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Bioloogiliste tootmisjääkide kasutamine kõrge lisandväärtusega toodete tootmiseks võib 

aidata kaasa nii majandusliku kui ka keskkonnaalase jätkusuutlikkuse tagamisele ning 

seetõttu on osa biomajanduse tulevikust. Uudsete lahenduste kasutamine annab võimaluse 

säilitada Eesti põllumajanduslik konkurentsivõime ja selle läbi panustada biojäätmete 

vähendamisse. Magistritöö eesmärk on välja selgitada musta sõstra biomajanduse 

väärtusahelad ja anda hinnang musta sõstra pressjäägi kasutamise võimalustele. 

Uurimustöö viidi läbi kombineeritud juhtumiuurimusena, mis koosneb nii kvantitatiivsest kui 
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väärindada soovivatele ettevõtjatele. 

Märksõnad: Bioringmajandus, väärindamine, must sõstar. 



 

 

 

 

 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51006  

Abstract of Master’s Thesis 

Author: Kristo Räämet Curriculum: Economics and Entrepreneurship 

Title: Bioeconomy value chains for blackcurrants 

Pages: 67 Figures: 15 Tables: 8 Appendixes: 3 

Department: Institute of Economics and Social Sciences 

Field of research and (CERC S) code: S187 

Supervisor: Professor Rando Värnik, Dr (econ) 

Place and date: Tartu 2021 

The use of organic production residues to produce high value-added products can contribute 

to both economic and environmental sustainability and is, therefore, part of the future of the 

bioeconomy. The use of innovative solutions provides an opportunity to maintain Estonia's 

agricultural competitiveness and thereby also contribute to the reduction of biowaste.  

The master's thesis aims to find out the bioeconomy value chains of blackcurrants and to 

evaluate the possibilities of using blackcurrant press residue. 

The study was conducted as a combined case study consisting of both quantitative and 

qualitative analysis. To be able to assess the use of blackcurrant press residue, the author 

conducted semi-structured interviews with a blackcurrant farmer, an expert in organic 

products, and three potential service providers for blackcurrant residue processing. In the case 

study, the conversion of blackcurrant into juice produced 1500kg of press residue in the 

production chain. Among the blackcurrant press residue processing service providers, the 

value of 9.47€/kg for A1, 5.87€/kg for A2, and 5.5€/kg for A3 can be added to the 

blackcurrant pulp during valorization. Further research should address the investments in 

equipment, profitability, and the prospects for companies wishing to add value to the 

blackcurrants. 

Keywords: Circular bioeconomy, valorization, blackcurrants 



 

 

 

 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ......................................................................................................................... 5 
1. BIOMAJANDUS JA MUST SÕSTAR ................................................................................... 7 

1.1. Biomajanduse käsitlus.................................................................................................... 7 
1.2. Biomajanduse väärtusahelad ........................................................................................ 14 

1.3. Musta sõstra olemus ..................................................................................................... 18 
1.4. Musta sõstra marjade ja kõrvalsaaduste väärindamise võimalused väärtusahelas ...... 22 

2. MUSTA SÕSTRA BIOMAJANDUSE VÄÄRTUSAHELAD ............................................ 25 

2.1. Andmed ja metoodika .................................................................................................. 25 
2.2. Musta sõstra väärtusahelad .......................................................................................... 27 
2.3. Juhtumiuuring .............................................................................................................. 34 

2.3.1. Musta sõstra omahinna kujunemine ................................................................... 34 
2.3.2. Mustasõstramahla omahinna kujunemine ja pressjäägi tekkimine .................... 37 

2.4. Tulemuste analüüs........................................................................................................ 38 
2.5. Eksperdihinnang turundustegevustele.......................................................................... 47 
2.6. Tulemused ja arutelu .................................................................................................... 49 

KOKKUVÕTE .......................................................................................................................... 51 
KASUTATUD KIRJANDUS ................................................................................................... 54 

LISAD ....................................................................................................................................... 62 
Lisa 1. Musta sõstra väärtusahel ......................................................................................... 63 

Lisa 2. Intervjuu küsimused ................................................................................................ 64 
Lisa 3. Lihtlitsents ............................................................................................................... 67 

 

  



5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Musta sõstra väärindamine erinevates väärtusahelates võib oluliselt suurendada musta sõstra 

kasvatajate sissetulekut, ning aitab kaasa saaduste müügiperioodi pikendamisele. Väärindamine 

eeldab täiendavate tehnoloogiliste lahenduste kasutamist väärtusahelas, liikudes musta sõstra 

tootmisest edasi selle töötlemiseni. Musta sõstra töötlemine võib osutuda ettevõtluse 

mitmekesistamise võimaluseks, spetsialiseerudes marjadest mahla tootmisele ning tekkivate 

jääkide väärindamisele. Teadaolevalt  väärindadakse musta sõstart eelkõige mahlaks, moosiks 

ning limonaadiks. Väärindamise tulemusena võib töötlemisprotseduuride käigus kaduma minna 

üks kolmandik toorainest, mis omakorda võib tootja jaoks olla kulukas ning avaldada negatiivset 

mõju keskkonnale (O'Shea et al. 2012).  Tänapäeval satub suur hulk musta sõstra pressjääki 

lihtsat pinnasesse ja prügilatesse, tekitades sellega tõsiseid keskkonna probleeme, sest musta 

sõstra pressjääk on oma iseloomult happeline (Imge et al. 2017).  

Keskkonna probleemide lahendamiseks on üheks võimaluseks tooraine töötlemisel tekkivate 

kõrvalsaaduste väärindamine. Kõrvalsaaduseks loetakse saadust, mis tekib millegi muu 

valmistamise tulemusena (Cambridge Dictionary… 2021). Marjasaaduste töötlemisel mahlaks 

tekib väärtusahelas pressjääk ehk biomass, mida on teoreetiliselt võimalik veel väärindada. 

Üldise biomajanduse- ja tehnoloogia arenguga on tänapäeval üha enam võimalusi lisada 

tootmisjääkidele väärtust. Need võimalused haakuvad Euroopa Liidu ringmajanduse 

strateegiaga, milles on sätestatud mitmed eesmärgid ja meetmed, mis ajendavad nii jäätmete 

tekkimist vältima kui ka üldiselt saavutama säästvat majandamist, mis tarbimisse võetud 

ressursse maksimaalselt kasutaks (Keskkonnaagentuur… 2020).  

Marjakasvatajaid peaks motiveerima pressjääke töötlema võimalik lisandväärtuse kasv, mis 

omakorda võib neid kindlustada ebaühtlaste kokkuostu hindade vastu. Keskkonna seisukohast 

on tootmisjääkide vähendamisel mitmeid positiivseid mõjusid meie ökosüsteemile ja 

bioloogilisele mitmekesisusele. Majanduslikust seisukohast võib tootmisjääkide vähendamine 

avaldada positiivset mõju tarnijate ja tarbijate heaolule. Põllumajandustootjad, töötlejad,  
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transportijad ning edasimüüjad saavad seeläbi oma tootlikkust suurendada. (Rodriguez et al. 

2021: 134)  

Bioloogiliste tootmisjääkide kasutamine kõrge lisandväärtusega toodete tootmiseks võib aidata 

kaasa nii majandusliku kui ka keskkonnaalase jätkusuutlikkuse tagamisele ning seetõttu on osa 

biomajanduse tulevikust. Uudsete lahenduste kasutamine annab võimaluse säilitada Eesti 

põllumajanduslik konkurentsivõime ja selle läbi panustada ka biojäätmete vähendamisse. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada musta sõstra biomajanduse väärtusahelad ja anda 

hinnang musta sõstra pressjäägi kasutamise võimalustele. 

Magistritöö eesmärgi täitmiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 

• Anda ülevaade biomajanduse ja väärtusahelate teoreetilistest seisukohtadest 

• Anda ülevaade must sõstra olemusest ja kasvatuse dünaamikast Eestis ja maailmas 

• Anda ülevaade musta sõstra väärtusahelatest ja nende kujunemisest 

• Hinnata kui palju tekib biomassi musta sõstra mahlaks töötlemise käigus?  

• Anda hinnang võimalikele biomajanduse väärtusahelatele musta sõstra lisandväärtuse 

andmisel  

• Analüüsida musta sõstra biomajanduse väärtusahelates kulu ja tulu kujunemist 

• Analüüsida millised on võimalikud turundusalased tegevused musta sõstra biomassist 

loodud toodete turustamiseks? 

 

Magistritöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas antakse 

ülevaade biomajandusest, biomajanduse väärtusahelatest ning musta sõstra marjade ja 

pressjäägi väärindamise võimalustest. Töö empiirilises osas keskendutakse musta sõstra 

väärtusahelatele mida on kirjeldatud tuginedes kirjandusallikatele. Ühtlasi analüüsitakse 

juhtumiuuringuks läbiviidud intervjuusid, musta sõstra pressjäägi töötlemisteenuse võimalike 

pakkujate seas, musta sõstart kasvataja ning mahetoodete turu ja ekspordi eksperdi arvamust 

toodete turundamise ja potentsiaalsete turundustegevuste osas. 
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1. BIOMAJANDUS JA MUST SÕSTAR 

1.1. Biomajanduse käsitlus 

Viimaste kümnendite jooksul on nii teadusuuringutes kui ka poliitilistes aruteludes muutunud 

oluliselt tähtsamaks biomajanduse mõiste. Sageli väidetakse, et tegemist võib olla ühe 

võimaliku lahendusega mitmetele globaalsetele väljakutsetele, kuid üksmeelt ei ole saavutatud 

biomajanduse tähenduse osas (Hansen et al 2016: 1). Meie ajastu globaalsed väljakutsed on 

sõnastatud 2009. aasta LUND deklaratsioonis, kus tuuakse esile, et eelkõige peab leidma 

jätkusuutlikud lahendused globaalse soojenemise, väheneva energia-, vee- ja toiduvarude, 

vananeva ühiskonna, rahvatervise ning pandeemia ja turvalisuse valdkondades (The Lund 

Declaration, 2009: 1). 

Adamowiczi (2017: 35) hinnangul olid esimesed katsed biomajanduse mõiste määratlemiseks 

aastatel 1997 ja 1998 ning said hoo sisse 2007. aastal. Biomajanduse uute definitsioonide 

loomisel on tendents liikuda lihtsatelt terminitelt keerukamatele ja muuta need sobilikumaks, 

pidades silmas riiklikke vajadusi. Ühiseks jooneks on tegevusalast sõltumata biomajanduse 

hindamine innovatsiooni ja majandusliku kasu vaates (Sealsamas). 

Üheks esimeseks määratlusteks peetakse Juan Enriquez Caboti ja Rodrigo Martinezi arutelu 

1998. aasta Science Magazine artiklis, milles nad toovad välja selle, kuidas teaduse areng 

genoomikas viib muudatusteni maailma majanduses (Birner 2018: 17). Kuigi Cabot ja Martinez 

oma arutelus ei kasuta mõistet „biomajandus“, siis peetakse seda biomajanduse mõiste 

määratlemise üheks alustalaks, mille  põhifookus on suunatud bioteaduste ja biotehnoloogia 

arengule ning millel on omakorda võime muuta tööstuslikke protsesse (Sealsamas). Sarnaselt 

on biomajanduse mõistet määratlenud ka  Inglismaa Keskkonna-, toidu- ja maaeluministeerium 

DEFRA (2007) (Department for Environment, Food and Rural Affairs), mille kohaselt on 

biomajandus uus kontseptsioon, mis hõlmab erinevaid majandussektoreid ning bioteaduste 

arengu käigus loodavad uued tooted ja teenused on kasulikud kõigile osapooltele.  
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Kuigi esimesed biomajanduse mõiste definitsioonid on koostatud kümneid aastaid tagasi, on 

võimalik leida nendes sarnasusi tänapäevaste käsitlustega. Osadele definitsioonidele on lisatud 

juurde biomassi mõiste. Biomass viitab orgaanilisele materjalile, mis on saadud taimedest 

bioloogiliste protsesside käigus, biomassiks loetakse ka vetikad, puud ja põllukultuurid (Fantini 

2017 :21).  

Kuigi biomass võib olla ka loomne, siis antud magistritöö keskendub eelkõige taimsele 

biomassile. Biotehnoloogia ja bioteaduste uurimisnõukogu BBSRC (2016) (Biotechnology and 

Biological Sciences Research Council) on defineerinud biomajanduse mõiste kui biomassi 

tootmise ja taastuvate bioloogiliste ressursside muundamine lisandväärtusega toodeteks, nagu 

toit, biopõhised produktid ja bioenergia.  

Maaeluministeerium (2019) on käsitlenud biomajanduse mõistet Eestis eelkõige kui taastuva 

biomassi tootmist ja selle muutmise toiduks, söödaks või teisteks toodeteks ja energiaks. Samuti 

hõlmab biomajandus peaaegu kõiki majandussektoreid, kuid eelkõige on selle all mõistetud 

bioloogilisi ressursse kasutavaid sektoreid. Põllumajanduse, kalanduse ja metsandusega seotud 

tööstused on biomajandusega kõige lähemalt seotud (Sealsamas). 

Biomajanduse mõiste on muutunud ka poliitikadokumentides ja strateegiates ülemaailmselt 

põhiliseks terminiks, mida kasutatakse taimepõhiste ressursside kasutamisel. Global 

Bioeconomy Summit 2018 IV aruandes on biomajanduse mõiste määratletud kui bioloogiliste 

ressursside, sealhulgas teadmiste, teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni tootmine, kasutamine ja 

säilitamine, et  võimaldada jätkusuutlikke lahendusi nagu teave, tooted, protsessid ja teenused 

ning selle tulemusena liikuda jätkusuutlikku majanduse poole (Teitelbaum et al. 2020: 9).   

Sama kinnitavad ka (Dietz et al. 2018: 1), et biomajandus põhineb ideel rakendada bioloogilisi 

põhimõtteid ja protsesse kõigis majandussektorites ning asendada fossiilipõhised toorained 

majanduses üha enam bioloogiliste ressursside ja põhimõtetega. 

Markkus Bugge et al. (2016) on välja toonud, et biomajanduse mõistet käsitletakse enamasti  

kolmest vaatenurgast (mõiste käsitlused on toodud tabelis 1). 
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Tabel 1. Biomajanduse erinevad käsitlused, autori koostatud  (Hansen et al. 2016: 10) alusel 

  Biotehnoloogia vaatenurk Bioressursside vaatenurk Ökoloogiline vaatenurk 

Eesmärk 
Uute töökohtade loomine ja 

majanduskasv 

Majanduskasv ja 

jätkusuutlikkus 

Jätkusuutlikkus, bioloogiline 

mitmekesisus, ökosüsteemide 

kaitse, mulla degradatsiooni 

vältimine 

Väärtuse 

loomine 

Biotehnoloogia rakendamine, 

uurimistöö ja tehnoloogia 

turustamine 

Bioressursside 

ümberkujundamine ja 

kvaliteedi tõstmine 

(protsessile orienteeritud) 

Integreeritud 

tootmissüsteemide ja 

territoriaalse identiteediga 

kvaliteetsete toodete 

väljatöötamine 

Innovatsioon 

Teadus- ja arendustegevus, 

patendid, tehnilised 

eesmärgid, teadusnõukogud ja 

rahastajad (teaduse tõukejõud, 

lineaarne mudel) 

Interdistsiplinaarne, 

maakasutuse 

optimeerimine, kaasata 

degradeerunud maa 

biokütuste tootmise, 

biovarude kasutamise ja 

kättesaadavuse, 

jäätmekäitluse, tehnika, 

teaduse ja turu hulka 

(interaktiivne ja võrgustatud 

tootmisrežiim) 

Soodsate orgaaniliste-

ökoloogiliste tavade, eetika, 

riski, jätkusuutlikkuse, 

ökoloogilise koostoime, 

jäätmete taaskasutamine ja 

ringlussevõtt, maakasutus 

(ringikujuline ja isemajandav 

tootmisviis) 

Regionaalne 

fookus  
Ülemaailmsed klastrid  Maapiirkonnad / äärealad Maapiirkonnad / äärealad 

 

Suurriikide ja majandus,- poliitiliste-liitude biomajanduse käsitlused võivad suuresti erineda. 

Euroopa Liit on defineerinud biomajanduse mõistet kui taastuvate bioloogiliste ressursside 

kasutamist maalt ja merelt, silmas on peetud põllumajandust, metsandust, kalandust, 

loomakasvatust ja mikroorganisme, mida saaks kasutada toidu, materjalide ja energia 

tootmiseks (European Comission… 2020).  Ameerika Ühendriikides on biomajandus 

määratletud kui majandustegevus, mille juhtivateks osadeks on teadustöö ja innovatsiooni alane 

tegevus bioteaduste ja biotehnoloogia valdkonnas, mille on teinud võimalikuks tehnoloogia 

arengud tehnika-  ja infoteadustes (U.S. Bioeconomy Is Strong, But Faces Challenges… 2020).  

