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1. Ülevaade uuringust

Allikas: Eesti Turbaliit MTÜ



Ülevaade uuringu eesmärgist ja ulatusest

• Töö eesmärk oli analüüsida turbatööstuse panust Eesti majandusse, sh
sotsiaalmajanduslikku mõju otsese, kaudse ja kaasneva mõjuna.

• Uuring viidi läbi perioodil veebruar kuni juuni 2022.

Analüüsiülesanded

• Turbasektori piiritlemine - Kokku tuvastati 47 ettevõtet

• Turbasektori kirjeldamine – Äriregistri andmete põhjal koostati ülevaade turbasektori põhinäitajatest

• Turbatööstuse sotsiaalmajandusliku mõju hindamine – toodi välja sektori panus Eesti majandusse (otsene mõju). Samuti analüüsiti
turbatööstuse tarneahela sektori kaudset ja kaasnevat mõju Eesti majandusele (lisandväärtus, tööhõive, maksutulu).

Analüüsi alusandmed

• Analüüsis tugineti peamiselt Äriregistri ja Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetele.

• Uuringu aluseks olid 2020. a majandusaasta andmed, kuna tegemist oli uuringu läbiviimise hetkel kõige värskemate kogumahus
avalikustatud andmetega.

• Lisandväärtus
• Tööhõive
• Maksutulu

Töö väljundid Mõju komponendid
• Otsene mõju
• Kaudne mõju
• Kaasnev mõju



2. Eesti turbasektori ülevaade

Allikas: Eesti Turbaliit



Eesti turbasektori põhinäitajad

• Peamiselt toodetakse Eestis aiandusturvast, millest toodekase kasvusubstraate
aiandussektori ja teiste taimekasvatajate tarbeks.

• 2020. aastal oli kogu sektori müügitulu €119,8 miljonit, millest enam kui 80% tuli turba
tootmisele spetsialiseerunud ettevõtetelt. Turbasektori puhaskasum oli €12,09
miljonit.

• Valdav enamus Eestis toodetud turbatoodetest läheb ekspordiks (üle 90%).

• Eesti on maailmas suuruselt viies turba eksportija.

Turbasektori sees loodi
2020. aastal
40,6 mln € otsest 
lisandväärtust

Turbaalad 
moodustavad 
1mln ha ehk 
umbes  20%

maismaast

Riik Eestist eksporditud 
turvas, €

Holland €18,9 mln

Hiina €17,3 mln

Hispaania €11,2 mln

Saksamaa €6,63 mln

Prantsusmaa €6,31 mln

Kokku €118 mln

• Turbakaevandamiseks
on antud ligemale 125
keskkonnaluba, mis
hõlmavad pisut üle 20
tuh ha, ehk u 2% Eesti
turbamaadest.



Eesti turbasektor majandusnäitajate lõikes

Sektor   

Näitajad

Eesti kokku

Turbasektor

Arv Osakaal Eesti 
koguarvust

Ettevõtete arv kokku 100 123 47 0,05%

Töötajate arv kokku 457 653 788 0,17%

Müügitulu, € m 66 480 119,8 0,18%

Müügitulu ettevõtte kohta, € 
tuhat

663,98 2548,94 N/A

Müügitulu töötaja kohta, € tuhat 145,26 153,98 N/A

Ärikasum, € m 4490,8 11,0 0,24%

Ärikasum töötaja kohta, € tuhat 9,81 14,14 N/A

Otsene lisandväärtus, € m 15 920 40,6 0,26%

Otsene lisandväärtus töötaja 
kohta, € tuhat

34,79 52,19 N/A

• 2020. aastal moodustas turbasektor 0,05% Eesti 
ettevõtetest ning hõivas 0,17% Eesti töötavast 
elanikkonnast. 

• Eesti keskmise ja teiste tegevusaladega võrreldes olid 
mitmed turbasektori 2020. aasta majandusnäitajad 
paremad:
• Turbaettevõtete müügitulu ettevõtte kohta oli ligi 4x 

suurem Eesti keskmisest 

• Turbasektori müügitulu ja lisandväärtus töötaja kohta
ületavad metsamajanduse-ja puidutööstuse, 
põllumajanduse ja turismisektori ja Eesti keskmise

• Turbaettevõtete ärikasum töötaja kohta on suurem 
Eesti keskmisest

Allikas: Statistikaamet, v.a turbasektor, kus on kasutatud käesoleva uuringu tulemusi (Äriregistri andmete baasil) 



3. Turbasektori sotsiaalmajanduslik mõju

Allikas: Eesti Turbaliit MTÜ



Sisend-väljund (input-output) mudel

Kaudne mõju

• Kaudne mõju avaldub turbasektori
ettevõtete tarneahela kaudu.
Turbasektori ettevõtted teevad
koostööd teiste sektoritega, ostes
toodetud masinaid, kütust jne.

• Selle tulemusena kandub
turbasektori nõudlus üle ka teistesse
sektoritesse ning avaldab seeläbi
kaudset mõju majandusele.

Kaasnev mõju
• Turbasektori ja sektori tarneahela

ettevõtete töötajad kulutavad oma
teenitava palgatulu kaupade ja
teenuste tarbimisele, mis omakorda
avaldab kaasneva mõju ning seeläbi
stimuleerib majandust nii regionaalsel
kui riiklikul tasandil.

Kogumõju 
• Otsene, kaudne ja kaasnev mõju kokku moodustavad sektori kogumõju.

• Leitakse otsese, kaudse ja kaasneva panuse liitmisel.

Otsene mõju
• Turbasektori enda sees loodav

lisandväärtus, töökohad ja
maksutulu. Kajastab ainult
turbasektori sees toimuvat
tegevust.



