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LÜHIKOKKUVÕTE  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli läbi viia Eestis mahepõllumajandusega tegelevate 

tootjate seas e-küsitlus, et selgitada välja: kas mahetootjad turustavad oma toodangut viitega 

mahedale; millist mahepõllumajandusele viitamise viisi kasutatakse ja mil määral on 

kasutusel Euroopa Liidu mahelogo ja Eesti ökomärk; millised on peamised mahetootjate poolt 

kasutatavad turustuskanalid.  

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade mahepõllumajanduse põhimõtetest nii looma- kui ka 

taimekasvatuses. Samuti annab töö ülevaate mahepõllumajanduse ja maheturu arengu kohta 

Euroopas. Täpsemalt saab teada mahetoodete märgistamise võimaluste kohta, Eesti ökomärgi 

ja Euroopa Liidu mahelogo näitel. Ühtlasi tuleb juttu nende märgiste kasutamise tingimustest. 

Võrdluseks Euroopaga kajastab käesolev töö mahepõllumajanduse hetkeolukorda Eestis, sh 

töötlemist ja turustamist.  

Töö tulemustest selgus, et suuremalt jaolt hakati mahepõllumajandusega tegelema 

majanduslikel kaalutlustel. Enamik mahetootjaid viitab (78%) mahepõllumajandusele, 

sealjuures kasutatakse mitmeid erinevaid viitamisviise. Kõige populaarsem viitamisviis 

mahetootjatel on saateleht, millele järgneb suuline viide ja Euroopa Liidu mahelogo. Eesti 

ökomärgi ja Euroopa Liidu mahelogo kasutamise aktiivsus mahetootjate seas on üsna madal. 

Mahetootjad arvasid, et tooteid tuleb märgistada peamiselt seepärast, et see teavitab tarbijat, et 

tegemist on mahetootega. Töö autor küsis vastajate käest mahepõllumajandusele viitamata 

müümise põhjuseid. Kõige enam tõid mahetootjad põhjusena välja, et viitamist ei peeta 

oluliseks. Tulemustest selgus, et üks suur probleem on mahetoodangu kokkuostu ja 

tööstuste/töötlejate puudumine. Suur osa mahetoodangust müüakse tavakokkuostjale ja –

tööstusele, mistõttu jõuab see lõpptarbijani tavatoodanguna. Magistritööst selgus, et peamise 

turustuskanalina kasutatakse müüki otse talust. Viimasel ajal on hakanud mahetootjad rohkem 

kasutama turustuskanalina mahetoodangu müüki mahe töötlejale.  

Töö analüüsi osas on autor toonud välja olulisemad punktid, mis selgusid küsitluse 

analüüsimise käigus koos järeldustega. Töö lõpus on autori enda poolsed ettepanekud, kuidas 

edendada mahetoodangu viitamist ja turustamist. Tulemusi võrreldi teiste autorite pool tehtud 

uuringute tulemuste ja arvamustega antud valdkonnast.   
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ABSTRACT 

The aim of this Master's thesis was to perform an electronic survey among aorganic farmers 

in Estonia to find out: whether organic producers market their produce with organic labels; 

which method of labelling is used and to what extent are the European Union organic label 

and the Estonian national organic label used; what are the main distribution channels used by 

the organic producers. 

The theoretical part of the paper gives an overview of the principles in organic plant and 

animal production. From the European section, it is possible to read about organic farming 

and the organic market. This thesis also focuses in on organic labelling and conditions- with 

the examples of the Estonian national organic label and the European Union organic label. 

The work also talks about the requirements conditions for the use of these labels. Comparing 

with Europe, the paper/thesis also takes a section to look at organic farming in Estonia - both 

the development and marketing of organic food. 

From the results of the survey, it was found that most organic farmers begun organic farming 

due to economic concerns. Most organic farmers refer to organic farming, but several 

different ways are used. The most popular way to refer to organic farming is in a referencing 

method is a delivery accompanying document, followed by an oral reference. The active use 

of the Estonian national organic label by the organic producers is quite low. 

Organic producers thought that products need to be labelled mostly to notify consumers that 

the product is organic. The author of the study asked why those organic producers who do not 

refer organic farming do not do so. Most of the producers answered that they do not because 

they do not believe labelling is important. The results showed that one large issue is the lack 

of organic processors and whole salers, this is one of the reasons why organic produce is not 

sold as organic but as conventional food in the marketplace. The Master’s study showed that 

the primary marketing channel used is direct sales from the farm. During the last years, 

organic producers have increasingly started to sell organic products to organic processors. 