Biomajanduse mõiste käsitluses on selgeid erinevusi Euroopa Liidus ja Ameerika 

Ühendriikides, kus viimases biomajanduse valdkond välistab sageli traditsioonilise 

põllumajanduse sektori (Adamowicz 2017: 35). McCormick ja Kautto (2013: 2602) hinnangul 

mõistavad biomajandusega seotud osapooled seda erinevalt. Nendel kirjeldustel on ühine see, 

et sageli on neis määratletud ressurss, tooted ning eesmärk ja tähendus eesmärgi saavutamiseks. 
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Sarnased omadused hõlmavad majanduse perspektiivi rõhutamist ja avaliku heaolu loomist. 

Bioloogiliste ressursside varjatud väärtuse realiseerimine ja lai sektori ülene fookus on see, mis 

võimaldab paindlikke tõlgendusi. (McCormick, Kautto 2013: 14). 

On selgelt näha, et biomajanduse mõistele on mitmeid käsitlusi ning see on ajas muutuv ja omab 

laiapõhjalist tähendust. Teitelbaum et al. (2020) toovad välja võimalikud põhjused, miks 

biomajanduse mõistet erinevalt käsitletakse, see on mõjutatud riikide tehnoloogilisest 

võimekusest, looduslikest maavarade osakaalust ja suhtelisest eelisest teiste riikide suhtes. 

Maciejczaki ja Hofreiteri (2013) hinnangul on biomajanduse erinevate definitsioonide üheks 

põhjuseks seotud osapoolte endi huvid. Kuigi on erinevusi biomajanduse mõiste käsitlemise 

osas, siis enamik määratlusi keskendub bioloogiliste ressursside tootmisele ja kasutamisele 

väärtuslike taimepõhiste toodete saamiseks (Teitelbaum et al. 2020: 153), (Besi, McCormick 

2015: 10463). 

Hinnates erinevaid  biomajanduse mõiste vaatenurki, on võimalik järeldada, et antud mõiste 

definitsioon sõltub suuresti riikide ja organisatsioonide eesmärkidest ja valikutest, kas pannakse 

esikohale majanduskasv, jätkusuutlikkus või nende kooslus. Sarnasele järeldusele on jõudnud 

ka Oguntuase (2017), kelle hinnangul ei ole biomajandusel selget määratlust, kuid olemasolevad 

määratlused on pidevalt muutuvad ning varieeruvad, sõltuvalt biomajandusega seotud osapoolte 

motivatsioonist ja eesmärkidest. Biomajandusest on saanud jätkusuutlike majandusstrateegiate 

keskpunkt paljudes riikides. 

Kuigi Kanada biomajanduse strateegia 2019. aasta dokumendis (Canada’s Bioeconomy 

Strategy, Leveraging our Strengths for a Sustainable Future) on käsitlenud biomajanduse 

mõistet sarnaselt Euroopa Liiduga, on nemad sätestanud, et biomajanduse keskmes peab olema 

jätkusuutlikkus. Biomajandusega seotud osapooled peavad tegema koostööd teiste 

ühiskonnaliikmetega, et oleks tagatud erinevate ressursside, sealhulgas jääkide ja jäätmete 

maksimaalne ringlusesse võtmine ja väärindamine (Bioindustrial Innovation Canada 2019: 18). 

On selged seosed biomajanduse ja jätkusuutlikkuse vahel, Euroopa liit on kirjeldanud 

biomajanduse olulisust rohelise kokkuleppe seisukohast, mille järgi peaks Euroopa saavutama 

kliimaneutraalsuse 2050. aastaks. Euroopa Liidu koostatud raporti How the bioeconomy 

contributes to the European Green Deal   kohaselt on biomajandus kui süsteemsete muutuste 

katalüsaator, mis tegeleb rohelise kokkuleppe, majanduslike, sotsiaalsete ja 
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keskkonnaaspektidega, otsides uusi võimalusi ressursside tootmiseks ja tarbimiseks, võttes 

arvesse meie planeedi võimekuse ja eemaldudes lineaarsest majandusest, mis põhineb fossiilsete 

kütuste ja mittetaastuvate maavarade laialdasel kasutamisel (European Commission… 2020). 

Üldsusele võib tunduda, et tegutseme keskkonna jaoks jätkusuutlikumalt, kui loobume 

fossiilsetest ressurssidest. Besi ja McCormick (2015: 10474)  toovad välja, et, kuigi 

biomajandus põhineb taastuvatel ressurssidel, ei muuda see biomajandust oma olemuselt kohe 

jätkusuutlikuks. Põhiline kriitika on seotud põllumajandusmaaga, sest ligikaudu 10–15% kogu 

maailma haritavast maast ei kasutata toidu tootmiseks, vaid pigem bioenergiakultuuride või 

biotööstuslikuks kasutamiseks mõeldud põllukultuuride jaoks (Issa et al. 2019: 16). Nõudluse 

suurenemine biopõhiste toodete järele suurendab veelgi survet piiratud biomassile ja 

maaressurssidele ning põhjustab seega mitmeid jätkusuutlikkuse konflikte, nagu juba bioenergia 

kontekstis näha (Gawel et al 2019: 14). Toidu ja sööda tootmine peab olema ülimuslik biomassi 

kasutamise suhtes materjali või energia eesmärgil (Besi, McCormick 2015: 10469). 

Biomajanduse areng ei tohi toimuda toidu turvalisuse arvelt (Sealsamas). Kardetakse 

biomajandusele üleminekuga kaasnevaid kasvavaid toiduhindasid, mis muudab vaeste inimeste 

olukorra veel halvemaks, ning eeldatakse, et selle tulemusena võidakse muuta Kagu-Aasia ja 

Ladina-Ameerika metsad põllumajandusmaaks, et toota palmiõli ja sojaube. (Issa et al. 2019: 

16). Klitkou et al. (2019) toovad välja, et biomajandus on jätkusuutlik ainult siis, kui see hoiab 

meie keskkonda ning kaitseb toidu kvaliteeti ja bioloogilist mitmekesisust. El-Chichakli (2016) 

hinnangul peab ülemaailmne biomajandus taastama looduskapitali ja parandama kasvava 

maailma elanikkonna elukvaliteeti. Jätkusuutliku biomajandusliku arengu tagamiseks on lisaks 

biotehnoloogiate arengule vaja ka sotsiaalseid muutuseid. (Dinu 2019: 5). Gawel et al. (2019: 

13) hinnangul saab biomajandus olla jätkusuutlik pikas perspektiivis vaid siis, kui ta on 

majanduse mõistes isemajandav ning pakub turustatavaid tooteid, mis ei sõltu pikaajalistest 

toetustest. Jätkusuutlikkuse all mõistetakse eelkõige võimet püsida, kuid see ei ole oluline ainult 

keskkonnahoiu seisukohalt, vaid sisaldab ka majanduslikku, sotsiaalset ja institutsionaalset 

mõõdet. Seega on jätkusuutlikkus tasakaal majanduskasvu, sotsiaalsfääri, looduskeskkonna ja 

muude eluvaldkondade vahel, mille eesmärk on tagada täisväärtuslik ühiskonnaelu jätkumine 

nii praegustele kui ka tulevastele põlvedele. (Eesti Keemiatööstuse Liit… 2021)  
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Biomajandus iseenesest peaks avaldama positiivset mõju kliimamuutustele ja 

keskkonnaaspektidele, jätkusuutlikkuse ees on biomajanduse areng oluline majanduskasvu 

seisukohalt (Hansen et al. 2016: 10). Varem näis majanduskasv sõltuvat sageli taastumatute 

loodusvarade kasutamisest ning eeldati, et varud on piiramatud, kuid tulemuseks on 

ressursikriis, mida ähvardab tooraine puudus ja hinnatõus. Tänapäeval otsitakse üha enam 

erinevaid majandusmudeleid, millega saab rikkust luua keskkonda kahjustamata (European 

Commission… 2015). Ka Ameerika Ühendriikides 2012. aastal avaldatud rahvusliku 

biomajanduse projekti (National Bioeconomy Blueprint) kohaselt on biomajandus Obama 

administratsiooni prioriteediks tõusnud eelkõige majandusliku kasvupotentsiaali ja paljude 

teiste pakutavate ühiskondlike hüvede tõttu. Mainitud suund võib muuta ameeriklaste eluiga ja 

tervist positiivses suunas ning vähendada sõltuvust naftast. Samas võib biomajandus olla 

lahenduseks peamistele keskkonnaprobleemidele, muuta tootmisprotsesse, suurendada 

põllumajandussektori tootlikkust ning ulatust, luues samal ajal uusi töökohti ja tööstusharusid. 

(Obama 2012: 1) 

Pfau et al. (2014: 1236) toovad välja peamised põhjused, miks biomajandusele üleminek on 

oluline, on otsene vajadus vähendada meie sõltuvust fossiilsetest ressurssidest. Seda eelkõige 

kolmel põhjusel: 

1. taastumatute ressursside kättesaadavus on ebakindel ja lähiajal eeldatakse nende 

vähenemist;  

2. ressursside ammutamine muutub kallimaks ja sellega kaasnevad keskkonnariskid;  

3. allesjäänud reservid asuvad sageli geopoliitiliselt ebastabiilsetes piirkondades.  

Need tegurid muudavad fossiilsetele ressurssidele alternatiivide leidmise soodsaks ja seetõttu 

soodustavad biomajanduse arengut (Sealsamas). Issa et al. (2019: 19) rõhutavad, et kõrge 

sissetulekuga majandused peaksid fossiilipõhistest tööstusharudest üha enam loobuma, 

kujundades majanduslikud protsessid ümber viisil, mille alustalaks oleksid taastuvad ressursid. 

ÜRO Toidu-ja Põllumajandusorganisatsioon (2018) peab oluliseks, et madalamate ja keskmiste 

sissetulekuga riikides, kus on kättesaadavad biomassiressursid, võib jätkusuutlik biomajandus 

avada uusi võimalusi majandusarenguks ja industrialiseerimiseks ning toetada majanduslikke ja 

sotsiaalseid eesmärke. Euroopa Liidus (2019) loodud  roheline kokkulepe, peaks olema uus 

kasvustrateegia, mille eesmärk on muuta Euroopa Liit õiglaseks ja jõukaks ühiskonnaks, kus on 
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kaasaegne, ressursitõhus ja konkurentsivõimeline majandus ning 2050. aastal puuduvad 

kasvuhoonegaasid, majanduskasv on eraldatud ressursside kasutamisest. Siit võib järeldada, et 

uued majanduskasvu strateegiad tulevikuks hakkavad aina enam toetuma biomajanduse 

erinevatele sektoritele.  

Tähelepanu on vaja pöörata ka rohemajanduse ja ringmajanduse mõistele, sest biomajanduse 

olulisus haakub mõlema mõiste eesmärkidega. ÜRO on rohemajanduse mõiste defineerinud kui 

vähese süsinikdioksiidiheitega, ressursitõhusa ja sotsiaalselt kaasava majanduse. Esikohal on 

keskkonnasäästlikus ning investeeringud. Tööhõive on seotud sektoritega, mis võimaldavad 

vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja reostust, samas suurendada energia- ja 

ressursitõhusust ning ennetada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja ökosüsteemide 

koormamist (United Nations… 2020). Rohemajanduse eesmärk on  säästva tarbimise ning 

tootmise ja ressursitõhususe roll säästva arengu jaoks, mis omakorda peaks aitama  vähendada 

ressursside tarbimist, jäätmete teket ja heitkogust kogu protsesside ja toodete elutsükli jooksul 

(Sealsamas). Kuigi biomajandusel ja rohemajandusel on sarnane eesmärk, siis sageli neid ei 

käsitleta koos. Briner (2018: 26) toob välja, et biomajandus võiks olla rohemajanduse oluline 

osa, kuid eelkõige on rohemajanduse juures olulised taastuvad energiaallikad, mis ei tugine 

bioloogilistele ressurssidele (tuul ja päike), aga need ressursid ei ole osa biomajandusest. 

Ringmajanduse vaates on biomajandusel oluline osa. Nimelt käsitletakse ringmajandust kui 

tõhusat alternatiivi lineaarsele majandusmudelile, mille kohaselt muudetakse toodete elutsükkel 

tooda, tarbi ja viska minema põhimõtted ümber taaskasutamisele. Selle tulemusena väheneb 

jäätmete kogus ning kogu protsess muutub keskkonna mõistes jätkusuutlikumaks 

(Keskkonnaministeerium… 2020). 

Biomajandusele ülemineku peamine strateegia on orgaaniliste jäätmete ning tööstustoodangu ja 

kodutarbimise kõrvalsaaduste parem kasutamine. See tähendab ringmajanduse loomist, kus ühe 

väärtusahela väljundeid kasutatakse sisenditena teises. Seega muudetakse varem ühes sektoris 

jäätmeteks peetud väljund teise sektori sisendiks, mis kujutab endast targemat ja 

jätkusuutlikumat viisi piiratud energia ja ressursside kasutamiseks (Klitkou et al. 2019: 53). 

Ühendades kahe majandusmudeli (ringmajandus ja biomajandus) põhimõtted, saadakse 

ringbiomajandus, mis peaks tulevikus looma väärtust just orgaanilistest jäätmetest ning tagama 

nende kasutamise. Hetemäki et al. (2017: 44) rõhutavad, et ringbiomajanduse strateegia on 
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võtmevahend Agenda 2030 säästva arengu eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppe 

saavutamiseks, ringbiomajandus toetab bioloogilist mitmekesisust ja kliima muutuste 

leevendamist. Klitkou et al. (2019: 5) toovad välja, et ringikujulise biomajanduse eesmärk on 

olemasolevaid taastuvaid ressursse kasutada tõhusalt, mis tähendab, et orgaanilisi jäätmeid ja 

kõrvalsaadusi käsitletakse biomajanduse ressurssidena. Jätkusuutlik ja ringikujuline 

biomajandus muudab mitte ainult traditsioonilisi tööstusi, nagu toiduainete tootmine ja 

metsandus, vaid kõiki majandussektoreid. Fossiilsed ressursid tuleb paljudes tööstusharudes 

asendada taastuvate ressurssidega ning jätkusuutliku väärtuse loomiseks tuleb ära kasutada 

orgaanilisi jääke ja kõrvalsaadusi. (Klitkou et al. 2019: 1-2). 

Biomajanduse kontseptsioon on uuenduslik lähenemisviis tulevikumajandusele, tulevikule, 

mille tõenäoliselt seavad kahtluse alla ülemaailmne rahvastiku kasv, kliimamuutused, 

taastumatute loodusvarade vähenemine, veepuudus ja keskkonna halvenemine. Biomajanduse 

edu sõltub eelkõige selle rakendamisest ning seepärast peaks biomajanduse definitsiooni ja 

kontseptsiooni osas olema üldine konsensus (Maciejczak, 2013: 247). Issa et al. (2019: 1) 

leiavad, et tõhus ülemaailmne koostöö on ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamiseks 

ülioluline.   

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi biomajanduse mõistet ei saa üheselt määratleda, siis on riikide 

ühine suund tulevikus liikuda enam taastuvatele ressurssidele, kus oluliseks märksõnaks on  

koostöö kõikide osapoolte vahel, et meie tulevik oleks roheline ja kestev. 

 

1.2. Biomajanduse väärtusahelad 

Väärtusahelate mõiste on loonud majandusteadlane Michael Porter 1985. aastal ja see käsitleb 

endas tegevuste kogumit, mida on vaja teha, et anda toodetele või teenustele väärtus 

(Kindervater et al. 2018: 88). Väärtusahelaid võib vaadelda kui vahendit, millega tutvustatakse 

uusi tootmisvorme, tehnoloogiaid, logistikat, tööprotsesse ning organisatsioonilisi suhteid ja 

võrgustikke (Trienekens 2011:52). Traditsioonilise väärtusahelate kontseptsiooni paremaks 

mõistmiseks on joonisel 1 kujutatud tegevused, mis koosnevad primaarsetest tegevustest ja 

toetavatest tegevustest, millega luuakse toodetele väärtust. 
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Joonis 1. Väärtusahelate tegevused (autori koostatud Bioeconomy, Shaping the Transition to a 

Sustainable, Biobased Economy 2018: 88 alusel) 

Jacques Trienekens (2011: 53) toob välja, et väärtusahela põhieesmärk on toota 

lisandväärtusega tooteid või teenuseid, kaasates ressursse ja kasutades olemasoleva keskkonna 

infrastruktuuri võimaluste piires. Vadi ja Türk (2008: 92-93) käsitlevad väärtusahelate 

põhimõtet kui ettevõtte tegevusi, mis põhinevad ettevõtte osalusmääral toote või teenuse 

valmimisprotsessis algpunktist kuni lõpptarbijani, ning väärtusahelate käsitlus aitab ettevõttel 

ettekavatsetult ja perspektiivselt fikseerida oma positsioon ja võimalused äristrateegia 

realiseerimisel kogu väärtusahela piires kindla toote või teenuse osutamisel.  

