199,7 euros, 

183,5 euros, 163,2 euros and 135,8 euros, the cost decreasing with the increase of the size 

of the apiary.   

The profitability of an apiary greatly depends on the average quantity of production; 

therefore, in order to reach the NPV, IRR and PI values different average yearly production 

quantities were used. The author found the average yearly production quantities in the case 

of which NPV equalled 0, PI value was 1 and IRR equalled the cost of capital, which was 

8,36%. A 150-colony apiary makes itself worthwhile investing in when the average 

production for ten years is at least 69 kg per colony. A 300-colony apiary is an advisable 

investment when the average production exceeds 59,1 kg per colony. The necessary 

production quantities for 600 and 1 000 bee colonies are 55,5 kg and 43,8 kg per colony. 
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Lisa 1. 1000 mesilasperega mesila põhivara investeerimisprojekti eelarve 50 kg keskmise meetoodangu puhul 

mesilaspere kohta, € 

 Aasta 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Müügimaht mesi, kg  50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Müügimaht vaha, kg  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Müügikäive, €  188000 190820 193682 196588 199536 202529 205567 208651 211781 214957 

Muutuvkulud, €  74379 76089 77839 79630 81461 83335 85251 87212 89218 91270 

Püsikulud, €  35789 36613 37455 38316 39197 40099 41021 41965 42930 43917 

Soetatud põhivara amortisatsioon, €  26335 26335 26335 26335 26335 26335 26335 26335 26335 26335 

Ärikasum, €  51497 51783 52053 52307 52543 52761 52960 53139 53298 53435 

Juurdekasvuline rahavood, €  77832 78118 78388 78642 78878 79096 79295 79474 79633 79770 

Põhivara soetus/müük, € -581475          318125 

Projekti puhtad rahavood, € -581475 77832 78118 78388 78642 78878 79096 79295 79474 79633 397895 

Diskonteerimistegur 1/(1+i)^n 1 0,9229 0,8517 0,7860 0,7254 0,6695 0,6178 0,5702 0,5262 0,4856 0,4482 

Diskonteeritud rahavood, € -581475 71830 66534 61616 57048 52806 48869 45214 41821 38673 178333 
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