In the analysis section of the work, the author has brought out the most significant points 

found by anazlysing the survey responses, along with the conclusions. In the end of the work, 

the author has added her own suggestions. The results have been compared with other 

author´s from the same sector.  
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SISSEJUHATUS 

Mahepõllumajandus- ehk ökoloogiline põllumajandus on keskkonnasõbralik tootmisviis, mis 

säilitab bioloogilise mitmekesisuse ja puhta vee. Peamised mahepõllumajanduse nõuded, mis 

kehtivad taime- ja loomakasvatuses, töötlemisel ning turustamisel on kogu Euroopa Liidus 

ühesugused. Selleks, et ettevõte saaks toodet mahepõllumajanduslikult toota, töödelda ja/või 

turustada peab see olema tunnustatud (Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-

2020).  

Mahetoit on aasta aastalt muutunud populaarsemaks, kauplustes suureneb pidevalt 

mahetoodete valik, tarbijad otsivad üha enam puhast toitu. Mahepõllumajanduslikke 

põhimõtteid järgides on toodetu puhtam, tervislikum ja keskkonnasõbralikum kui 

tavapõllumajandusliku tootmisviisiga toodetud põllumajandussaadused.  

Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020 andmeil oli aastal 2006 kogu 

maailma mahepõllumajandusliku maa pindala 30,5 miljonit hektarit ja mahetootjate arv veidi 

üle 700 000. Aastal 2011 oli mahepõllumajandusmaa pindala juba 37,2 miljonit hektarit ja 

mahetootjaid 1,8 miljonit. Euroopa Liidus oli mahepõllumajandusliku maa osakaal 

põllumajandusmaast kõige suurem Austrias (19,7%). Austriale järgnesid Rootsi (15,4%) ja 

Eesti (14,8%). 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli läbi viia Eesti mahepõllumajandusega tegelevate tootjate 

seas e-küsitlus, et selgitada välja:  

• kas mahetootjad turustavad oma toodangut viitega mahedale, 

• millist mahepõllumajandusele viitamise viisi kasutatakse ja mil määral on kasutusel, 

Euroopa Liidu mahelogo ja Eesti ökomärk, 

• millised on peamised mahetootjate poolt kasutatavad turustuskanalid.  

Töö põhineb autori poolt 2014. aasta lõpus ja 2015. aasta alguses läbi viidud e-küsitluse 

tulemustel, mida võrreldakse Elen Peetsmanni magistritöö “Mahepõllumajanduslik 

turustamine Eestis” tulemustega 2006. aasta kohta. Samuti on tulemusi võrreldud 

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud “Eesti Maaeluarengukava 2007-2013 2. 

telje püsihindamisaruandega 2014. aasta kohta” andmetega.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  
1.1 Mahepõllumajanduse põhimõtted 

Mahepõllumajanduse eesmärk on kaitsta keskkonda, kasutades mahepõllumajanduslikku 

majandamise viisi (Argyropoulos et al., 2013) ja kohalikke taastuvaid ressursse (Luik et al., 

2008), mis ei oleks kahjulikud inimese tervisele (Argyropoulos et al., 2013). 

Mahepõllumajandus põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja toimib koos loodusega, mitte 

selle arvelt. Soodustatakse bioloogilist mitmekesisust, loomade heaolu ja pööratakse suuremat 

tähelepanu keskkonnasõbralikkusele (Luik et al., 2008).  

Mahepõllumajandusel on mitmeid eeliseid tavapõllumajanduse ees keskkonnakaitses: 

väiksem taimetoitainete leostumine keskkonda, vähem kasvuhoonegaase, 

taimekaitsevahendite jääkide puudumine keskkonnas ja toidus, suurem orgaanilise süsiniku 

sidumine mulda, suurem elurikkus ja parem mullatervis (Niggli 2014). Tavapõllumajanduses 

on küll kindlaks määratud taimekaitsevahendite sisalduse piirmäärad, aga sellegipoolest 

tuvastatakse jätkuvalt piirnormi ületamist. Eesti mullaseire uuringud on näidanud, et 2/3 

proovides esineb taimekaitsevahendite jääke. Pestitsiidijäägid jäävad mulda ja liiguvad sealt 

edasi taime ning jäävad taimsesse tootesse, sealt edasi liiguvad loomsesse saadusesse ja 

sõnnikusse. Mullas leostunud jäägid liiguvad edasi pinna- ja põhjavette ning lõpuks 

Läänemerre (Luik 2014). Arvestades asjaolu, et mahepõllumajanduses ei või kasutada 

keemilisi taimekaitsevahendeid, siis ei saa ka taimekaitsevahendite jäägid sattuda põhja- ega 

pinnavette (Põllumajandusuuringute Keskus 2015). 