Väärtusahel kirjeldab tegevuste rada, mis algab toote või teenuse ideest ning jõuab läbi  

tootmisprotsesside lõpptarbijani. Esmalt on tooraine tootmine, siis töötlemine ja transport, 

järgneb, turustamine, mille käigus jõuab toodang lõpptarbijani (Kindervater et al. 2018: 88). 

Kõige lihtsamini öeldes on väärtusahel kolme protsessi jada: tootmine, töötlemine ja 

turustamine (Sealsamas). Lisaks traditsioonilisele väärtusahelale on Klitkou et al. (2019: 8) 

sõnastanud mõiste väärtusring kui levinum väärtusahel, mis on edasi arendatud väärtuse loomise 

lineaarsest mudelist: esmatoodete tootmine – töötlemine - jaotamine - tarbimine - kõrvaldamine. 

Keskendutakse ringikujulise lähenemise poole, kus väärtuse loomine võib toimuda mis tahes 

etapis ja kõrvale jäetud tooteid saab endiselt väärtuse loomiseks kasutada. Jacques Trienekens 

(2011: 59) on kirjeldanud väärtusahelat ka kui horisontaalselt ja vertikaalselt seotud ettevõtete 

võrgustikku, mille eesmärk on ühiselt turule tooteid või teenuseid pakkuda. Annevelink et al. 

(2017: 13) leiavad, et erinevate sektorite väärtusahelate liitmine loob kogu süsteemis suurema 

ressursikasutuse efektiivsuse ning äärmiselt oluliseks peetakse sektorite vahelist sünergiat.  
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Biomajanduse väärtusahelaid kirjeldatakse eelkõige taastuvate ressursside vaatenurgast. 

Biopõhises väärtusahelas on tooraineks biomass, mis on pärit kas primaarsektorist, sealjuures 

põllumajandusest, metsandusest, loomakasvatusest või mõnest uudsemast biotehnoloogia 

suunast (mikrovetikad) või sekundaarsest toorainest nagu reoveesete, tööstusreovesi ja 

orgaanilised majapidamisjäätmed. (Lokesh et al. 2018, lk 3) 

Eestis Maaeluministeeriumi poolt koostatud biomajanduse  dokumendis Analüüs ja ettepanekud 

Eesti biomajanduse strateegia koostamise kohta (2016: 5) on biomajanduse väärtusahelad 

defineeritud kui biomassil põhinevate toodete ja teenustele väärtuse lisamine erinevate 

majandustegevuste kaudu, mille põhilisteks ressurssideks on taastuvad loodusvarad ja jäätmete 

taaskasutus. Olulised elemendid on toodete valmistamine, teenuste osutamine, lõpptoodangu 

müük, tarbimine ning teadus, innovatsioon ja teadmussiire. Eestis käsitletakse biomajanduse 

väärtusahelaid kuuest toorainest lähtuvalt (Maaeluministeerium, 2016: 5): 

• toit ja sööt; 

• puitooted, tselluloos, puitehitised;  

• tekstiil ja rõivad; 

• kemikaalid, farmaatsia-, plasttooted;  

• kütused ja energia; 

• biomajandusega seotud muud ökosüsteemi teenused. 

 

Säästvate biopõhiste toodete tootmisel, müügil ja kasutamisel on suur potentsiaal meie 

keskkonna probleemide lahendamiseks. Jätkusuutlikest biopõhistest ressurssidest toodete 

loomiseks on palju võimalusi (Karachaliou 2019).  Biotooted ja biopõhised väärtusahelad on 

määratletud kui üks kõige lootustandvamaid ressursitõhusa ringmajanduse saavutamise viise. 

Väärtuse lisamine hõlmab keerukat protsesside ja osapoolte võrgustikku, mis omakorda 

mõjutab positiivselt sotsiaalmajandusliku kasvu, keskkonna probleemide lahendamist ja 

tehnoloogia arengut. (Lokesh et al. 2018: 1)   

Biomajanduse väärtusahelaid võib kirjeldada ka kaskaadkasutuse vaates. Kaskaadkasutus on 

defineeritud Annevelink et al. (2017: 18) poolt kui kontseptsioon, mille kohaselt kasutatakse 

biomassi järjestikku võimalikult tihti materjalina ja lõpuks energia saamiseks. Kaskaadkasutus 

suurendab ressursitõhusust, säästlikku kasutamist ja biomassist lisandväärtuse loomist ning on 
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osa ringmajandusest. Vis et al. (2016: 1) leiavad, et kaskaadkasutus on ressursside tõhus 

kasutamine, seal juures jääkide ning ringlussesse võetud materjalide taaskasutamine 

materiaalseks hüvanguks ning oluline biomassi kättesaadavuse suurendamiseks antud 

süsteemis. Nimelt on eesmärk ära kasutada nii palju toorainet kui võimalik, alustades 

väärtuslikemast ja jõudes välja vähem väärtuslikuni (joonis 2.) 

 

Kõrge väärtus 
       

      

       

       

       

       

       

       

       

Madal väärtus      
 

Joonis 2. Biomajanduse kaskaadkasutus autori koostatud (Annevelink et al. 2017: 7) alusel. 

Kindervater et al. (2018: 89-91) toovad välja, et kaskaadkasutust võib määratleda kui kõrge 

sotsiaalmajandusliku väärtusega biomassi kasutamist tähtsuse järjekorras. See tähendab, et 

taimset biomassi kasutatakse esmalt toidusektoris toidujulgeoleku tagamiseks või ravimite 

tootmiseks tervishoiutööstuses, seejärel saadav jääkaine kasutatakse sööda või materjali 

tootmiseks ning alles jäänud kõrvalsaadusi kasutatakse lõpuks energia tootmiseks. 

Tilk (2017) rõhutab, et meid ümbritseb palju väärtuslikku ressurssi, mille potentsiaali ei kasutata 

ära täies ulatuses või on need võimalused meil märkamata jäänud. Biojäätmeid tekib Euroopas 

umbes 138 miljonit tonni aastas, mille kasutamine jääb 25% juurde. See tähendab, et biopõhised 

väärtusahelad pakuvad maapiirkondadele mitmesuguseid äri- ja töövõimalusi, alates biomassi 

tootmisest, kogumisest, logistikast selle transportimiseks ja säilitamiseks ning muundamiseks 

tarbimiseks valmis toodeteks või energiaks. Need mudelid nõuavad sageli erinevate osapoolte 

kaasamist, mis viib maapiirkondadesse uute koostöömudelite loomiseni (Rubizimo… 2020). 

Biomajanduse väärtusahelatest lähtuvalt on maapiirkondades märkimisväärne majanduslik 

kasvupotentsiaal, mille eesmärgiks oleks ära kasutada põllumajandus ja toidutööstuse 

Farmaatsia ja 
kosmeetika tooted

Toit ja sööt

Bioplastikud ja 
polümeerid

Maht kemikaalid ja 
kütused

Energia ja sooja 
tootmine
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kõrvalsaadusi, mis toiduks, ei kõlba kuid mida saaks utiliseerimise asemel väärindada 

(Sealsamas).  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et biomajanduse väärtusahelate teadvustamine  ja lahtimõtestamine 

on üldsusele vajalik eelkõige majandusliku kasvu ja ringbiomajanduse seisukohalt, et praegu 

ära visatavat toorainet saaks kasutada väärtuspõhiselt ning selle tulemusena oleks võimalik luua 

lisandväärtust, uusi töökohti ja vähendada biojäätmete hulka. 

 

1.3. Musta sõstra olemus  

Teaduslikult on mustsõstardele omistatud märkimisväärset kasu tervisele just nende kõrge C-

vitamiini sisalduse tõttu. Mustal sõstral on tugev antioksüdantne toime, mis on tingitud 

fenoolide, sealhulgas antotsüaniinide suurest sisaldusest. Musta sõstra antioksüdandid on väga 

stabiilsed, püsivad ning aktiivsed ka pärast mahlaks, veiniks ja moosiks töötlemist. (Lister et al. 

2002)  

Eskla (2020: 15) leiab, et must sõstar on väga suure toiteväärtusega mari, mis on oluline nii keha 

vitamiini varude suurendamise kui ka haiguste profülaktika seisukohalt ning tervisele on 

kasulikud lehed, oksad ja pungad, mida on kasutatud pärimusmeditsiinis. Ka May ja Guenther 

(2019: 1) toovad välja, et mustal sõstral on tervist parandav toime, kuna nende koored ja 

seemned sisaldavad palju kontsentreeritud fütokemikaale (polüfenoolid ja antotsüaniinid) ning 

tegemist on kiudainerikaste marjadega. Lisaks on leitud, et mustal sõstral on desinfitseeriv toime 

tema marjades, lehtedes ja okstes ohtralt leiduvate fütontsiidide ja eeterlike õlide tõttu (Eskla 

2020: 15).  

Musti sõstraid kasvatatakse kaubanduslikult 21 riigis, üle 90% ülemaailmsest toodangust 

toodetakse Euroopas, peamiselt Poolas (Blackcurrants: Around the World… 2016). Musta 

sõstra kasvatamiseks kasutatakse nii mahe- kui ka tavaviljelust. Nende kahe erinevus on 

eelkõige väetiste ning taimekaitse vahendite kasutamises. Käesoleva magistritöö raames on 

mahe musta sõstra viljelus oluline sellepärast, et töö empiirilises osas tuginetakse mahe 

mustasõstrakasvataja poolt saadud tootmisnäitajatele, kuludele ning saagikusele.  
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Eesti Mahepõllumajandus Sihtasutus (2021) leiab, et mahetoidu eelis tavatoidu ees on eelkõige 

mineraalide ja vitamiinide kõrgem sisaldus ning mahetoit ei sisalda tervisele kahjulikke 

taimekaitsevahendite jääke, mis omakorda väljendub toidu tervislikkuses. Gomiero (2021: 31-

58) väidab, et mahepõllumajandus parandab mulla tervist, vähendab mulla degradeerumist, 

suurendab põllumajanduse bioloogilist mitmekesisust ning välistab riskantsete agrokemikaalide 

(pestitsiidid) kasutamise.  

Orgaaniline toit ei sisalda pestitsiidide jääke ja sisaldab oluliselt väärtuslikumaid 

toiteväärtuslikke ühendeid kui tavaviljeluses kasvatatud taimed (Sealsamas). Organic Estonia 

(2020) hinnangul võib mahe olla toit, põllumajandus, majandus, kultuur, arendus, teadus ning 

tootmine, eelkõige on mõeldud maheda all keskkonnaga arvestatavat eluviisi, mida saab 

laiendada erinevatele elualadele. Mahetoit ei sisalda geneetiliselt muundatud organisme (GMO) 

ning selle tootmine hoiab elukeskkonna puhtamana ja soodustab bioloogilise mitmekesisuse 

säilimist. (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus… 2021).  

Mahe musta sõstra peamised erinevused võrreldes tava kasvatatud musta sõstraga on tunduvalt 

kõrgem antioksüdantsete omaduste ja suurema antioksüdatiivse potentsiaaliga ühendite tase, 

seetõttu võiks mahe musta sõstart soovitada tervisliku toitumise väärtuslikuks rikastamiseks 

Kazimierczak et al. (2008). Mahe musta sõstra populaarsuse kasvu Eestis näitab selle kasvatus 

dünaamika, mis on toodud joonisel 3.  

Kasvupindade dünaamikast, on selgelt näha, et 2011. aastal moodustas mahe musta sõstra 

kasvatus koos üleminekuajal oleva maaga 20% kogu musta sõstra kasvupinnast Eestis, siis 

2019. aastaks oli see muutus juba 45%. 2020. aastal vähenes üldine kasvupind 27%, kuid 

mahekasvupinna muutus jäi 1% juurde. Rahvusvahelise musta sõstra assotsiatsiooni 

(International Blackurrant Association) ehk IBA andmetel oli  mahe musta sõstra kasvupind 

maailmas 2016. aastal 2485 hektarit ning 2019. aastal 4702 hektarit, kasvades kolme aastaga 

89%. Kogu maailma musta sõstra kasvupinnast moodustas mahe 2016. aastal 4,6% ning 2019. 

aastal juba 9,7% (IBA… 2020). 
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Joonis 3. Musta sõstra tavakasvatuse ja mahekasvatuse kasvupindade dünaamika 2011–2020 

Eestis (autori koostatud, Mahepõllumajanduskultuuride kasvupind 2011–2020 ja PM0281: 

Põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi, tabelite alusel). 

Lisaks mahe must sõstra kasvupinna muutustele on oluline vaadata marja saagikuse ja 

kogutoodangu näitajaid Eesti ja maailma mõistes, et hinnata üldist väärtuseloomise potentsiaali. 

Kui tavaviljeluse musta sõstra kohta on saagikuse andmed saadaval 2011. aastast, siis mahe 

musta sõstra saagikuse kohta on andmed saadaval alates 2016. aastast. Sellest lähtuvalt on 

joonisel 4 võrreldud Eesti ja maailma mahe musta sõstra saagikust kg/ha kohta. 
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Joonis 4. Mahe musta sõstra saagikus Eesti ja Maailm (autori koostatud, Blackcurrant statistics 

Global Blackcurrant Production ja Mahe musta sõstra toodang 2016–2019 andmetel). 

On selgelt näha, et saagikuse osas jääb Eesti maailma keskmistele näitajatele alla. Ka 

tavaviljeluse puhul (joonis 5) on Eesti saagikus oluliselt väiksem maailma keskmisest. 

Erinevuste põhjuseks võib olla nii andmekogumis- kui ka arvutus põhimõtete erinevused. Samas 

on saagikus olulisel määral sõltuv kasvu ja ilmastiku tingimustest. Kui vaadata Eesti 2019. aasta 

väikest saaki, siis eelkõige loetakse selle põhjuseks maikuus esinenud öökülmasid ja varasema 

aasta põuda (Nutov, 2019).  

 

Joonis 5. Must sõstra saagikus Eesti ja Maailma võrdlus (autori koostatud, PM0281: 

Põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi ja Blackcurrant statistics Global Blackcurrant 

Production andmetel). 

Lisaks sai võrreldud Eesti kasvatatava musta sõstra, nii mahe kui tavaviljeluse saagi osakaalu 

maailma omast, et anda parem ülevaade tootmismahtude olulisusest. Tabelis 2 toodud must 

sõstra saagist Eesti ja maailma võrdlusest on näha, et Eesti toodang on suhteliselt marginaalne 

võrreldes maailma toodanguga, jäädes enamik aastatel 0,20% juurde. Oluline on välja tuua, et 

mahe musta sõstra saagi järgi on Eesti osakaal suurem, jäädes kogu maailmas kasvatatud mahe 

musta sõstra toodangu (t) osakaalust 1% juurde võrreldud aastate lõikes. Vaadates 2018–2019. 

aasta musta sõstra saaki nii, Eesti kui maailma võrdluses, on näha, et 2018. aastal moodustas 

Eesti 0,23% maailma kogusaagi osakaalust, siis 2019. aastaks oli see langenud 12% juurde. 

Samas ajavahemikus langes IBA musta sõstra saak maailmas kokku ligi 70%.  
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Tabel 2. Musta sõstra saagi võrdlus Eesti ja maailm (autori koostatud, Mahe musta sõstra 

toodang 2016–2019 ja PM0281: Põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi ning 

Blackcurrant statistics Global Blackcurrant Production andmetel) 

Must sõstra saak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Eesti musta sõstra saak (t) 489 372 257 292 417 331 265 479 152 

IBA musta sõstra saak, 

maailm kokku (t) 174321 190337 216545 177500 224497 162182 168582 208835 122859 

Eesti osakaal maailma 

saagist 0,28% 0,20% 0,12% 0,16% 0,19% 0,20% 0,16% 0,23% 0,12% 

Eesti Mahe musta sõstra 

saak (t) 
x x x x x 43 39 126 33 

IBA mahe musta sõstra 

saak maailm (t) 
x x x x x 4337 3762 8415 4495 

Eesti osakaal maailma 

saagist 
x x x x x 0,98% 1,03% 1,49% 0,73% 

 

Kokkuvõtvalt võib välja tuua, et vaatamata ebastabiilsele saagile on must sõstar Eesti kliimas 

sobilik ning samas kasulik marjakultuur mida kasvatada. Mahe musta sõstra kasvatus on 

kasvavas trendis terves maailmas millest võib järeldada, et tarbijad eelistavad aina rohkem 

mahetoitu. Tehnoloogia arenguga on musta sõstra tervistavaid omadusi ka teaduslikult tõestatud 

ja seetõttu võib marja populaarsus edaspidi veelgi kasvada. 

