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2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse ning sotsiaalstatistika andmed
näitavad, et peaaegu iga kolmas Eesti leibkond kasvatab oma tarbeks põllu- või
aiasaadusi. Seega on meil 2010. aasta põllumajandusloendusel loendatud ligi
20 000 põllumajanduslikule majapidamisele lisaks ligikaudu 175 000
põllumajanduslikku kodumajapidamist, kus samuti mingil määral puu- ja
köögivilja ning muudki oma pere jaoks tarvilikku kasvatatakse.
Põllumajanduslike majapidamiste ja põllumajanduslike kodumajapidamiste eristamine pärineb
enam kui kümne aasta tagusest 2001. aasta põllumajandusloendusest, kus andmeid koguti nii
suurematelt kui ka väiksematelt põllumajandustootjatelt. Eesmärgiks oli kindlaks määrata kogu
Eesti põllumajanduslik potentsiaal. Et andmed oleksid võrreldavad Euroopa Liidu teiste riikidega,
muudeti 2003. aastal lävendit ning tehti 2001. aasta andmete ümberarvutus. Loenduse
ümberarvutatud tulemuste järgi oli meil 2001. aastal 55 700 põllumajanduslikku majapidamist,
kus oli vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus toodeti
põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks. Peale selle loendati 189 600 põllumajanduslikku
kodumajapidamist. Need on põllumajanduslikust majapidamisest väiksemad üksused, kus
toodetakse põllumajandussaadusi oma tarbeks ja kus on vähemalt kas 50 ruutmeetrit
köögiviljamaad või kolm viljapuud või kuus marjapõõsast või 10 küülikut, 10 kodulindu või teisi
põllumajandusloomi või kolm mesilasperet. See tähendab, et ära loeti kõik vähegi arvestatavad
aiapidajad, kuid siiski jäeti loendamata need, kelle põllumajandustegevus piirdub rõdupottides
taimede kasvatamisega.
Selline liigitus vastab ka rahvusvahelistele põhimõtetele. Kui ÜRO Toidu- ja
Põllumajandusorganisatsioon (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO)
soovitab
parimal
juhul
loendada
põllumajandusloendustel
kõik
mingilgi
määral
põllumajandussaadusi tootvad üksused, siis Euroopa Liidus on alampiiriks, millest algab
põllumajanduslik majapidamine, kokku lepitud just üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad
või põllumajandussaaduste tootmine müügiks. Seda piiri võib muuta, kuid tuleb jälgida, et
põllumajanduslikud majapidamised hõlmaksid vähemalt 98% kasutatavast põllumajandusmaast
ja 98% loomakasvatusest loomühikute arvestuses. Kui põllumajanduslikke majapidamisi
uuritakse Euroopa Liidu põllumajandusstatistikas regulaarselt, siis põllumajanduslikke
kodumajapidamisi soovitatakse uurida vähemalt kord iga kümne aasta järel, kui neil on mõne
kultuuri kasvatamisel või loomaliigi pidamisel oluline osa kogu põllumajanduses. Kui
põllumajanduse struktuuriuuringud hõlmavadki vaid põllumajanduslikke majapidamisi, siis
põllumajanduse tootmisstatistikas on lubatud nende andmetele juurde arvestada ka viimased
olemasolevad põllumajanduslike kodumajapidamiste andmed, nagu seda Eestis ka tehakse.
Eestis on pärast 2001. aastat põllumajanduslikke kodumajapidamisi uuritud veel ka 2004. aastal