Põhja-Ameerika ja Kanada teadusuuringutel põhinevas ülevaates “Organic Farming for 

Health and Prosperity 2012” on võetud kokku mahepõllumajandusest tulenev mõju inimeste 

tervisele ja keskkonnale. Sellest selgub, et mahepõllumajandus on kasulik inimese tervisele ja 

looduskeskkonnale. Kasutatakse võtteid (kompost, biotõrje, ennetav tõrje jne), mida 

tavapõllumajanduses tehakse harva või mitte kunagi (Matt et al., 2011). Kokkuvõtlikult võib 

öelda, et mahepõllumajandusega suurendatakse mullaviljakust, säilitatakse bioloogiline 

mitmekesisus, ökoloogiline tasakaal ja veekvaliteet, leevendatakse muutusi tulenevalt kliima 

soojenemisest ning kasutatakse loodusressursse tasakaalus loodusega (Dimitri et al., 2012). 

Mahepõllumajandust reguleerivad erinevad seadusandlikud aktid, mis on kehtestatud, kas 

Euroopa Liidu poolt (märgistamise ja kontrolli muudatused, mahepõllumajandusliku tootmise 

nõuded jne) või siseriiklikult (mahepõllumajanduse seadus, mahepõllumajanduse registri 
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pidamise põhimäärus, mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi 

kasutamise kord jne). Eesti mahepõllumajandust reguleerivad Euroopa Liidu poolt 

kehtestatud määrused ja mahepõllumajanduse seadus koos rakendusaktidega, kus on 

täpsemalt kirjas kontrolli ja märgistamisega seonduv (Palts, Vetemaa 2012).  

Maheloomakasvatuses lähtutakse Suurbritannia Põllumajandusloomade Heaolu Nõukogu 

poolt välja töötatud viiest nn heaolu printsiibist, mida tuntakse ka kui “Viit vabadust”, millele 

kõik mahepõllumajanduslikud süsteemid peavad vastama (Luik et al., 2010). Viis heaolu 

printsiipi, mille osas erineb maheloomakasvatus tavaloomakasvatusest on järgmised 

(Kyprianou 2007): 

• olulisel kohal on loomade heaolu ja tervis, 

• loomade isikupärane käitumine – pääs karjamaale ja/või välialale jalutama, 

• loomade arv on seotud maa suurusega, laudas määratletud pind vastavalt iga 

loomaliigi kohta, 

• loomad söövad mahesööta, mis on peamiselt toodetud samas ettevõttes, 

• kasvu kiirendamiseks ei kasutata hormoonaineid ja loomi ei ravita. 

Maheloomakasvatuses tuleb lähtuda heaoluprintsiipidest, käitumisjuhistest ja 

kontrollnimekirjast. Loomade paljunemist ei tohi mõjutada hormoonidega, haiguste 

ennetamiseks ei kasutata sünteetilisi ravimeid ega kasvustimulaatoreid (Vetemaa, Mikk 

2014). 

Mahetaimekasvatuses ei ole lubatud kasutada sünteetilisi mineraalväetisi ega kunstlikke 

taimekaitsevahendeid. Mulla toitainevarusid suurendatakse liblikõieliste poolt mulda seotud 

lämmastikuga ja orgaaniliste väetiste abil. Keelatud on kasutada sünteetilisi lämmastikväetisi. 

Taimekahjurite ja -haiguste tõrjeks kasutatakse üldjuhul ennetavaid, looduslikel protsessidel 

põhinevaid meetodeid ja tehakse mehaanilist tõrjet. Kahjuri tõrjes soodustatakse looduslike 

vaenlaste esinemist (Vetemaa, Mikk 2014), vajadusel tehakse ka otsest tõrjet lubatud 

vahenditega (umbrohutõrje, biotõrje jne). Saaduste koristamisel on keelatud rikkuda 

keskkonna stabiilsust ja liikide säilimist kogumispiirkonnas (Palts, Vetemaa 2012). Vastavalt 

Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusele on mahepõllumajanduses keelatud kasutada GMOsid 

(geneetiliselt muundatud organisme) (Ehrlich et al., 2006).  
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1.2 Mahepõllumajanduse ja maheturu areng Euroopas 

Euroopas on muutunud oluliseks mahepõllumajanduse edendamine, samuti on mujal 

maailmas hakatud arendama ohutut ja keskkonnasõbralikku toiduainete tootmist (Sauer, Park 

2009). Kasvav mure looduskaitse ja keskkonna pärast ning suurenev konkurents on põhjused, 

mis on nõudnud põllumajanduses muudatusi (Hassink et al., 2014). Nõudlus mahetoodete 

järele Euroopa Liidus on aastatel 2001-2011 peaaegu kahekordistunud (Willer, Kilcher 2011). 