 

1.4. Musta sõstra marjade ja kõrvalsaaduste väärindamise võimalused 

väärtusahelas 

Marju on alati peetud tervisliku toitumise oluliseks osaks, peamiselt bioaktiivsete ainete 

olemasolu tõttu. Paljusid neist tarbitakse värskel kujul, kuid lühikese säilivusaja tõttu 

töödeldakse neid erinevateks toodeteks, mis on vastupidavamad pikemaajaliseks säilitamiseks. 

Põhjalikud uuringud töötlemisprotsesside käigus tekkivate kõrvalsaaduste ja jäätmete 

toiteväärtuste hindamise, töötlemise ning suurema lisandväärtuse loomiseks algasid ligikaudu 

30 aastat tagasi. (Venskutonis 2020: 96) 

Musta sõstra toodangust läheb hinnanguliselt kaks kolmandiku kontsentreeritud mahlaks, 

ülejäänud marjad turustatakse nii värskete kui ka külmutatud kujul ning neid kasutatakse 

sisendina põllumajandus-, toiduainete-, ravimi- ja parfümeeriatööstuses. Tootmine enamikus 
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peamistes kaubanduslikes riikides on stabiilne või langeb veidi. Samas on näha  uute toodete 

läbimurret, nimelt innovatiivsed spordipulbrid ja tervisetoidud toovad tõenäoliselt kaasa 

tooraine nõudluse ja hindade tõusu. (Blackcurrants: Around the World… 2016) 

Mustast sõstrast tehtud tooteid on rahvusvaheliselt saadaval suhtelist vähe, kuid iga riik on 

leidnud oma nišitooted selles valdkonnas. Prantsusmaal toodetakse peamiselt likööre (crème de 

cassis). Suurbritannia mustad sõstrad lähevad peamiselt Ribena (mustasõstramahl) tootmiseks. 

Saksamaa tarbijad eelistavad mustsõstramahlu ja mustasõstranektareid. Poolas on populaarsed 

mustasõstramoosid. Jaapanis, kus musta sõstra tootmine puudub, eelistavad tarbijad osta parema 

nägemise kindlustamiseks musta sõstra ekstraktidega valmistatud toiduaineid. Alati leidub 

nišitoodete kõrval ka väiksemat sorti originaalseid ja uuenduslikke mustasõstratooteid. (The 

International Blackcurrant Association… 2020) 

Musta sõstra biomassi väärindamine 

Biopõhise tööstuse ja kodumajapidamiste orgaanilised jäätmed on tänapäeva majanduses 

kasvava väärtusega (Klitkou et al. 2019: 1). Marjajäätmetest võib toota arvukalt väärtuslikke 

toidulisandeid, mis võivad leida laialdast kasutust nii toiteväärtuse kui ka tervistavate omaduste 

tõstmiseks (Venskutonis 2020: 120). Pärast mahla pressimist on pressjäägid endiselt täis 

bioaktiivseid ühendeid ning nende lisamine pagari- ja kondiitritoodetele võib oluliselt rikastada 

valmistoodete koostist kiudainete, vitamiinide ja fenoolsete ühenditega (Tańska et al. 2016: 

307). Reißner et al. (2020: 1) leiavad, et musta sõstra eelkuivatatud pressjäägi kiudainete 

veeimavus mõjutab suuresti toote omadusi ja seda võib nisutaigna hulka lisada 

töötlemisomaduste ja toote kvaliteedi parandamiseks. 

Inglismaal on loodud musta sõstra pressjäägist juuksevärv, mis on oma olemuselt oluline 

sellepärast, et  looduslikest allikatest pärit värvainete, eriti biomassi kasutamine, pakub rohelist 

alternatiivi tänapäeval valmistavatele toodetele, mille koostisosadeks on ohtlikud lisaained. See 

lähenemine vähendab lahustite tarbimist ja värvainete valmistamisel tekkivaid jäätmeid ning 

värvaine ise on biolagunev. (Paul M. Rose et al. 2018: 1)  

Musta sõstra pressjäägist toodetakse nii seemneõli, marjajahu, toidulisandeid kui ka erinevaid 

värvainetega kosmeetikat. Pressjääkide kasutamine kõrvalsaadusena nõuab enamasti 
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kuivatamist, ladustamist ja transporti, mis loob täiendavaid ökonoomseid piiranguid 

pressimisjäätmete kasutamisele. Nendel põhjustel kasutatakse musta sõstra marjajääki praegu 

väga ebaefektiivselt, peamiselt loomasöödana või väetisena. (Imge et al. 2017) Musta sõstra 

pressjäägi atraktiivne müügihind sõltub peamiselt sihtrühmast ja tooteomadustest. 

Farmaatsiatoodetes või kosmeetikas lisandina või sporditoidulisandina kasutamiseks mõeldud 

musta sõstra pressjääk võib tuua kaasa suurema tulu kui seda kasutataks tavatoidus lisaainena. 

(May, Guenther 2019: 11) Külmutatud musta sõstra pressjäägi müügihind  võib varieeruda 

vahemikus 0,50–9,00€/kg, olenevalt toote omadustest (Sealsamas). Toidutööstuses on võimalik 

tekkivad jääke veel väärindada erinevateks toodeteks. Ennekõike sõltub see tootjate endi huvist 

ja võimalustest. 
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2. MUSTA SÕSTRA BIOMAJANDUSE VÄÄRTUSAHELAD 

 

2.1. Andmed ja metoodika 

Antud magistritöö eesmärk on välja selgitada musta sõstra biomajanduse väärtusahelad, mida 

on käsitletud antud juhtumiuuringus ja anda hinnang musta sõstra pressjäägi kasutamise 

võimalustele. Uurimustöö viidi läbi kombineeritud juhtumiuurimusena, mis koosneb nii 

kvantitatiivsest kui ka kvalitatiivsest analüüsist. Kvantitatiivse analüüsimeetodi puhul 

väljendatakse teavet arvude kujul ja kvalitatiivse analüüsimeetodi puhul käsitletakse teavet, 

mida arvude kujul ei ole kas võimalik või mõistlik väljendada (Lagerspetz 2017: 122). 

Kvalitatiiv–kvantitatiivne uurimistöö ühendab nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmete 

kogumise, analüüsimise ja tõlgendamise meetodid. Autor kombineerib, sünteesib või 

integreerib omavahel  mõlema meetodi elemendid. (Õunapuu 2014: 69)  

Juhtumiuuringus uuritakse nähtust tema loomulikus keskkonnas (Laherand 2010: 74). 

Käesoleva magistritöö juhtumiuuringu aluseks on Eestis tegutsev mahe musta sõstra kasvataja, 

edaspidi ettevõtja, kes väärindab oma toodetud musta sõstart peamiselt mahlaks. Selle protsessi 

tulemusel tekib tootmisahelas musta sõstra pressjääk, mis oma olemuselt on kõrvalsaadus, mida 

ei realiseerita, vaid komposteeritakse.  

Selleks, et oleks võimalik hinnata musta sõstra pressjäägi kasutamist, viis autor läbi 

poolstruktureeritud intervjuud nii musta sõstra kasvatajaga, edaspidi ettevõtja, mahetoodete turu 

ja ekspordi eksperdiga, kui ka kolme võimaliku musta sõstra pressjäägi töötlemisteenuse 

pakkujaga (kirjeldatud töös variantidena A1, A2 ja A3). Poolstruktureeritud intervjuu 

küsimused on koostatud kindlas järjekorras, kuid neile on võimalik vastata vabalt ning küsija 

võib esitada täpsustavaid küsimusi (Lagerspetz 2017: 140). Intervjuude valim moodustati 

eesmärgist lähtuvalt, mis oma olemuselt on osalejate tahtlik valik, lähtudes nende võimest 

selgitada välja konkreetne teema, mõiste või nähtus (Robinson 2014). Poolstruktureeritud 

intervjuud viidi läbi intervjueeritavatega e-kirja teel 2021. aasta kevadel ja suvel. Mahetoodete 

turu ja ekspordi eksperdiga viidi läbi intervjuu telefoni teel 18.08.2021. Läbiviidud intervjuude 
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küsimustikud on esitatud käesoleva töö lisas 2. Töös saadud intervjuude küsimuste vastused 

kodeeriti vastavalt A1, A2 ja A3, ettevõtja ning mahetoodete turu ja ekspordi ekspert ning neid 

analüüsitakse. Seoses töös käsitletavate delikaatsete andmetega, on kõik intervjueeritavad 

anonüümsed. Intervjuudega selgitati välja mustasõstramahla omahinna kujunemine, pressjäägi 

tekkimise regulaarsus ja kogused tootmisahelas ning selle võimalikud töötlemise kulud. Musta 

sõstra omahind, istandiku rajamise ja hoolduskulud ning saagikus selgitati välja ettevõtjalt 

saadud dokumentide alusel. 

Autorile teadaolevalt ei ole palju selliseid ettevõtteid, kes tegelevad avalikult pressjäägi 

töötlemisteenuste pakkumisega. Lisaks võttis töö autor ühendust ettevõttega, kellel oli 2019. 

aastast reklaam töötlemisteenusest, mis sisaldas mahla pressimist, pressjäägi kuivatamist ja 

seemneõli pressimist. Telefoni teel kinnitas ettevõtte esindaja, et nemad sellist teenust enam ei 

paku, kuna sellise teenuse järgi puudus nõudlus. Antud töös ei ole käsitletud marjakasvatajate 

teadlikkust musta sõstra väärtusahelatest ja väärindamise võimalustest. 

Musta sõstra biomajanduse väärtusahelate välja selgitamiseks ja andmete kogumiseks kasutati 

teemakohase kirjanduse ja dokumentide sisuanalüüsi. Kasutatavad andmed hõlmavad musta 

sõstra marja saagikust, kasvatuspinda, kogusaaki, ja muud vajalikku infot. Samuti selgitatakse 

teemakohase kirjanduse põhjal välja musta sõstra kasvatamisest kujunev biomajanduse 

väärtusahel. Andmete analüüsiks kasutatakse MS Excel tabelarvutus programmi. 
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2.2. Musta sõstra väärtusahelad 

Musta sõstra väärtusahelate kaardistamisel on oluline kirjeldada võimalikult täpselt algusest 

lõpuni kõik tegevused kui ka protsessid, millega luuakse tootmisharus väärtust. Musta sõstra 

lihtsustatud väärtusahel, mis põhineb antud töö autori poolt kogutud andmetel ja materjalidel on 

kujutatud joonisel 6.  

 

Joonis 6. Musta sõstra lihtsustatud väärtusahel (autori koostatud kogutud andmete ja 

intervjuude põhjal) 

Kõige aluseks on istandiku rajamine, millega luuakse eeldused saagi saamiseks. Istandiku 

rajamisel määrab istikute vajaduse hektari kohta see, kui suurte taimede vahekaugustega 

istandik rajatakse. Tööde lihtsustamiseks oleks vajalik koostada istutusskeem, kuhu märgitakse 

olulised andmed (sordid, kvartalite vahed jne). Lisaks tuleb istutusskeemi koostamisel arvestada 

sellega, kas tulevikus hakatakse marju koristama käsitsi või masinaga. Sõltuvalt koristuse ja 

hooldamise viisist (masinatega või käsitsi), tuleb määrata istikute vahekaugused ja reavahed. 

Eestis peetakse sobivaks reavaheks 3–4 m. Kui marjapõõsaste vahekaugus jätta liiga väike, siis 

muutuvad vanemad istandikud ülemäära tihedaks, halvenevad valgusolud loovad soodsamad 

tingimused haiguste ja kahjurite  levikuks. Eestis peetakse sobivaks järgmised istikute 

vahekaugused: masinkorjel 0,6–0,8 m ja käsitsi korjel 1–1,5 m. (Kikas et al. 2016: 21–22) 
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Mustasõstraistandiku rajamisel peab arvestama nii rajamiskuludega (tööjõu-, traktori- ja 

istikutekulud) kui ka rajamiseelsete kuludega. Käesolevas töös rajamiseelseid kulusid ei 

käsitleta.  Musta sõstra kasvatamisel on oluline arvestada, et istanduse rajamise järgselt tuleb 

seda mitmel aastal enne esimese saagi saamist hooldada. Selleks, et oleks pidevalt tagatud hea 

ja kvaliteetne saak, tuleb marjapõõsaid igal aastal lõigata. Sellega luuakse füsioloogiline 

tasakaal juurestiku ja maapealse osa vahel, paranevad marjapõõsa toitumis-, valgus- ja 

õhutusolud. Põõsaste lõikamine aitab kaasa kahjurite ja haigustekitajate hävitamisele ning 

suurendatakse tööviljakust saagi koristamisel. (Kikas et al. 2016: 23) Lisaks oksade lõikusele 

tuleb hooldusetapis  arvestada ka väetamise, kahjuritõrje, rohimise ja reavahede niitmisega 

(Intervjuu ettevõtjaga 2021). 

Saagikoristuse etapis olenevad kulud tootja võimalustest ja eesmärkidest, lähtuvalt sellest, kui 

palju on panustatud põllumajandus tehnika soetamisse. Selles etapis on võimalik saadusi 

koristada nii masinatega kui ka käsitsi, kuid üks ei välista teist ning arvestama peaks igal juhul 

erinevate kuludega (tööjõu, traktori, kombaini kasutamise kulu). Saagi koristus on oma 

iseloomult töömahukas ja kiiret tegutsemist nõudev töö. Et vältida saagi riknemist ja halba 

kvaliteeti ning viljade varisemist, tuleks üheaegselt valmivad sordid koristada 10 päeva jooksul. 

Erineva valmimisajaga sortide kasvatamine pikendab korjeaega. Kui saaki koristatakse käsitsi, 

siis on eelnevalt mõistlik sõlmida kokkulepped ning mõelda läbi saagi realiseerimise osa. (Kikas 

et al. 2016: 24) Masinkorje puhul tuleb arvestada tööjõuga ning masina tootlikkusega. 

Musta sõstra saaduste väärindamise etapile (marjade külmutamine, mahla tootmine, saaduste 

kuivatamine jne) on alternatiivne valik tootjal realiseerida saadused koheselt. Kuna musta sõstra 

istandikust on võimalik saada erineva väärtuse ja omadustega saadusi, tuleb tootjal endal 

otsustada, kas müüa värskeid saadusi või neid väärindada. Kõik oleneb saagi kogustest, 

väärindamise soovist, investeeringute võimalustest, tööjõu ja väärindamiseks kasutatava 

tehnoloogia olemasolust piirkonnas. Väärindamise etapi võib vahele jätta ja suunata põhiline 

ressurss müügi ja turundusega seotud tegevustesse. Müügi ja turundustegevuste etapis tuleb 

hinnata seda, kui palju ollakse võimelised ise toodangut realiseerima, arvestades mõõdukate 

kuludega tööjõule ja turundustegevustele. Organic Estonia pakub 300€ eest aastas mahe 

tootjatele mahe start up paketti mis sisaldab ühisturundust, kuni kolme tootekaardi kuvamist 
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toodete veebikataloogis, osalemisvõimalust Organic Estonia ekspordiprojektides, 

ekspordipäringute ja kontaktide vahendamist jpm (Organic Estonia… 2021). 

Siinkohal tuleb valida, kas toodangut müüakse otse lõpptarbijale või läbi edasimüüjate 

(väärindajad, kokkuostjad). Antud etapi kulud sõltuvad eelkõige sellest, millisele kliendile 

ollakse keskendunud. Lõpptarbijaks võib lugeda nii eraisikut, kokkuostjat kui ka toiduainete 

tootjat. Väärtusahelate erinevates etappides tuleb arvestada kuludega, mis on vajalikud 

liikumaks eelmisest etapist järgmisesse. Musta sõstra väärtusahela kontseptsiooni eesmärgiks 

on teenida tulu, mida on võimalik saavutada läbi erinevate saaduste ja tegevuste. Selleks, et 

paremini mõista musta sõstra väärtusahelate kontseptsiooni, on joonisel 7 kujutatud musta sõstra 

peamiste saaduste väärtusahel, mille võib jagada viieks.  

 

Joonis 7. Musta sõstra peamiste saaduste väärtusahel (autori koostatud kogutud andmete ja 

intervjuude põhjal) 

Peamisteks saaduseks on istikud, pungad, marjad, oksad ja lehed. Läbi nende on võimalik tootjal 

luua väärtust. Istikuid saab müüa nii tavatarbijale kui ka tööstuslikul tasemel marjakasvatajale. 
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Musta sõstra kasvatajal on olemas alternatiivsed võimalused, kas nad keskenduvad ise toodangu 

väärindamisele või müüvad saadused otse lõpptarbijale. 