Euroopa Liidu statistikaameti (Eurostat) korraldatud katseprojekti käigus. Kuluefektiivsuse
kaalutlustel otsustati, et 2010. aasta põllumajandusloendusesse põllumajanduslikke
kodumajapidamisi ei kaasata ja neid uuriti kombineerituna 2011. aasta rahva ja eluruumide
loenduse ja 2012. aasta sotsiaaluuringutega. Rahva ja eluruumide loendusel selgitati
põllumajanduslike kodumajapidamiste olemasolu ning valikulistes leibkonna eelarve ja tööjõuuuringus küsiti tähtsamate põllumajanduskultuuride ja -loomade andmeid. Kui leibkonnal oli maid
või loomi mitmes asukohas, siis arvestati vastamisel neid kõiki koos. Küsitleti ainult maa tegelikke
kasutajaid sõltumata sellest, kas maa oli omandis, renditud või tasuta kasutusse saadud.
Põllumajanduslike kodumajapidamiste põllumajandusmaa hulka ei loetud lillepeenraid,
muruplatse jms.
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Väikemaapidajaid on vähemaks jäänud
Kui 2001. aasta põllumajandusloenduse andmetel oli Eestis kokku 245 300 suuremat
(põllumajanduslikud majapidamised) või väiksemat põllumajandusüksust (põllumajanduslikud
kodumajapidamised, artiklis edaspidi ka kodumajapidamised), siis 2010. aasta põllumajandusloendusel loendati põllumajanduslikke majapidamisi juba alla 20 000 (36 000 võrra vähem kui
2001. aastal) ja 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusel põllumajanduslikke kodumajapidamisi
174 500 (15 000 võrra vähem kui 2001. aastal). Seega on viimasel kümnendil igast kolmest
suuremast üksusest kadunud kaks, kellest enamik on olnud alla 10-hektarised ja oma tarbeks
tootjad. Põllumajanduslikke kodumajapidamisi ei ole suuremate lõpetajate arvelt mitte juurde
tulnud, vaid nende arv on samuti 8% vähenenud. Kokku on seega põllumajandustegevusest
loobunud 51 000 suuremat või väiksemat tootjat, mis on üle viiendiku 2001. aasta
põllumajandusloendusel loendatutest (joonis 1). Sellele vaatamata tegeleb põllumajandusega
veel peaaegu iga kolmas leibkond.
Joonis 1. Põllumajanduslike majapidamiste ja kodumajapidamiste arvu suhteline muutus,
2001–2010/2012
Figure 1. Relative change in the number of agricultural holdings and agricultural small units,
2001–2010/2012
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Kui 2000. aastate alguses paistis kodumajapidamiste arv kahanevat eriti hoogsalt, siis arvu
mõningane suurenemine pärast 2004. aastat lubab arvata, et tegemist on kriisiaastate mõjuga ja
majanduslik ebakindlus on huvi oma tarbeks aiasaaduste kasvatamise vastu taas suurendanud.
Ootuspäraselt tegelevad aiapidamisega enam maapiirkonnas (külades ja alevikes) elavad
leibkonnad, kellest umbes pooltel on aiamaa või mõned koduloomad. Samas tegeleb
aiapidamisega umbes iga viies linnalises asulas elav leibkond. Kui muru ja lillepeenarde
olemasolu ei loeta põllumajanduslikuks tegevuseks, siis viljapuid ja marjapõõsaid omav leibkond
liigitub juba aiapidajaks. Selliseid kodumajapidamisi, kus ongi ainult mõned viljapuud ja
marjapõõsad, on 8% põllumajanduslikeks liigitatutest. Kõigil ülejäänud põllumajanduslikel
kodumajapidamistel on lisaks puuvilja-marjaaiale ka köögiviljapeenrad või kartulivaod.