Turbasektori sotsiaalmajanduslik mõju – kogulisandväärtus ja tööhõive

Allikas: EY Spectrum mudeli tulem.

KOGULISAND-
VÄÄRTUS
(m EUR)

40,6

90,8

37,2

13,0

Kaasnev mõjuOtsene 
mõju

Kaudne 
mõju

Kogu mõju

TÖÖHÕIVE
(INIMESTE ARV*)

Kaasnev mõjuOtsene 
mõju

Kaudne 
mõju

Kogu mõju

* Täistööajaga töökohtade arv (FTE)

788

2 179

1 023

369

2020. aastal lõi 
turbasektor 
kogumõjuna 90,8 mln 
euro väärtuses 
kogulisandväärtust 
Eesti majandusele ning 
pakkus tööd ligi 2180 
inimesele.

“
“



Turbasektori sotsiaalmajanduslik mõju - kogulisandväärtus sektorite kaupa

KOGULISAND-
VÄÄRTUS 
(mln EUR)

• Turbasektori kogumõju koosneb otsesest, kaudsest ja kaasnevast lisandväärtusest. Ligikaudu poole (45%) sektori kogumõjust moodustab turbasektori enda 
panus (otsene mõju). Graafikul on välja toodud ülevaade tegevusaladest, millest tekib turbasektoriga seotud kaudne ja kaasnev mõju.

• Kui kaevandamise ja transpordi / telekommunikatsiooni sektoris tekib peamiselt kaudne mõju (läbi tarneahela ettevõtete), siis finants, kindlustus ja 
kinnisvara sektori mõju on suuremas osas kaasnev, st tekib läbi turbasektori ja selle tarneahela ettevõtete töötajate kulutuste.
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0.7
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0.1
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Mining and quarrying

6.7
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1.1

40.6 37.2 13.0

Otsene mõju Kaasnev mõjuKaudne mõju

Allikas: EY Spectrum mudeli tulem

Business support services

Finance, insurance and real estate (services)
Transport, postal and telecommunication services

Trade
Chemical industry

Other services
Electricity, gas, water, waste and recycling

Transport equipment and electrical machinery

Light industry
Accommodation, catering, entertainment and culture

Agriculture, hunting, fishing, forestry
Education, research and development

Construction
Food industry

Metals industry

TOTAL



Turbasektori sotsiaalmajanduslik mõju – tööhõive sektorite kaupa

TÖÖHÕIVE (TÖÖKOHTADE 
ARV)

142
Mining and quarrying

23

Peat industry

Light industry

Transport, postal and telecommunication services

Chemical industry
Business support services

Other services

Metals industry

Accommodation, catering, entertainment and culture 64

1023

34

202

788

Construction

36

Food industry

TOTAL

Electricity, gas, water, waste and recycling
Agriculture, hunting, fishing, forestry

45

72

Education, research and development
Finance, insurance and real estate (services)

21

788

Transport equipment and electrical machinery

324

171
Trade

108

23

1
8

2179369

119

Otsene mõju Kaudne mõju Kaasnev mõju

• Graafikul on välja toodud ülevaade tegevusaladest, millest tekib turbasektoriga seotud kaudne ja kaasnev mõju.

• Transpordi, postiteenuste ja telekommunikatsiooniteenuste sektoris, kaevandamises ning keemiatööstuses loodavad töökohad on peamiselt kaudsed (st 
tekivad läbi tarneahela ettevõtete). Kaubanduses on ootuspäraselt mõju suuremas osas kaasnev, st peegeldavad turbasektori ja selle tarneahela ettevõtete 
töötajate kulutusi kaubandusvõrgus. 

Allikas: EY Spectrum mudeli tulem



MAKSUTULU (m 
EUR)

* sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed
** sh erinevad keskkonnatasud, maamaks, riigimaa rent

Allikas: EY Spectrum mudeli tulem

1,3 3,3

7,6

12,3

7,9

16,0

AktsiisidSotsiaal-
kindlustus-
maksed*

0.7

Käibema
ks 

Muud 
maksud ja 
tasud**

Üksikisiku 
tulumaks

Ettevõtte 
tulumaks 

Kokku

16.8

7.4

3.6
2.0 1.1 31.6

Otsene mõju

Kaasnev mõju
Kaudne mõju

4. Turbasektori sotsiaalmajanduslik mõju
4.4 Ülevaade turbasektori toodetud maksutulust riigile

• Turbasektori poolt loodi 2020. 
aastal riigile ligi 
€32 miljoni väärtuses 
maksutulu (otsene, kaudne ja 
kaasnev).

• Maksutulust suurima osa (53%)  
moodustas käibemaks €16,8 
miljoni ulatuses.

Turbaettevõtted tasuvad 
muuhulgas ka keskkonnatasusid, 
maamaksu ning riigimaa renti, mis 
on kõrval oleval graafikul toodud 
välja muude maksude ja tasude all.



EY  |  Loome paremini toimiva maailma

EY eesmärk on muuta maailm paremini toimivaks, 
aidates luua oma klientidele, töötajatele ja ühiskonnale 
pikaajalist väärtust ning suurendada usaldusväärsust 
kapitaliturgudel.

Kasutades andmeteaduse ja tehnoloogia võimalusi, 
loovad EY mitmekesised meeskonnad usaldusväärsust ja 
kindlust 150 riigis üle maailma, aidates oma klientidel 
pidevalt kasvada, muutuda ja tegutseda. 

EY auditi, konsultatsiooniteenuste, maksunõustamise, 
strateegia, tehingute ja õigusnõustamise valdkonna 
spetsialistidest koosnevad meeskonnad esitavad 
paremaid küsimusi, et leida maailmas just täna 
aktuaalsetele väljakutsetele uudseid lahendusi.
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