Musta sõstra saaduste detailsem väärindamine on kujutatud joonisel 8. Antud tegevuste põhjal 

saab luua ahelas lisaväärtust toodetele. Lisaks on joonisel 8 näidatud, et ahelad võivad 

eksisteerida ka üksteisest sõltumatult, oluline on see, millele tootja tahab keskenduda. Siiski 

tuleb arvestada, et teatud ahelate osas on olemas võimalus sümbioosiks. Näiteks must sõstra 

marja on võimalik koheselt otse töödelda, aga seda on võimalik ka eelnevalt külmutada ja siis 

õigel ajal töödelda kas mahlaks, moosiks või muudeks toodeteks. Viimasel juhul kaasnevad 

sellega täiendavad energiakulud. Antud ahelast on välja jäetud istikud, sest nende müük ja 

paljundamine võimaldab luua eraldi väärtusahela. Käesoleva töö puhul keskendutakse peamiselt 

mustasõstramarja ehk - vilja väärindamisele. 

 

Joonis 8. Musta sõstra saaduste väärindamine (autori koostatud kogutud andmete ja intervjuude 

põhjal) 

Mustasõstrataime kasvatamisel on oluline selekteerida võimalikud suunad saaduste 

kasvatamiseks. Peab arvestama, et üks suund võib välistada teise. Kui soovitakse ennekõike 

realiseerida istikuid, siis sellisel juhul enam pungasid, marju, oksi ja lehti ei saa kasutada. Kui 

keskenduda mustasõstrapungade müügile, siis on välistatud teiste saaduste realiseerimine, va 
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oksad. Keskendudes marjade müügile, ei ole võimalik müüa istikuid ja pungasid, kuid oksad ja 

lehed on võimalik eraldi realiseerida. Tulenevalt erinevatest väärtustest ei ole suurem osa musta 

sõstra kasvatajaid keskendunud okste ja lehtede müügile. Reeglina realiseeritakse neid marjade, 

istikute ja pungade järel. 

Mustasõstrapungadest valmistatakse eeterlike õlisid ja lõhnaaineid, mida kasutatakse 

kosmeetika- ja toiduainetetööstuses (Orav et al. 2002: 225). Mustasõstrapungadest 

valmistatakse pulbrit, mida kutsutakse mustasõstrapunga pipraks. Kuigi tehniliselt ei ole 

tegemist pipraga, siis antud pulber on valmistatud mustasõstrapungadest, mis pärast korjamist 

kuivatatakse ja jahvatatakse (Meilleur du Chef… s.a.). Mustasõstrapunga pipra müügihind on 

Meilleur du Chef e-poes 398€/kg (Sealsamas). Mustasõstravilja tarbitakse nii värskelt, 

külmutatult, kuivatatult kui ka teisteks toodeteks valmistatult (mahl, moos, vein). Oksad ning 

lehed on samuti võimalik realiseerida. Oksi müüakse närilistele mõeldud toidulisandina 76€/kg 

(Urr ja Nurr… s.a.). Mustasõstralehti kasutatakse köögiviljade konserveerimise juures (Orav et 

al.2002: 225). Lisaks realiseeritakse neid kuivatatud kujul 37,5€/kg (1herbshop… s.a.). 

Mustasõstralehtedest on võimalik ekstraktsiooni kaudu eemaldada erinevaid kosmeetika ja 

farmaatsiatööstuses kasutatavaid kemikaale. Ekstraheerimine on meetod, kus soovitud aine 

eraldamiseks teistest ainetest kasutatakse lahusteid (Chemicool 2020). Orav et al. (2002: 234) 

leidsid katsete tulemusena, et mustasõstralehtedest on võimalik saada kuni 0,04% õli. 

Kõige rohkem väärindamise võimalusi pakub mustasõstravili. Marja realiseeritakse värskena,  

külmutatult ja kuivatatult. Külmutamine on toidu säilitamisprotsess, mille käigus langetatakse 

toote temperatuur nii madalaks, et toote struktuuris moodustuvad jääkristallid ning selle 

tulemusel pikeneb toidu säilivusaeg (Heldman, Hartel 1999: 113).  Sarnaselt külmutamisele on 

ka kuivatamine üks toidu säilitamise meetod, antud protsessi on võimalik läbi viia nii kuumaõhu 

kui ka külmkuivatuse teel. Kuivatamise käigus vähendatakse toidus olevat niiskuse taset nii 

palju, et see pikendab toidu säilivusaega ning antud protsessi käigus juhitakse toidust niiskus 

eemale, rakendades selleks kuuma õhku (Jayas 2016: 3). Külmkuivatamise puhul toiduained 

kõigepealt külmutatakse, siis töödeldakse kõrgvaakum kambris, mille käigus tootes sisalduv 

kondenseeritud vesi muundatakse auruks ja eemaldatakse vaakumpumba abil, kuivatades 

seeläbi toode (Duroudier 2016: 359).  Kuigi mustasõstravili on ühtlaselt väärtuslik mahla ja 

moosimari, siis käesolevas töös, tuginedes konkreetsele juhtumiuuringule, mustasõstramoosi 
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väärtusahelaid ei käsitleta. Eelkõige keskendutakse mustasõstramahla ja sellest tekkiva 

pressjäägi väärtusahelatele. Mahlasid tarbitakse kogu maailmas laialdaselt ning tarbijad tajuvad 

neid kui looduslike antioksüdantide ja vitamiinide allikaid. Eeldatakse, et neil on palju 

potentsiaalseid eeliseid tervisele ja tarbijate jaoks on mugav tarbida marju mahlana. 

(Albuquerque et al. 2018: 729). Lisaks on leitud, et C-vitamiini ja polüfenoolide sisaldusega 

mustasõstramahla tarbimine vähendab kehas oksüdatiivset stressi ja parandab veresoonte tervist 

(Khoo et al. 2017: 1). Samuti liiguvad trendid toidu- ja joogiturgudel rohkem looduslike ja 

puhaste toodete poole ning tarbijad hindavad aina rohkem selliseid tooteid, milles pole kasutatud 

sünteetilisi lõhna- ja maitseaineid (Bizzozero 2020). Mustasõstramahla väärtusahel on 

kirjeldatud joonisel 9.  

 

Joonis 9. Mustasõstramahla väärtusahel (autori koostatud kogutud andmete ja intervjuude 

põhjal) 

Peale kasvatamist must sõstar koristatakse ja külmutatakse. „Värsket marja mahlaks ei töödelda. 

Külmutatud mari annab mahla oluliselt paremini välja, sest külmutusprotsess lõhub mahla 
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struktuuri.“ (Intervjuu ettevõtjaga, 2020). Reeglina on koristusperiood üpris intensiivne, mis ei 

võimalda samal ajal mahla valmistada. Võib ka olla, et musta sõstra kasvatajad ei ole 

investeerinud mahla tootmisseadmetesse ning seda tuleb veel eraldi transportida 

koostööpartneri juurde. Peale külmutamist läbib mari pressi, mille tulemusena saadakse 

täismahl. Saadud tooraine pakendatakse ja realiseeritakse mille tulemusena tekib tulu. Kogu 

protsessist jääb alles pressjääk, mida on veel võimalik väärindada. Pressjäägi väärtusahel on 

kirjeldatud joonisel 10 

 

Joonis 10. Mustasõstramahla pressjäägi väärtusahel (autori koostatud kogutud andmete ja 

intervjuude põhjal) 

Pressjäägi väärindamisel on mitu võimalust. Üheks võimaluseks on pressjäägist eraldada 

bioaktiivseid ühendid. Mustasõstrakestad on rikkad polüfenoolide, eeskätt antotsüaniinide 

poolest, mida toiduainetööstuses saab kasutada sünteetiliste värvainete alternatiivina ja 

looduslike koostisosadena, samuti on neil teadaolevalt tervist edendavad omadused (Mohamad 
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Azman 2019). Nii kuivatamise kui ka väljapesu teel on võimalik eraldada marja massist 

seemned ning pressida välja seemneõli. Musta sõstra seemneõli tootmislahenduse välja 

töötamisel pressimisjääkidest eraldati katsete käigus mustasõstramahla pressjäägimassist 

seemneid 18,4%, millest saadi seemneõli 8,4% (Neppo et al. 2020: 11-16). Musta sõstra 

seemneõli on võimalik realiseerida 460€/l (Bioaromaforyou… 2021). Kestade eraldamisel 

kuivatatud massist saab need peenestada, mille tulemusena valmib marjajahu. Marjajahu 

realiseeritakse 41,6€/kg (Uuesalu veinitalu… 2021). Terve väärtusahela ulatuses võib veel 

tekkida jääki (seemne kestad, rootsud, lehed, oksatükid). Kogu seda jääki saab veel kasutada 

energia ja sooja tootmisel, kuid see eeldab väga suuri koguseid, sest tekkiv jääk on marginaalne. 

Alternatiivne valik on joonisel 10 kujutatud tootja võimalustest lähtuvalt jätta väärtusahelas 

vahele tegevusi ning liikuda otse turunduse ja müügi etappi. Lisaks on tootjal võimalus juhtida 

ise joonisel kirjeldatud protsesse, alates tootmisest kuni lõpptoodanguni. 

 

2.3. Juhtumiuuring 

2.3.1. Musta sõstra omahinna kujunemine  

Musta sõstra omahind on vajalik eelkõige selleks, et hinnata, milliseks kujunevad hilistes 

tootmisfaasides loodavate toodete lõppkulud, käesolevas juhtumiuuringus. Musta sõstra 

omahinna kalkulatsiooniks kasutatakse ettevõtte poolt esitatud andmeid. Kulud jaotuvad 

põhiliselt istandiku rajamis-, hooldus- ja koristuskuludeks. Istandiku rajamiseks tehtud 

kulutused on kirjeldatud tabelis 3.  

Tabel 3. Istandiku rajamisega seotud kulud (autori koostatud) 

Kulu 2015 2016 2017 

Rajamistööd sh tööjõukulud € 2 011,00 1 702,50 3 674,00 

Istikud sh transpordikulu € 3 150,00 5 600,00 9 024,00 

Masinate rent € 452,83 1 200,00 1 600,00 

Aasta lõikes € 5 613,83 8 502,50 14 298,00 

Kokku € 28 414,33 

Rajamiskulud €/ha 3 157,15 
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Istandik rajati kolme aasta vältel, mistõttu on arvutatud selle rajamise hinna sisse teise ja 

kolmanda aasta hoolduskulud. Esimesel aastal rajati 1,8ha, teisel aastal 2,7ha ja kolmandal 

aastal 4,5ha istandikku, kokku 9ha. Istikuid soetati istandiku rajamise aastal 7000tk, järgneval 

aastal 11 200tk ja kolmandal aastal 20 000tk. Istikuid istutati hektari kohta 2015. aastal 3889tk, 

2016. aastal 4148tk ja 2017. aastal 4444tk.  

Istandiku rajamisel tuleb arvestada järgnevate hoolduskuludega ja saagiaastal 

saagikoristuskuludega. Hoolduskulude all mõistetakse vajalike töid, mida on vaja taimede 

heaolu kindlustamisel ja saagi kasvatamisel teha. Nende alla loetakse: väetamine, kahjuritõrje, 

freesimine, rohimine, niitmine ja teised vajalikud tööd. Koristuskuludeks loetakse eelkõige 

saagi koristamisega kaasnevaid kulutusi. Koristuskuludeks on tööjõukulud, masinate rendi ja 

kütusekulu, saagi transpordikulu, jahutamisekulu ja muud võimalikud kulud, mis võivad töö 

käigus lisanduda (Intervjuu ettevõtjaga 2020). Hooldus ja saagikoristuskulud on toodud tabelis 

4. Koristuskulude alla on arvestatud ka marjade hoiustamiseks mõeldud konteinerid 20 tk, 

maksumusega 450€ ja  marjakastid 2000 tk, maksumusega 4800€. 

Tabel 4. Hooldus ja koristuskulud 2017–2020 (autori koostatud) 

  2017 2018 2019 2020 

Hoolduskulud € x 5 945,00 8 976,73 9 560,00 

Koristuskulud € 6 134,00 2 130,00 1 585,00 6 760,00 

Kulud kokku aasta lõikes € 6 134,00 8 075,00 10 561,73 16 320,00 

Kulud €/ha 681,56 897,22 1 173,53 1 813,33 

Perioodi kulud kokku € 41 090,73 

Perioodi kulud €/ha 4 565,64 

 

Kui istandik rajati 2015. aastal, siis esimese mustasõstrasaagi sai sealt 2017. aastal, mistõttu 

eelnevatel aastatel saagikoristamiseks kulusid ei lisandunud. Musta sõstra saak sõltub nii 

istandiku vanusest kui ka ilmastikuoludest, kasvatusperioodi kogusaak on kirjeldatud tabelis 5.  

Tabel 5. Musta sõstra toodang (autori koostatud) 

Toodang 2017 2018 2019 2020 

Must sõstar kg 1 745,00 6 000,00 3 810,00 18 825,00 

Kokku kg 30 380,00 

Kokku kg/ha  3 375,56 
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Omahinna arvutamisel on lähtutud raamatus Kultuurmustikas ja selle kasvatamine Eestis  

lehekülgedel 46–59 omahinna arvutusmudelitest (Karp et al. 2005: 46-59). Omahinna 

kujunemine on toodud tabelis 6.  

Tabel 6. Musta sõstra omahinna kujunemine 2015–2020 perioodi arvestuses (autori koostatud) 

  Kokku € €/ha 

Rajamiskulud  28 414,33 3 157,15 

Hooldus ja koristus kulud 41 090,73 4 565,64 

Kokku 69 505,06 7 722,78 

Musta sõstra saak 30 380,00 

Saak kg/ha 3 375,56 

Toodangu omahind €/kg 2,29 

 

Arvutamisel on võetud arvesse kõik kulutused, mis on tehtud istandiku rajamiseks, 

hooldamiseks ja saagi koristamiseks vahemikus 2015–2020. Arvutatud kulud on jagatud 

perioodi lõikes saadud kogusaagiga. Autori arvutuste tulemusel kujunes musta sõstra toodangu 

omahinnaks 2,29€/kg kohta. Saagiaastatel on musta sõstart realiseeritud värske marjana, 

hulgiostjale hinnaga 1,0–1,1€/kg, korraga 500–1000kg. Väikeostjale mitte alla 30kg korraga, 

hinnaga 1,6 €/kg. Külmutatud musta sõstart müüdi hinnaga 1,3€/kg (Intervjuu ettevõtjaga 2020). 

Eesti Konjuktuurinstituudi andmetel oli musta sõstra kokkuostu hind 2019. aasta juulikuus 

1,08€/kg, augustikuus 1,05€/kg ning 2020. aasta juulikuus 0,95€/kg kohta (Eesti 

Konjuktuurinstituut). Kui arvestada ettevõtja musta sõstra müügihinda ja turukeskmist 

kokkuostu hinda, siis 1€/kg juures oleks istandiku tasuvusaja saavutamiseks vajalik realiseerida 

musta sõstart 69505,06kg.  Mahetootmisele ülemineku ja mahetoetuse mõju 

põllumajandusettevõtete tootmis- ja majandusnäitajatele aruande (2011: 74) alusel on musta 

sõstra istandiku eluiga masinkorje puhul 6–8 aastat. Samas dokumendis välja toodud saagikus, 

mis on suuresti sõltuv nii ilmastikutingimustest, istandiku vanusest, hooldamisest kui ka 

kasvatatavast sordist on 2000-3000kg/ha kohta. Kui arvestada keskmiseks saagikuseks 

2500kg/ha aastas ja antud juhul musta sõstra kasvatamiseks ja saagkoristamiseks tehtud kulutusi 

kokku 9 hektarile summas  69505,06€, siis kujuneb tasuvusajaks: 69505,06/(2500*9)=3,08 

aastat. Antud töös käsitletud istandiku esimene saak saadi kaks aastat peale rajamist. 

Kombineerides teoreetilise tasuvuspunkti arvutuse ning praktilise saagikuse siis sõltuvalt 

saagikusest pikeneb tasuvusaeg vähemalt 5 aastani.  
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2.3.2. Mustasõstramahla omahinna kujunemine ja pressjäägi tekkimine 

Mustasõstramahla omahinna kujunemisel mängib olulist rolli mahlaks pressitava vilja kogus. 

Aastal 2020 pressiti mahlaks 6000 kg musta sõstart, tabelis 7 on toodud 2020. aasta lõikes mahla 

saamiseks tehtud kulutused ning arvestatud omahind ühe liitri kohta.  

Tabel 7. Mustasõstramahla omahinna kujunemine 2020 aastal (autori koostatud) 

Kulud Kokku 

Esmane töötlemine ja transport 1 860,00 

Must sõstar 6000 kg 13 740,00 

Mahlaks töötlemise hind ja pakendamine 3 567,79 

Kokku 19 167,79 

Saadud mahla kogus l 4 500,00 

Mahla omahind €/l 4,26 

 

Esmase töötlemise alla on arvestatud mahlakonteinerite hoiustamine külmalaos. 2020. aastal 

tellis ettevõtja mahlapressimine teenust iga kolme kuni nelja nädala tagant, korraga 380–600 

kg, olenevalt konteineri suurusest. Esimest külmutamist ei ole siin arvestuses välja toodud, sest 

see on arvestatud musta sõstra omahinna sisse (jahutamisekulu). Esmasest töötlemisest 

moodustab külmhoones hoiustamisekulu 1092€ ja transpordikulu mahla töötleja juurde 768€. 