Põllumajandusmaad on vähem ja rohumaa kaob
Väikemaapidajate kasutatavat põllumajandusmaad on viimasel kümnendil üle poole vähemaks
jäänud (tabel 1). Põhilise osa on siin andnud rohumaad, mille pind on vähenenud vastavuses
rohusööjate loomade niigi väikese arvu edasise kahanemisega väikeüksustes.
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Tabel 1. Põllumajanduslikes kodumajapidamistes kasutatava põllumajandusmaa jaotus,
2001, 2012
Table 1. Distribution of the agricultural area utilized by agricultural small units, 2001, 2012
(hektarit – hectares)

Kasutatav põllumajandusmaa kokku
kartuli kasvupind
avamaaköögivilja ja maasikate
kasvupind
katmikköögivilja kasvupind
lühi- ja püsirohumaa
viljapuu- ja marjaaiad
muud kultuurid ja kesa

2001

2012

19 034
3 562
1 027

8 402
1 799
1 135

204
8 888
4 670
683

213
2 059
2 473
723

Utilized agricultural area total
area of potatoes
area of open field vegetables and
strawberries
area of greenhouse vegetables
temporary and permanent grassland
fruits and berries
other crops and fallow land

Rohusööjate karjatamiseks ja/või neile heina saamiseks kasutatava lühi- ja püsirohumaa pind on
2001. aastaga võrreldes vähenenud 6800 hektari võrra ehk rohkem kui neli korda. Ligi kaks
korda on vähenenud ka kartuli ning viljapuu- ja marjaaedade pind. Samal ajal on pisut
suurenenud nii katmik- kui ka avamaaköögivilja ning maasikate ja muude kultuuride pind
(joonis 2). Paistab, et vähemaks on jäänud just nende kultuuride all olevat maad, mille harimiseks
on tarvis masinaid. Pinnad vähenevad selliseks, et neid on jõukohane harida väiksemate
aiamasinatega või lausa ilma eriseadmeteta. See, et vähemaks on jäänud viljapuu- ja marjaaedu,
näitab, et vanade välja langevate viljapuude ja marjapõõsaste asemele sageli enam uusi ei
istutata.
Joonis 2. Põllumajanduskultuuride kasvupinna muutus põllumajanduslikes
kodumajapidamistes, 2001–2012
Figure 2. Change of the crop areas in agricultural small units, 2001–2012
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Kui lühi- ja püsirohumaad omab ainult 5% põllumajanduslikest kodumajapidamistest, siis viljapuuja marjaaed on peaaegu neil kõigil (98%) (joonis 3). Rohkem kui pooled põllumajanduslikud
kodumajapidamised kasvatavad oma tarbeks kartulit ja veel enamal on köögivilja või maasikaid
avamaal või kasvuhoonetes. Avamaaköögivilja ja maasikaid kasvatatakse keskmiselt 77 m2-l,
2
2
kartulit keskmiselt 182 m -l ja kasvuhoone on keskmiselt ligi 20 m suurune. Viljapuu- ja
2
marjaaed, mis vähem hoolt nõuab, on keskmiselt 145 m suurune. 92% põllumajanduslikest
kodumajapidamistest kasvatabki ainult viljapuid ja marjapõõsaid, köögivilja ja kartulit ning vaid
8% kasvatab ka muid põllumajanduskultuure või peab koduloomi.
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Joonis 3. Erinevate põllumajanduskultuuride kasvatajate osatähtsus põllumajanduslike
kodumajapidamiste seas, 2012
Figure 3. Proportion of agricultural small units growing particular crops, 2012
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Kui vaadata kogu põllumajanduslike kodumajapidamiste kasutuses oleva põllumajandusmaa
jaotust, siis selgub, et aiakultuuride pind koos kartulimaaga moodustab sellest kaks kolmandikku
(joonis 4). Ülejäänud kolmandik on rohumaa ja muude kultuuride pind. Aiakultuuridest võtavad
enda alla kõige suurema pinna viljapuud ja marjapõõsad (29% kogupinnast), köögivilja ja
maasikate pinda on 17% ja kartuli all on viiendik kodumajapidamiste põllumajandusmaast.
Joonis 4. Põllumajanduslike kodumajapidamiste kasutuses oleva põllumajandusmaa
jaotus, 2012
Figure 4. Distribution of the agricultural area utilized by agricultural small units, 2012
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Kuigi kodumajapidamiste kasutuses olev põllumajandusmaa moodustab Eesti kogu
põllumajandusmaast vaid 0,9% (2001. aastal 2,1%), siis mõnede kultuuride kasvatamisel on
kodumajapidamiste osatähtsus väga suur. Näiteks on kodumajapidamistes kasvatatavate
aiakultuuride ja kartuli all olevate pindade osatähtsus Eesti vastavates kogupindades
märkimisväärne. Pinna järgi arvestatuna on nendes majapidamistes isegi üle 80%
katmikköögiviljast, peaaegu 50% puuviljadest ja marjadest, 36% avamaaköögiviljast ja
maasikatest ning 23% kartulist (joonis 5). See näitab, et vähemalt suveperioodil on kolmandikul
leibkondadel mitmeid aiasaadusi ja kartulit omast käest võtta. Kodumajapidamistes köögiviljade
ja maasikate ning kartuli all oleva pinna osatähtsus on viimasel kümnendil kasvanud suurelt osalt
seetõttu, et nende kultuuride kasvatamine on Eestis tervikuna vähenenud. Samal ajal moodustab
nende kodumajapidamiste maakasutusest kolmandiku hõlmavate rohumaade ja muude
põllumajanduskultuuride pind kogu Eesti põllu- ja rohumaadest vaid 0,4%.
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Joonis 5. Põllumajanduslikes kodumajapidamistes kasvatatavate põllumajanduskultuuride
pinna osatähtsus vastavas kogupinnas, 2001, 2012
Figure 5. Proportion of the area of agricultural crops grown in agricultural small units in the
respective total area, 2001, 2012
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Loomi kasvatavad vähesed põllumajanduslikud kodumajapidamised
Juba 2001. aastal oli kodumajapidamistes loomi vähe, nüüd on neid veelgi vähem. Näiteks lehmi
on kolme-nelja küla kodumajapidamiste kohta alles vaid üks. Kui kodumajapidamises ongi mõni
veis, siis tavaliselt on see lüpsilehm. Umbes igas neljandas lehma omavas kodumajapidamises
on veel ka vasikas või mullikas. Ka teisi põllumajandusloomi ja -linde on kodumajapidamistes
vähe.
Tabel 2. Kodumajapidamistes kasvatatavad loomad ja kodulinnud, 2001, 2012
Table 2. Livestock and poultry in small units, 2001, 2012
Veised
Lambad ja kitsed
Sead
Mesilaspered
Kodulinnud
Emaküülikud