Intervjuust ettevõtjaga selgus, et musta sõstart kulus mahla töötlemiseks 6000 kg ning mahla 

väljatulek oli 4500l mis moodustab 75% marja kogusest. Musta sõstra omahinnaks kujunes 

2,29€/kg kohta.  

Pressjääki jääb hinnanguliselt 1500 kg. Mustasõstramahla saamiseks tehti kulutusi 19 167,79€ 

eest. Mustasõstramahla omahind arvutati järgmiselt: kulud jagati saadud mahla kogusega ning 

antud tehte järgi kujunes mustasõstramahla omahinnaks 4,26€/l kohta.  Pressjäägi omahinnaks 

on arvestatud 25% musta sõstra omahinnast ehk 0,572€/kg.  

Tegemist on musta sõstra kõrvalsaadusega, mida tänapäeval ei realiseerita. Ringbiomajanduse 

mõistes on oluline teada, milliseks kujuneb kõrvalsaaduse hind. Kui tekib saadusele reaalne 

turg, siis on oluline teada ka selle saaduse alghinda, mis tuleneb tootmisprotsessi kuludest. 
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2.4. Tulemuste analüüs 

Järgnevalt käsitleme intervjuude tulemusi mis viidi läbi kolme võimaliku musta sõstra 

pressjäägi töötlemisteenuste pakkujaga, et saada ülevaade, millised on võimalused musta sõstra 

pressjäägile väärtuse lisamisel. Antud peatükis käsitletakse ka kulusid, millega tuleb musta 

sõstra tootjal arvestada. Tulemuste analüüsi käigus käsitletakse kolme alternatiivset võimalust 

musta sõstra pressjäägi töötlemiseks. Analüüsis luuakse seoseid ka ettevõtja poolt esitatud 

andmetega. 

Töötlemisteenuste ettevõtted on kodeeritud erinevate variantidena A1, A2 ja A3. Küsitletud 

kolm ettevõtet asuvad musta sõstra tootjast erinevatel kaugustel, mille tulemusena võib 

transpordikulu väärindamise protsessis muutuda oluliseks kuluallikaks. Sellepärast on 

asjakohane hinnata, kui suureks kujuneb musta sõstra pressjäägi transpordikulu (joonis 11).  

 

Joonis 11. Musta sõstra pressjäägi transpordi maksumuse võrdlus sõidukite ja ettevõtja 

paiknemise kaugus musta sõstra pressjäägi töötleja suhtes 

Ettevõte kasutab tooraine transpordiks kahte sõidukit, mille kandevõime on vastavalt 1600kg ja 

4000kg. Sõiduki kasutamine sõltub transporditava musta sõstra pressjäägi kogusest. Väiksema 

sõiduki kulu ühele kilomeetrile on arvestatud 0,4€ ja suurema sõiduki puhul 0,5€ (Intervjuu 

ettevõtjaga 2020). Transporditeenuste sisse ostmisel tasutakse teenuse eest nii kauba kohale 

toimetamise kui ka tagasisõidu eest, ehk terve ring.  Kõige lähemal ettevõttele asub musta sõstra 

pressjäägi töötlemisteenuse pakkuja A1, kes jääb 144km kaugusele, järgnevad A2, 180km  ja 
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A3, 229km kaugusel. Mistõttu on loogiline, et kõige soodsam transpordihind kujuneb ettevõttele 

kõige lähedamal paikneva teenusepakkuja suhtes. Üldine transpordihind kujuneb 25% 

soodsamaks kui kasutada väiksemat sõidukit. Antud arvestuses võib soodsam hind kujuneda 

petlikuks kui arvestada sõidukite mahutavust ühe kilogrammi kohta. Transpordikulu ühe 

kilogrammi kohta on kujutatud joonisel 12. 

 

Joonis 12. Musta sõstra pressjäägi transpordikulu ühe kilogrammi kohta 

Sõidukite kandevõimest lähtuvalt on transpordihind arvestatud järgmiselt: transpordikulu 

pressjäägi töötlemisteenuse pakkuja juurde jagatud tooraine võimalik kogumass. Saadud 

tulemuste lõikes tuleb välja, et suurema koguse korraga viimine kujuneb 75-83% soodsamaks 

väiksemast kogusest. Suurema koguse pressjäägi transportimisel on lähima ja kaugema sihtkoha 

kuluerinevus ca 50%. Käesolevas töös arvestati transpordikulu variandi A1 puhul 

(144*2*0,4/1500=0,08€/kg), variandi A2 puhul (180*2*0,4/1500=0,10€/kg), variandi A3 puhul 

(229*2*0,4/1500=0,12€/kg).  

Kui hindame töötlemise miinimum koguseid, siis tuleb transport ühe kilogrammi kohta kõige 

soodsam A3 sihtkohta, mis on kujutatud joonisel 13. Suur hinna erinevus on tingitud 

teenusepakkujate poolt kehtestatud miinimum pressjäägi töötlemise kogustest. Selleks, et 

saavutada optimaalne hinnastamine, tuleb välja selgitada pressjäägi tekkimise regulaarsus ja 

selle tooraine transpordi hind. Kõige kallimaks kujuneb transpordi hind A2 juures, mis on ka 

ootuspärane sest nemad on nõus töötlema kõige väiksemat kogust. Järgnevad A1 ja A3, kõige 

kallima ja odavama transpordihinna vahe  on üle 400%.  
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Joonis 13. Transpordikulu musta sõstra pressjäägi miinimum töötlemiskoguste juures 

Lisaks transpordihindadele, oli oluline uurida musta sõstra pressjäärgi tarne regulaarsuse 

olulisust, kas intervjueeritud musta sõstra pressjäägi töötlemisteenuse pakkujatele on tähtis, et 

pidevalt tarnitakse pressjääki, mida töödelda. Vastustest selgus, et see ei ole neile oluline, kuna 

antud toorainet töödeldakse partiide kaupa ja tähtis on, et miinimum kogused oleksid 

garanteeritud. Pressjäägi tarnimine alla miinimum töötlemiskoguste ei ole mõistlik, sest 

kõrvalkulud lähevad liiga suureks. A3 vastas, et: „Tarne regulaarsus pole tähtis, kui meie 

osutame vaid kuivatusteenust. Juhul, kui meie turustame kuivatatud mustasõstrajahu, siis oleks 

hea tarne regulaarsus, mille peaks eelnevalt kokku leppima.“ 

Käesolevas uurimustöös uuriti pressjäägi töötlemisteenuste hindasid, et oleks võimalik hinnata 

lõpptoodete hinna kujunemist. Töötlemisteenust on hinnatud kuivatamise, jahvatamise ja 

pakendamise protsessidest lähtuvalt. Siinkohal tuleb välja tuua, et musta sõstra pressjäägi 

töötlemisteenuse pakkuja variant A2 töötleb toorainet külmkuivatuse tehnoloogial. Variantides 

A1 ja A3 töötlevad toorainet nii infrapuna kui ka kondensatsioon kuivatusega. Parema ülevaate 

andmiseks on joonisel 14 kirjeldatud töötlemisteenuste hinnad. Lisaks uuriti pakendamise 

hindasid, lähtuvalt erinevate pakendite suurustest (100g, 1kg ja 5kg). Vastustest selgus, et 

pakendamise ühikukulu sõltub pakendite tüübist ja kogustest. Pakendid ei ole hinna sisse 

arvestatud. Variandi A1 ja A3 puhul on kindel hind, vastavalt 0,60€/tk ja 0,20€/tk, siis A2 on 

lisanud, et „Pakkimise maksumus sõltub toorainest ja pakkimise töömahust, st kas toodet saab 

60 kg
32 kg

200 kg

115,20 € 144,00 €

183,20 €

1,92 €

4,50 €

0,92 €
0,00 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

0 kg

50 kg

100 kg

150 kg

200 kg

250 kg

A1 A2 A3

K
u

lu
 €

K
o
g
u
s 

k
g

Töötlemise miinimum kogused (kg) Transpordi hind

Transpordi hind €/kg (sekundaartelg)



41 

 

pakkida masinaga või käsitsi“ (A2 intervjuu 2021). Kuid selle töö raames on pakendamisekulu 

arvestatud variandi A2 juures 0,25€/tk. 

 

Joonis 14. Musta sõstra pressjäägi töötlemisteenuste hinnad marjajahu tootmisel intervjueeritud 

töötlemisteenuste pakkujate lõikes 

Pressjäägi töötlemisteenuste hinnad on arvestatud kuivatatud tooraine ühe kilogrammi kohta. 

Ettevõtete enda hinnangul on kuivatatud pressjäägi väljatulek variandis A1: 32,5%, A2: 25% 

ning A3: 20%. Kõige kulukamaks kujuneb teenus variandis A2, kus kuivatamise, jahvatamise 

ja pakendamise hind on 8,75€/kg, järgnevad A1, 5,8€/kg ja A3, 3,7€/kg. Tähelepanu väärib 

asjaolu, et A3 teenused on oluliselt soodsamad kui A1 ja A2 poolt pakutavad. A2 on lisanud, et 

„Raskesti kuivatatavatel toorainetel on erihind, nendeks on näiteks astelpaju, vetikas, jõhvikas, 

must sõstar, pohl, pihlakas.“ Millest võibki tulla kalleim musta sõstra pressjäägi töötlemise 

hind, sest võrreldes teiste pressjäägi töötlemisteenuste pakkujatega kasutatakse teistsugust 

tehnoloogiat. A2 on veel maininud, et kuivatatud musta sõstra pressjäägi :„Jahvatamisel tuleb 

arvestada, et veskisse jääb osa toorainet kinni, seega on kulu ca 400g ühe jahvatamise korra 

kohta mistahes jahvatatud koguse puhul.“. Käesolevas töös võetakse kirjeldatud kogus aluseks 

väärtusahelate koostamisel, kui arvestatakse jahvatamisele minevat kogust.  

Vastavalt uuritud musta sõstra pressjäägi kuivatamise, peenestamise ja pakendamise 

tulemustele, koostas autor joonise 15, milles on kajastatud musta sõstra pressjäägi kulustruktuur. 
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Lisaks töötlemisteenuste hindadele on struktuuri lisatud musta sõstra pressjäägi omahind, mis 

käesoleva töö raames oli arvestuslikult 0,572€/kg ühe kilogrammi tooraine kohta. Pressjäägi 

omahinnaks on arvestatud 25% musta sõstra omahinnast, milleks kujunes antud töös 2,29€/kg 

kohta. 

 

Joonis 15. Töötlemis ja transpordikulude struktuur musta sõstra pressjäägi 1 kg kohta 

intervjueeritud ettevõtete lõikes 

Kulustruktuurist selgub, et suur osa 79–91% musta sõstra pressjäägi töötlemisega seotud 

kuludest moodustab tooraine kuivatamine ja jahvatamine. Musta sõstra pressjäägi 

töötlemisekulud koos pressjäägi transpordiga kujunesid kõige kõrgemaks ettevõttes A2: 

9,42€/kg järgnes A1: 6,45€/kg ja A3: 4,39€/kg. Töötlemiskulude hinda mõjutas enim 

kuivatamise maksumus.  

Lisaks eelnevalt uuritud musta sõstra pressjäägi töötlusmeetoditele, uuriti intervjuu käigus ka 

musta sõstra seemneõli pressimise ja pakendamise kohta. Autorile teadaolevalt on selline 

võimekus ainult töötlemisteenuse pakkujal A1. Esimesena uuriti hinna kohta, milliseks 

kujuneks hind musta sõstra pressjäägist seemneõli valmistamisel 1l kohta toiduainetetööstuse 

kvaliteediga?: „Meil on kruvipress, millega saab pressida ca 2-6 kg seemneid tunnis. Seega on 

tegemist väga väikese seadmega ja pressimise teenus kujuneks seega väga kalliks 
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(tööjõukulu/ühiku kohta). Eelkõige pakume  katseid ja arendusteenust, ei ole mõistlik võrrelda 

tootmisega. Õli väljatulek oli katsete keskmiselt 8,4%. Teenusena on 12€/h. Toiduaine 

kvaliteediga õli saamiseks vaja lihtsalt filtreerida, pakendada pudelitesse. (lisanduvad ühikule 

ka teised ettevõtte püsikulud). Kvaliteeti jälgitakse analüüsidega.“ (A1 intervjuu 2021) 

Kuna musta sõstra seemneõli saab kasutada ka kosmeetikatööstuses, siis uuriti ka seda, milliseks 

kujuneks hind musta sõstra pressjäägist seemneõli valmistamisel 1l kohta kosmeetikatööstuse 

kvaliteediga? „Kosmeetikas kasutatava musta sõstra õli kvaliteedi tingimused on üsna sarnased 

toidutoote kvaliteediomadustega. Kosmeetikas kasutatava õli saamiseks on ühest küljest 

lahustite kasutamine ekstraktsiooniks rohkem levinud (kõrgem õli saagis kui külmpressimisel). 

Kosmeetikas on suhteliselt rohkem kasutuses ka rafineeritud õlide kasutamine, et see sobiks 

kreemide koostisesse. Ülevaade rafineeritud/rafineerimata musta sõstra õlide kasutuse 

osakaalust  kosmeetikas puudub. Samuti  ei tea rafineerimise hinda.“ (A1 intervjuu 2021) 

Arvutuste kohaselt on kruvipressi võimekus pressida 2-6 kg/h seemneid, mis teeb keskmiseks 4 

kg/h. Seemneõli väljatulek pressimisel oli katsete järgi 8,4%, mille järgi kujuneks tunnis saadav 

õli kogus 4*0,084=0,336 l/h ning hind oleks selle juures 12€/0,336= 35,71€/l. Lisaks täpsustas 

töö autor selle, kui suured oleksid seemneõli pressimisele kaudsed lisanduvad püsikulud tunni 

kohta (10€,20€ või 30€)?„Minul on seda isegi raske välja tuua, sest ma ei ole seda (12eur/tund) 

hinnaarvutamist teinud. Selle hinna aluseks on, et operaator ei ole pidevalt seadme juures 

valves ja saab muude asjadega tegeleda. Mina olen teiste teenuse hinnaarvestamisel arvestanud 

seadme kasutamise tööjõu vajaduse aeg/hind + elektri kulu (seadmel) + seadme amortisatsiooni 

kulu+ 35% üldkulud.“ (A1 intervjuu, 2021). Kuigi täpselt ei ole võimalik lisanduvaid kulusid 

ennustada, siis on mõistlik arvutada juurde lisanduvate kulude katteks vähemalt 50%. Sellisena 

kujuneks seemneõli pressimise hinnaks 35,71+17,85=53,56€/l. Järgmine küsimus intervjuus 

puudutas õli pakendamise hinda. Milliseks kujuneb hind musta sõstra seemneõli pakendamisel 

järgnevate koguste juures: 50ml, 0,5l, 1l ja rohkem?: Me oleme villinud ettevõtja poolt toodud 

50 ml taarasse õli 0,255€/tk  Teisi koguseid õli pole pakendanud“ (A1 intervjuu 2021). 

Käesolevas magistritöös väärtusahelate loomisel käsitletakse musta sõstra seemneõli 

pakendamist 50 ml taarasse. Seemneõli villimisel kasutatakse 50ml klaastaarat maksumusega 

0,250€/tk ning korktilguti hinnaks kujunes 0,158€/tk (Cider Mill… 2021). Mustasõstrajahu 

pakendamiseks kasutatakse käesoleva töö raames klaaspurki, maksumusega 0,350€/tk, mille 
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mahutavus on 100g marjajahu ja purgikaas on hinnaga 0,09€/tk (Pakendikeskus… 2021). 

Pakendid ja nendega kaasnevad tooted on vaadatud www.pakendikeskus.ee ja 

www.cidermill.eu kodulehekülgedelt 10.08.2021 seisuga.   

Analüüsi tulemusena on autor loonud biomajanduse väärtusahela joonise (lisa 1). Väärtusahel 

algab musta sõstra istanduse rajamis- ja hoolduskuludega ning ühe kilogrammi musta sõstra 

hinnaks kujuneb arvestuslikult 2,29€. Mustasõstramahla tootmiseks kasutati 6000kg musta 

sõstart. Musta sõstra omahinna väärtuse järgi on tekkinud kulu 13 740€. Mahla tootmisel ja 

tooraine säilitamisel on oluline see külmutada peale saagi koristamist. Külmutamise hinnaks 

kujunes 0,14€/kg (on arvestatud marjade omahinna sisse) ja hoiustamise kuludeks 0,18€/kg. 

Transport mahlatöötleja juurde on 0,13€/kg. Musta sõstra mahlaks töötlemise omahinnaks 

kujunes 4,26€/l, kokku saadi 6000kg marjadest 4500l mahla, mille töötlemiskuludeks kujunes 

19 167,79€. Mahla tootmise tulemusena tekkis musta sõstra pressjääki 2020. aastal 1500 kg ning 

pressjäägi omahind kujunes 0,572€/kg, kokku 858€. 

Saadud musta sõstra pressjäägi koguse transpordi hind on töötlemisteenuse pakkuja A1 juurde 

0,08€/kg, kokku 57,6€ (115,2€/2), mis on arvestatud kahe erineva toote lõikes. Pressjäägi 

omahind on arvestatud 429€ (1500kg*0,572€/2) tootele. Musta sõstra pressjäägi 

töötlemisteenuse pakkuja A1 juures on teoreetiliselt võimalik musta sõstra pressjäägist luua 

kaks eraldi toodet, milleks on musta sõstra seemneõli ja marjajahu. Musta sõstra seemneõli 

väljatulek seemnetest on arvestatud 8,4% ning seemnete osakaal pressjäägis 18,4% (Neppo et 

al. 2020: 12–16). Antud töös käsitletud musta sõstra pressjäägist (1500kg) oleks võimalik 

eraldada ja kuivatada seemneid 276kg, selle maksumuseks kujuneks 14,12€/kg, kokku 

3897,49€. Musta sõstra seemneõli saadav kogus oleks 22,08l, pressimise hinnaks kujunes 

53,56€ ning kokku 1182,60€. Seemneõli on antud ettevõte villinud ainult 50ml kaupa. 

Analüüsitud kogustest saaks kokku 441 pudelit musta sõstra seemneõli. Villimise hinnaks 

kujuneb kokku 292,53€, millest klaaspudel moodustab 110,25€, korktilguti 69,68€ ning 

pakendamise hind 112,60€. Kokku kujuneb musta sõstra seemneõli omahind 265,36€/l kohta. 

Kui musta sõstra pressjäägist on eraldatud seemned, jääb alles hinnanguliselt 1230kg toorainet. 

Pressjäägi kuivatamisel jääb omakorda alles 32,5%, ehk 399,75kg. Nii transpordi kui tooraine 

enda kulud on jagatud toodete lõikes kaheks, vastavalt 57,6 ja 429 eurot. Töötlemisteenus on 

hinnastatud nii kuivatamise kui ka jahvatamise puhul 2,6€/kg kohta, mis teeb mõlemal juhul 



45 

 

antud koguse järgi 1039,35€. Jahvatamisel arvestatakse kuivatatud mustasõstra pressjäägi kaoks 

0,4kg. Marjajahu pakendamisel on arvestatud 100g kogustega pakendeid, mida on arvestatud 

3993tk. Klaaspurkide koguhinnaks kujunes 1397,55€, kaante hinnaks 359,37€, pakendamise 

hinnaks 2395,8€. Kokku kujunes mustasõstrajahu omahinnaks 16,82€/kg kohta.   

Musta sõstra pressjäägi transpordi kulu töötlemisteenuse pakkuja A2 juurde kujunes 1500kg 

juures 0,10€/kg, kokku 144€. Musta sõstra pressjäägi hind on 858€. Pressjäägi väljatuleks peale 

külmkuivatust on 25%, koguseliselt 375kg, seega on ahelas kadu 75%. Külmkuivatamise hind 

kuivatatud tooraine kg kohta on 8€, kokku 3000€. Jahvatamise hind 0,5€/kg, kokku 187,5€ ja 

kadu arvestatakse 0,4kg kogu jahvatamise kogusele. Pakendamisel on arvestatud 100g 

kogustega, saadud pakendeid on kokku 3746tk, hinnaks kujuneb 2584,74€. Millest klaaspurkide 

hind moodustab 1311,10€, kaante hind 337,14€ ning pakendamise hind 936,5€. Kokku kujuneb 

toote omahinnaks 18,08€/kg kohta.  

Transpordihind töötlemisteenuse pakkuja juurde A3 kujunes 1500kg musta sõstra pressjäägi 

juures 0,12€/kg, kokku 183,20€.  Musta sõstra pressjäägi kuivatamise hind oli 3€/kg kohta, 

kokku 900€ ja kuivatatud pressjäägi väljatulek 20%, kokku 300kg. Musta sõstra pressjäägi 

jahvatamise hinnaks on 0,50€/kg kohta, kokku 150€. Jahvatamise kadu on 0,4kg kokku. 

Marjajahu pakendamine on sarnaselt teiste töötlemisteenuste pakkujatega arvestatud 100g 

purki. Kokku kulub pakendeid 2966tk ning kogukulud pakendamisele 1898,24€, millest 

klaaspurgid moodustavad 1038,10€, kaaned 266,94€ ja pakendamine 593,20€. Kokku kujuneb 

marjajahu omahinnaks 13,45€/kg. Omahinna sisse on arvestatud ka musta sõstra pressjäägi hind 

858€.  

Kõikide musta sõstra töötlemisteenuse pakkujate seas käsitleti täpselt samaseid pakendeid, 

milleks on klaaspurgid (va seemneõli analüüsi juures). Autor eelistas klaaspurki kasutada 

sellepärast, et selle elutsükkel on pikem kui teiste pakendite oma. Samas tuleb arvestada, et 

käesoleva töö raames ei ole ringmajandusele mõeldes mõistlik kasutada analüüsis ühekordseid 

pakendeid, kui saab need asendada korduvkasutatavatega. Analüüsitud tegevused, sh 

kuivatamise ja jahvatamise hinnad marjajahu puhul, on kõigi töötlemisteenuste pakkujate seas 

arvestatud töödeldud (kuivatatud) koguste kohta.  
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Saadud omahindasid on võrreldud turul olevate toodetega tabelis 8, võrreldavad turuhinnad on 

toodud peatükis 2.2 Musta sõstra väärtusahelad. Vaadates võrreldud hinnaerinevusi saab 

järeldada, et neid on võimalik kasumlikult müüa. Võrreldud on omavahel võimalikult võrdseid 

tooteid. Võrdluses ei ole välja toodud müügikulusid, mis võivad autori hinnangul olla 10-40% 

müüdavate toodete turuhinnast. Kõik oleneb sellest, milline müügistrateegia valitakse, kas 

keskendutakse lõpptarbijatele otsemüügile või tehakse seda läbi edasimüüjate. Ei tohiks 

välistada tooraine edasi väärindajaid, kes võivad kasutada antud tooteid koostisosana mõnes 

teises tootes 

Tabel 8. Musta sõstra pressjäägist saadud toodete hinnavõrdlus ühe liitri ja kilogrammi kohta 

 
Teenusepakkuja  

Toote 

nimetus  Kogus 

Omahind 

€/kg 

Omahind* 

kogus Turuhind 

Turuhind* 

kogus 

Võimalik 

tulu 

A1 
Seemneõli  22,08l 265,36 € 5 859,23 € 460,00 € 10 156,80 € 4 297,57 € 

Marjajahu 399kg 16,82 € 6 718,02 € 41,60 € 16 610,88 € 9 892,86 € 

A2 Marjajahu 374,6kg 18,08 € 6 774,24 € 41,60 € 15 583,36 € 8 809,12 € 

A3 Marjajahu 296,6kg 13,45 € 3 989,44 € 41,60 € 12 338,56 € 8 349,12 € 
Märkused: Võimalik tulu on saadud (turuhind*kogus)-(omahind*kogus) 

 

Hinnavõrdlusest selgub, et kõige kasulikum on musta sõstra pressjäägist toota nii seemneõli kui 

marjajahu koos. Sellest saadav võimalik tulu oleks 14 190,43 eurot, mis kokku moodustab üle 

60% suurema tulu, võrreldes teiste marjajahudega. Veel on oluline välja tuua, et A3 omahind 

marjajahu valmistamisel on ca 60% soodsam kui teiste töötlemisteenuste pakkujate juures. Kui 

võrrelda omahinna ja turuhinna vahet, annab see väiksema efekti, olles tulu seisukohalt ca 6-

18% väiksem teistest toodetest. Musta sõstra pressjäägi töötlemisel on oluline marjajahu 

väljatuleku osakaal peale kuivatamist. Jagades võimaliku tulu (tabel 8) mahla tootmisel 

tekkinud pressjäägi kogusega, selgub, et A1 juures toodetud musta sõstra seemneõli 

(4297,57€/1500kg) lisab pressjäägile väärtust 2,87€/kg kohta, A1 juures toodetud marjajahu 

(9892,86€/1500kg) 6,60€/kg kohta, A2 juures toodetud marjajahu (8809,12€/1500kg) 5,87€/kg 

kohta ning A3 juures toodetud marjajahu (8349,12€/1500kg) 5,57€/kg kohta. 
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2.5. Eksperdihinnang turundustegevustele 

Seoses väikeste tootmiskogustega on vajalik eksperthinnang, et eelkõige mõista, kas antud töös 

käsitletud toodete koguste juures on üldse mõistlik ühel väiketootjal musta sõstra pressjäägi 

väärindamist kaaluda. Samamoodi oluline on uurida turundustegevusi ja koostöö võimalusi 

erinevate osapoolte vahel. Järjest enam muutub maailmas aktuaalseks toidusüsteemide 

jätkusuutlikumaks muutmine. Käesolevast töös käsitletud musta sõstra pressjäägist on 

väärtusahelates loodud mustasõstra seemneõli kui ka mustasõstra jahu sobilikud kasutamiseks 

toidulisanditena. Innovatsiooni platvormi Fairchain-i hinnangul on tungiv vajadus 

olemasolevate toidusüsteemide ümberkujundamiseks, et aidata kaasa majanduslike, 

sotsiaalsete, keskkonna- ja terviseprobleemide lahendamisele. Ühest küljest pakuvad lühikesed 

toiduainete väärtusahelad küll põllumeestele õiglasemat hinda ja toetavad regionaalse 

majanduse arengut.  Kuid  siiski on toodetavad mahud ja turustamine sageli piiratud ning 

seetõttu on tarbijate jaoks hinnad kõrgemad. Nende puuduste kõrvaldamiseks aitab Fairchain 

kaasa toiduainete vahepealsete väärtusahelate arendamisele, mis ühendavad nii lühikeste kui ka 

pikkade väärtusahelate elemente, et saavutada nii keskkonna, kui ka sotsiaalsest ja 

majanduslikust vaatenurgast säästvamad toidusüsteemid. (Fairchain…2020) 

Parema ülevaate saamiseks viidi läbi intervjuu mahetoodete turu ja ekspordi eksperdiga, kelle 

igapäevaseks tööks on koostöö erinevate mahetootjatega üle Eesti, nende esindamine 

rahvusvahelistel turgudel, mahetoodete ühisturundus ning uute innovaatiliste mahetoodete 

ekspordipotentsiaali hindamine. Intervjuu küsimused on toodud lisas 2.  

Järgnevalt tuuakse esile vastused antud küsimustele ning need avaldatakse kaldkirjas. Esmalt 

küsiti hinnangut millised võiksid olla tuleviku toitumistrendid ja mahetoodete turgudel tarbijate 

ootused?. „Kõigepealt peab jälgima ülemaailmseid toitumistrende, tänapäeval on kõige 

keskmeks tervislikkus. Tarbijad eelistavad aina rohkem puhast toitu ning valdav osa on ka 

supertoitudel (superfoods). Eelkõige ootavad tarbijad, et oleks välja toodud teadusuuringud 

toidu kasulikkusest. Samas peab silmas pidama, et oluline on ka toitumisel ja mistahes toodetel 

sesoonsus, sügis, kevad, suvi ning talv, millal tarbida erinevaid tooteid. Samuti ootavad tarbijad 

õpetlikke juhendeid toodetel, kuidas kasutada ning millisel kasutamisel on oht, et hävineb 

tootest saadav kasu (kasulike ainete sh toitainete hävinemine).  
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Järgnevalt uuriti, millised on raskused uute mahetoodete turule toomisel ning millised on 

võimalikud lahendused biopõhiste toodete puhul? „Uute toodete tutvustamiseks peab palju 

vaeva nägema. Väiksemate toote koguste juures on kõige mõistlikumaks kasutada 

sotsiaalmeedia mõjuisikuid (influencers), kellel on juba arvestatav jälgijaskond. Lisaks tuleks 

otsida koostöövõimalusi tootjate ning tööstustega kelle kaudu oleks võimalik väärindada 

tooraineid looduskosmeetika näol.“ 

Lisaks tarbijate teadlikkuse tõstmisele on sobilik uurida, et milliseid peaksid olema mahetootja 

tegevused, et soodustada nii mustasõstra kasvatust kui ka ringmajanduslike toodete 

populaarsuse kasvatamist. „Tuleks alustada koostööprojektidest erinevate osapooltega 

(edasimüüjad, koostööpartnerid, sotsiaalmeedia mõjuisikud). Näiteks ainuüksi Eestis on juba 

41 mahepoodi. Lisaks aitab kaasa positiivse kuvandi loomine piirkonnast, kus kasvatatakse ja 

saadakse tooraine. Seoses e-kaubanduse populaarsuse kasvuga, tuleks tootjal luua koduleht ja 

e-kauplus. Rõhku peaks panema atraktiivsetele tootepiltidele ja tuua välja kasu mis saadakse 

tootest.“ Kuidas aitab Eesti mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsiooni ühisturundus 

mahetootjat? „Hoiame mahetootjaid oma toodetega pildil. Organisatsioonil on välja kujunenud 

oma koostööpartnerid kelleks on erinevate ettevõtete ostujuhid, saame osapooli omavahel 

tutvustada. Aitame mahetootjatel luua erinevaid reklaam materjale sh neid tutvustavaid videoid 

ning anname soovitusi kuidas turundada sihtgrupile mahetooteid. Aitame ettevõtjad 

ühisturundusega eksportturgudele.“ Kui suured peaksid olema musta sõstra pressjäägist 

toodetavad kogused, et mõelda ekspordile? „Enne ekspordile keskendumist tuleks toodete 

atraktiivsust testida Eesti tarbijate seas, Eestis on 41 mahepoodi. Kui juba ekspordile mõelda 

siis tänapäeval ei pea alustamiseks olema suured tootmiskogused. Reeglina alustatakse eksporti 

kastiga. Ka täna on meie juures ettevõtteid kes ekspordivad Saksamaale ühe kasti kvartalis. 

Kogused olenevad sellest, millised koostööpartnerid valitakse. Olenevalt sihturust on ka 

välisriikides väikeseid mahepoode, kes on huvitatud unikaalsetest ja kvaliteetsetest toodetest, 

mitte suurest kogustest.“ Milliste turunduskuludega peaks mahetootja arvestama? 

„Turunduskulud on projektide järgi erinevad. Ekspordi puhul on suurusjärk 1000 eurot kontakt. 

Araabia ühendemiraatide projekt osalus 2000 eurot, et oleks võimalus oma toodetega saada 

Dubai kohvikusse. Suurusjärgud küündivad kuni 50 000 euroni, kuid see jääb üldjuhul liiga 

kallis ja kaotab oma mõtte.“ 
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Eksperthinnangutele tuginedes, on mahetootjatel vaja alustada oma toodete populariseerimist 

kõigepealt Eestis ning seejärel liikuda edasi välisturgudele. Oluline on välja tuua, et toodete 

turundamise kui ka eksportimise alustamiseks on Eestis loodud organisatsioon, mille eesmärk 

on aidata mahetootjaid. Positiivne on see, et välisturgudele jõudmiseks ei pea omama 

suurtootmist, vaid saab alustada väiksemate kauba kogustega. Samal ajal kui nõudlus tõuseb, 

on vaja suurendada koostööd ja otsida võimalusi tarnekoguste ja varustuskindluse tagamiseks.  

 

2.6. Tulemused ja arutelu 

Biopõhiste jääkide ning kõrvalsaadustele lisandväärtuse andmine võib aidata ettevõtjatel 

suurendada sissetulekuid, eemaldada tootmisahelast raiskamise ning muuta ettevõte 

konkurentsivõimelisemaks. Magistritöö eesmärk oli välja selgitada musta sõstra biomajanduse 

väärtusahelad ja anda hinnang musta sõstra pressjäägi kasutamise võimalustele. Klitkou et al 

(2019: 53) leiavad, et biomajandusele ülemineku peamine strateegia on orgaaniliste jäätmete 

ning tööstustoodangu ja kodutarbimise kõrvalsaaduste parem kasutamine. See tähendab 

ringmajanduse loomist, kus ühe väärtusahela väljundeid kasutatakse sisenditena teises. Seega 

muudetakse varem ühes sektoris jäätmeteks peetud väljund teise sektori sisendiks, mis kujutab 

endast targemat ja jätkusuutlikumat viisi piiratud energia ja ressursside kasutamiseks. 