2001

2012

3 274
5 626
3 484
14 075
145 903
6 614

1 290
4 822
565
16 246
134 470
3 108

Cattle
Sheep and goats
Pigs
Beehives
Poultry
Doe-rabbits

Võrreldes 2001. aastaga on kõiki kodumajapidamistes peetavaid loomi ja kodulinde vähemaks
jäänud (tabel 2, joonis 6). Erandiks on mesilaspered, nende arv kasvas ligi 2200 võrra ehk 15%.
Sigu, veiseid ja emaküülikuid on mitu korda vähemaks jäänud. Lambaid, kitsi ja kodulinde, kelle
pidamine nõuab vähem hoolt ja jõudu, on rohkem alles jäänud. Sigade arv on vähenenud üle
kuue korra, veiste arv 2,5 korda, emaküülikute arv 2,1 korda. Lambaid ja kitsi on 14%, kodulinde
8% vähemaks jäänud, mis on vastavuses põllumajanduslike kodumajapidamiste arvu
kahanemisega.
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Joonis 6. Muutused põllumajanduslike kodumajapidamiste loomakasvatuses, 2001–2012
Figure 6. Changes of livestock in agricultural small units, 2001–2012
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Võrreldes puuvilja-marjaaedade ja köögiviljakasvatuse populaarsusega on loomi pidavate
kodumajapidamiste osatähtsus põllumajanduslike kodumajapidamiste seas väga tagasihoidlik.
Kodulinde peetakse 5% ja mesilasi 2,2% kodumajapidamistes. Ülejäänud loomaliike pidavate
kodumajapidamiste osatähtsus jääb alla 1% kõigist kodumajapidamistest (joonis 7). Seega on
vähe nii loomi pidavaid kodumajapidamisi kui ka nendes peetavaid loomi.
Joonis 7. Loomi kasvatavate kodumajapidamiste osatähtsus põllumajanduslike
kodumajapidamiste seas looma liigi järgi, 2012
Figure 7. Proportion of agricultural small units keeping livestock by animal species, 2012
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Kui taimekasvatuses hõlmavad mitmete põllumajanduslikes kodumajapidamistes kasvatatavate
kultuuride pinnad kogu Eesti vastavast pinnast märkimisväärse osa, siis loomakasvatuses on
kodumajapidamistel oluline osa vaid mesinduses: 43% mesilasperedest peetakse
kodumajapidamistes ja see näitaja on viimasel kümnendil 13 protsendipunkti võrra suurenenud
(joonis 8). Siiski on kodumajapidamiste osatähtsuse kasv enamasti seotud mesilasperede arvu
vähenemisega suurtes majapidamistes. Kodumajapidamiste kodulindude osatähtsus kogu
linnukasvatuses on tunduvalt väiksem ja püsinud 6% piires. Samal ajal on kodumajapidamiste
lammaste ja kitsede osatähtsus loomakasvatuses langenud 11%-lt 5%-le ja see on tingitud mitte
niivõrd sellest, et kodumajapidamistes on neid loomi vähemaks jäänud, kuivõrd sellest, et just
viimasel kümnendil on kogu Eesti lammaste arv peaaegu kahekordistunud. Kodumajapidamiste
veiste ja sigade osatähtsus on üsna olematu – 0,5% veiste ja 0,1% sigade üldarvust.
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Joonis 8. Põllumajanduslike kodumajapidamiste osatähtsus kogu loomakasvatuses looma
liigi järgi, 2001, 2012
Figure 8. Proportion of agricultural small units in total livestock farming by animal species, 2001,
2012
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Lõpetuseks
Oma tarbeks kasvatab põllumajandussaadusi peaaegu 175 000 Eesti leibkonda, mis on ligi
kolmandik kõigist leibkondadest. Kuigi põllumajanduslike kodumajapidamiste kasutuses on vaid
0,9% kogu Eesti põllumajandusmaast, kasvatavad nad olulise osa esmatähtsatest töötlemata
tarbitavatest põllumajandussaadustest, nagu kartul, köögivili ja puuviljad-marjad. Seda toodangut
me turul ega kauplustes ei näe, see jõuab toidulauale otse aiast. Oma tarbeks
põllumajandussaaduste kasvatamine annab ilmselt päris paljudele võimaluse toidukuludelt kokku
hoida, on paljudele oluliseks lisasissetuleku allikaks, mõnele võib-olla ka võimalus õunapuude
varjus grillida ja kõrvalasuvast peenrast rohelist juurde võtta, mõnele võimalus värskes õhus
tegutseda või lastele looduslähedust õpetada.
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