Käesolevas töös käsitletud tooteid (musta sõstra seemneõli)  on võimalik kasutada kosmeetika 

tööstuses ning (marjajahu) toidutööstuses. Kindervater et al. (2018: 89-91) toovad välja, et 

kaskaadkasutust võib määratleda ka kui kõrge sotsiaalmajandusliku väärtusega biomassi 

kasutamist tähtsuse järjekorras. Käesolevas töös leidis kinnitust see, et töötlemisteenuse pakkuja 

variandi A1 juures on võimalik eraldada musta sõstra pressjäägist tähtsuse järjekorras musta 

sõstra seemneõli ning eraldi ka marjajahu.  

Musta sõstra kasvatusdünaamikast on näha, et saak on suuresti ilmastikutingimustest sõltuv. 

Antud juhtumiuuringus ettevõtja esitatud andmetest on saagikuse erinevused tingitud lisaks 

ilmastikuoludele ka noorest istandusest. Istandiku rajamistööd kestsid 2015–2017, ning 2017. 

aastal saadi esimene saak, kokku 1745kg, 2018. aastal 6000kg, 2019.aastal 3810kg ning 2020. 

aastal 18 825kg.  



50 

 

Musta sõstra väärtusahelad algavad istanduse rajamisega, hooldusega ja saagikoristusega. Edasi 

on marjade külmutamine, kuivatamine, mahlaks või moosiks töötlemine ning pressjäägi 

väärindamine. Eestis on autorile teada olevalt võimalik pressjääki väärindada eelkõige selle 

kuivatamise teel. Samuti on võimalik eraldada pressjäägist seemned ning pressida nendest 

seemneõli. Musta sõstra omahinnaks kujunes 2,29€/kg kohta. Käesolevas töös käsitleti musta 

sõstra väärindamist mahlaks. Mahla omahinnaks kujunes 4,26€/l kohta ning selle tulemusena 

tekkis tootmisahelas pressjääk 1500kg, omahinnaga kokku 858€ mis  teeb 0,572€/kg kohta. 

Autori hinnangul ei ole Eestis piisavalt ettevõtteid kellel oleks võimekus pakkuda mahla 

tootmisel tekkivate pressjäägile erinevad töötlemisvõimalusi. Ka antud magistritöös on 

käsitletud lisandväärtuse loomist eelkõige musta sõstra seemneõli ja musta sõstra marjajahu 

lõikes. Võrreldes tootmishindasid musta sõstra pressjäägi töötlemisteenuste pakkujate 

variantide seas (A1, A2, A3), siis A1 tootmiskulud kahe toote lõikes kokku moodustasid 12 

577,25€, Musta sõstra seemneõli omahinnaks saadi 265,36€/l ja marjajahu hind 16,82€/kg 

kohta. Variandi A2 puhul kujunes marjajahu tootmiskulud kokku 6 774,24€, mis teeb 

omahinnaks ühiku kohta 18,08€/kg kohta ning A3 marjajahu tootmiskulu vastavalt kokku 3 

989,44€ mis teeb omahinnaks 13,45€/kg kohta. Kulude struktuuranalüüsist selgus, et kõige 

suuremad kulud on seotud tooraine kuivatamisega, mis moodustas vahemikus 40–85% kõigist 

töötlemiskuludest. Marjajahu jahvatamisekulu oli A1 juures 40,31%, A2 juures 5,31% ning A3 

juures 11,38% töötlemis ja transpordikuludest. Kõige suurem positiivne erinevus tootmiskulude 

ja võimaliku turuhinna vahel oli A1 juures mis moodustas mõlema toote lõikes kokku 14 

190,43€ järgnes A2, 8 809,12€ ning A3, 8 349,12€.  Ümberarvutatult suudeti 1500kg musta 

sõstra pressjäägile lisada väärtust A1 juures 9,46€/kg kohta, A2 juures 5,87€/kg kohta ning A3 

juures 5,57€/kg kohta. Antud tulemused võivad kindlasti muutuda, sest nendesse arvutustesse 

pole lisatud müügikulusid, sest autori hinnangul ei ole võimalik neid välja tuua ning 

müügikulude suurus sõltub ettevõtte müügistrateegiast. 

Viimane püstitatud ülesanne käsitles võimalike turundustegevusi musta sõstra pressjäägist 

loodud toodetele.  Uurimuse käigus selgus, et kõige pealt peaks alustama oma toodetega Eestist. 

Mahetoodete eksperdi sõnul on Eestis umbes 41 ainult mahetoidule keskendunud kauplust, 

ühtlasi on hea testida kuidas need tooted vastu võetakse tarbijate poolt. Kui juba ekspordile 

mõelda, siis on võimalik seda teha kasti kaupa, ei pea olema suur tootmist, vaid oluline on 

eristuda.   
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö koosneb kahest osast, milles esimeses antakse ülevaade biomajandusest, 

biomajanduse väärtusahelatest ja musta sõstra olulisusest, kasvatusdünaamikast ning 

väärindamise võimalustest. Töö empiirilises osas keskendutakse musta sõstra väärtusahelatele, 

mida on kirjeldatud tuginedes kirjandusallikatele. Analüüsiti juhtumiuuringu tarbeks läbiviidud 

intervjuusid, mis viidi läbi, musta sõstra kasvataja ja musta sõstra pressjäägi töötlemisteenuse 

võimalike pakkujate seas, ning analüüsiti mahetoodete ja turu eksperdi intervjuud toodete 

turundamise ja potentsiaalsete turgude osas. Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada musta 

sõstra biomajanduse väärtusahelad ja anda hinnang musta sõstra pressjäägi kasutamise 

võimalustele. Selle eesmärgi täitmiseks püstitati seitse uurimisülesannet.  

Esimeseks ülesandeks oli anda ülevaade biomajanduse ja väärtusahelate teoreetilistest 

seisukohtadest.  Kuigi biomajanduse mõiste on suhteliselt uus, siis ei ole tegemist mõistega, mis 

oleks üheselt mõistetav. Nii seotud osapooled kui teadlased hindavad biomajandust erinevalt. 

Üksmeelel ollakse selles, et biomajandusele üleminek tähendab seda, et hakatakse loobuma 

fossiilsetest kütustest. Biomajanduse potentsiaali nähakse peamiselt kas biotehnoloogia, 

bioressursside või ökoloogilisest vaatenurgast. Kogu biomajanduse mõiste juurde kuulub 

väärtusahelate olemuse mõistmine ja analüüsimine.  

Väärtusahelad kujutavad endast tegevusi, millega luuakse väärtust, kas siis ettevõtte siseselt või 

väliselt. Kui ettevõtte sisesed väärtusahelad sisaldavad endas nii primaarseid tegevusi, milleks 

loetakse logistikat, müüki, turundust, tootmist, ning toetavaid tegevusi, milleks on 

infrastruktuuri loomine, personalijuhtimine, tehnoloogia arendamine jpm. Ettevõtte välisteks 

väärtusahelateks loetakse erinevate ettevõtete koostööd, mille eesmärk on turule uusi tooteid ja 

teenuseid tuua. Väärtusahelate kontseptsioon on oluline nii majanduse kui ka keskkonna 

seisukohalt.  

Teiseks ülesandeks oli anda ülevaade musta sõstra olemusest ja kasvatuse dünaamikast, nii 

Eestis kui maailmas. Must sõstar on kasulik mari oma kõrge C-vitamiini sisalduse ning temas 
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leiduvate fenoolide ning antotsüaniinide suure sisalduse tõttu. Samuti on must sõstar suure 

toiteväärtusega mari, mis on oluline keha vitamiinide osakaalu suurendamiseks ja erinevate 

haiguste ennetamisel.  

Musta sõstra juures ei ole kasulik ainult mari, vaid ka lehed, oksad ja pungad. Musta sõstra 

kasvupindade dünaamika uurimisel selgus, et 2011. aastal oli mahe musta sõstra kasvupind 

Eestis  koos üleminekuajal oleva maaga 20%, siis 2019. aastal oli see kasvanud 45% juurde. 

Sarnane trend valitses ka maailmas mahe musta sõstra kasvatusel, kui aastatel   2016–2019 

suurenes mahe musta sõstra kasvupind 89%. Saagikuse mõistes on tegemist suuresti 

ilmastikuoludest sõltuva marjakultuuriga, mis iseenesest sobib meie kliimasse kasvatamiseks.  

Kolmandaks ülesandeks oli anda ülevaade musta sõstra väärtusahelatest ja nende kujunemisest. 

Musta sõstra väärtusahelad algavad istanduse rajamisega, hoolduse ja saagikoristusega. Edasi 

on ettevõtjal valida milliseid taime saadusi ta väärindab ja kuidas. Käesolevast töös keskenduti 

musta sõstra marja väärindamisele mahlaks. 

Neljandaks ülesandeks oli selgitada välja biomassi kogus musta sõstra mahlaks töötlemise 

käigus. Autori vaadeldava juhtumiuuringu puhul tekkis musta sõstra mahlaks väärindamise 

käigus 1500 kg musta sõstra pressjääki ehk biomassi. Biomassi väärtuseks saadi hinnanguliselt 

0,572€/kg kohta.  

Viiendaks ülesandeks oli anda hinnang võimalikele biomajanduse väärtusahelatele, musta sõstra 

lisandväärtuse andmisel. Eestis on autori hinnangul vähe neid ettevõtteid, kelle juures oleks 

ettevõtjatel võimalik taimseid kõrvalsaadusi väärindada. Magistritöös käsitleti nelja tegevust: 

musta sõstra seemneõli pressimist, musta sõstra pressjäägi kuivatamist, musta sõstra pressjäägi 

jahvatamist ning pakendamist.  

Kuuendaks ülesandeks oli analüüsida tulu ja kulu kujunemist musta sõstra biomajanduse 

väärtusahelates. Erinevate töötlemisteenuste pakkujate juures kujunesid kulud erinevaks. Antud 

juhtumiuuringus analüüsitud musta sõstra pressjäägi 1500kg töötlemisel kujunes variandi A1 

juures 22,08l musta sõstra seemneõli tootmisel kogukuluks 5859,23€ ning marjajahu tootmisel 

6718,02€, kokku 12 577,25€. Musta sõstra pressjäägi töötlemisel variandi A2 juures kujunes 

kogukuluks 6774,24€ ning A3 juures 3989,44€. Variant A1 kogukulu osutus A2 kogukuludest 
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86% ja A3 kogukuludest  315% suuremaks, ennekõike seetõttu, et seal on võimekus toota kahte 

erinevat toodet. Võimalik müügitulu osutus kõrgemaks variandis A1, kus  kogutulu oli kahe 

toote peale kokku 26 767,68€, variandis A2 kujunes arvestuslik võimalik kogutulu 15 583,36€ 

ning variandis A3 vastavalt 12 338,56€. Analüüsist selgus, et võimaluse korral on kõige 

mõistlikum väärindada musta sõstra pressjääki A1 juures, sest kogukulu ja kogutulu vahe oli 

teiste musta sõstra pressjäägi töötlemisteenuste pakkujate seast üle 60% kõrgem. 

Seitsmendaks ülesandeks oli uurida, millised võiksid olla võimalikud turunduslikud tegevused 

musta sõstra biomassist loodud toodetele. Intervjuust selgus, et kõige mõistlikum on alustada 

erinevate väärindatud (bioringmajanduslike toodetega) musta sõstra toodetega Eestist. Eestis on 

üle 41 mahekaupluse. Kui edaspidi peaks olema soov liikuda välisturgudele, siis on eksporti 

võimalik alustada väiksemate hulgipakenditega. Oleneb ettevõtja enda soovist, kuidas ta oma 

müügistrateegia välja kujundab. On oluline, et oleks võimalikult selgeks tehtud kuidas erinevaid 

tooteid tarbida, et ei hävineks vajalikud toitained. Enne eksportturgudele minemist tasuks otsida 

koostöövõimalusi teiste tootjate ja tööstustega, et suurendada võimalusi erinevate toodete 

valmistamiseks.  

Magistritöö eesmärk sai täidetud ja uurimisülesanded lahendatud. Käesolevas magistritöös leiti, 

et musta sõstra pressjäägi väärtusahelad eksisteerivad ning praegu väärtusetule kõrvalsaadusele 

on võimalik lisada väärtust. Edasised tööd peaksid käsitlema investeeringuid seadmetesse, 

nende tasuvust ning perspektiivi must sõstra marja väärindada soovivatele ettevõtjatele.   
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Lisa 1. Musta sõstra väärtusahel 
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Lisa 2. Intervjuu küsimused 

A1 küsimused: 

1. Kui suured on musta sõstra pressjäägi kogused millest alates olete nõus neid töötlema? 

2. Milline peaks olema musta sõstra pressjäägi tarne regulaarsus? 

3. Kas on võimalik ka ühekordse partiina musta sõstra pressjääki töödelda? 

4. Milliseks kujuneks hind musta sõstra pressjäägi kuivatamisel? 

5. Milliseks kujuneks hind musta sõstra pressjäägist seemneõli valmistamisel 1l kohta 

toiduainetetööstuse kvaliteediga? 

6. Milliseks kujuneks hind musta sõstra pressjäägist seemneõli valmistamisel 1l kohta 

kosmeetikatööstuse kvaliteediga? 

7. Milliseks kujuneks hind musta sõstra pressjäägist marjajahu valmistamisel 

(kuivatamine, peenestamine)? 

8. Milliseks kujuneb pakendamise hind erinevate suurustega pakendite juures: 100g, 1kg, 

5kg? 

9. Hinnanguliselt, kui palju saab 1kg musta sõstra pressjäägist marjajahu kui sealt on 

seemned eemaldatud? 

10. Milliseks kujuneb hind musta sõstra seemneõli pakendamisel järgnevate koguste juures: 

50ml, 0,5l, 1l ja rohkem? 

Täpsustavad küsimused: 

1. kui suured oleksid seemneõli pressimisele kaudsed lisanduvad püsikulud tunni kohta 

(10€,20€ või 30€) 

 

A2 küsimused: 

1. Kui suured on musta sõstra pressjäägi kogused millest alates olete nõus neid töötlema? 

2. Milline peaks olema musta sõstra pressjäägi tarne regulaarsus? 

3. Kas on võimalik ka ühekordse partiina musta sõstra pressjääki töödelda? 

4. Milliseks kujuneb musta sõstra pressjäägi töötlemise hind 1kg kohta (kuivatamine)? 

5. Milliseks kujuneb hind musta sõstra pressjäägist marjajahu valmistamisel 

(peenestamine)? 
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6. Milliseks kujuneb pakendamise hind erinevate suurustega pakendite juures: 100g, 1kg, 

5kg? 

7. Hinnanguliselt, kui palju saab 1kg musta sõstra pressjäägist marjajahu? 

 

A3 küsimused: 

1. Kui suured on musta sõstra pressjäägi kogused millest alates olete nõus neid töötlema? 

2. Milline peaks olema musta sõstra pressjäägi tarne regulaarsus? 

3. Kas on võimalik ka ühekordse partiina musta sõstra pressjääki töödelda? 

4. Milliseks kujuneb musta sõstra pressjäägi töötlemise hind 1kg kohta (kuivatamine)? 

5. Milliseks kujuneb hind musta sõstra pressjäägist marjajahu 

valmistamisel(peenestamine)? 

6. Milliseks kujuneb pakendamise hind erinevate suurustega pakendite juures: 100g, 1kg, 

5kg? 

7. Hinnanguliselt, kui palju saab 1kg pressjäägist marjajahu? 

 

Küsimused ettevõtjale: 

1. Milline on musta sõstra mahlaks töötlemise regulaarsus aastas? 

2. Mitu kilogrammi musta sõstart aastas mahlaks töödeldakse ? 

3. Kui palju töödeldakse värsket musta sõstart mahlaks? 

4. Kas musta sõstra mahlaks töötlemise teenust ostetakse sisse?  

5. Milline on transpordi hind töötleja juurde €/kg kohta? 

6. Millised on tooraine külmutamise ja hoiukulud €/kg kohta? 

7. Kui suured on mahla töötlemise kulud (eeltöötlus, pressimine) 1 liitri kohta? 

8. Kui suured on mahla pakendamise kulud 1 liitri kohta? 

9. Milline on antud töötleja juures mahla väljatuleku osakaal 1kg musta sõstra kohta? 

10. Millise hinnaga müüakse värsket ja külmutatud musta sõstart? 
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Küsimused mahetoodete turu ja ekspordi eksperdile: 

1. Millised võiksid olla tuleviku toitumistrendid ja mahetoodete turgudel tarbijate ootused?  

2. Millised on raskused uute mahetoodete turule toomisel ning millised on võimalikud 

lahendused biopõhiste toodete puhul?  

3. Milliseid peaksid olema mahetootja tegevused, et soodustada nii mustasõstra kasvatust 

kui ka ringmajanduslike toodete populaarsuse kasvatamist? 

4. Kuidas aitab Eesti mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsiooni ühisturundus 

mahetootjat? 

5. Kui suured peaksid olema musta sõstra pressjäägist toodetavad kogused, et mõelda 

ekspordile? 

6. Milliste turunduskuludega peaks mahetootja arvestama? 
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