Euroopa on maailmas mahepõllumajanduse teenäitajaks (Sanders et al., 2011). Pärast 

ühinemist Euroopa Liiduga on paljudes Euroopa Liidu riikides mahepõllumajanduslik 

tootmine kiiresti kasvanud. Põhjuseks Euroopa Liidu maaelu arengu programmide toetused 

(Willer, Shaack 2015). Lisaks sellele on positiivne areng tingitud mitmetest muudest 

põhjustest nagu näiteks tugev tarbijate nõudlus, mahepõllumajandusliku tootmise nõuded ning 

märgistamine ja põllumajanduspoliitika toetusmeetmed. Alates 1990. aastate algusest on 

Euroopa Liidu õiguslik raamistik aidanud kaasa ühtlustatud tarbijakaitse lähenemisele. 

Sellega saab vältida ebaõiglast konkurentsi ja tagada ühtsetel nõuetel tootmine, märgistamine 

ja mahetoodete turustamine kogu Euroopas laiemalt (Sanders et al., 2011). Seega on 

tingimused, mille alusel on lubatud mahetoodete tootmine, kõikjal Euroopas ühesugused 

(Willer, Shaack 2015). Mõnedes riikides on poliitilised lähenemisviisid kaasa aidanud riiklike 

ja piirkondlike mahetootmise tegevuskavade tekkele, mille eesmärk on toetusmeetmete 

sidumine tootmise edasise kasvu ja laienemisega (Sanders et al., 2011).  

Euroopa Liit on suuruselt teine ühtse mahetoodete turuga ühendus maailmas USA järel. 

Mahepõllumajandusliku tootmise kasv on olnud Euroopas ja Euroopa Liidus märkimisväärne 

viimase kümne aasta jooksul. Pärast liitumist Euroopa Liiduga sai enamus uutest 

liikmesriikidest rahalist tuge ja juurdepääsu suurematele turgudele. Alates 2004 aastast kui 10 

uut liikmesriiki ühinesid Euroopa Liiduga on mahepõllumajanduslik maa kasvanud Euroopa 

Liidus 76%, 5,8 miljonilt hektarilt 10,2 miljoni hektarini (Willer, Schaack 2015). 

Euroopas loendati 2013. aastal rohkem kui 330 000 mahetootjat, millest Euroopa Liidus oli 

peaaegu 260 000 tootjat. Maailmas on peaaegu 2 miljonit tootjat, millest umbes üks kuuendik 

Euroopas. Euroopa riikidest on kõige enam mahetootjaid Türgis (65 042), järgnevad Itaalia 

(45 969), Hispaania (30 462), Poola (25 944 aasta 2012 andmetel) ja Prantsusmaa (25 467). 

Kui aastal 2004 oli Euroopas kokku 165 000 mahetootjat, siis tänaseks on see arv peaaegu 

kahekordistunud (Willer, Schaack 2015).  
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Aastal 2013 suurenes Euroopas mahepõllumajandusliku maa pindala 3%. Euroopas on 

mahemaad 11,5 miljonit hektarit, mis moodustab 2,4% kogu põllumajandusmaast. Euroopa 

Liidus oli 2013. aasta seisuga 10,2 miljonit hektarit mahepõllumajanduslikku põllumaad, mis 

moodustas 5,7% kogu põllumajandusmaast (Willer, Schaack 2015). 

Suurima kasvuga riik oli Itaalia (+150 000 ha), millele järgnesid Ukraina (+120 000 ha) ja 

Portugal (+71 000 ha). Kõige enam on mahepõllumajanduslikku maad Hispaanias (1,6 

miljonit hektarit), Itaalias (1,3 miljonit hektarit), Prantsusmaal ja Saksamaal (mõlemas 1,1 

miljonit hektarit). Kaheksas Euroopa riigis on mahepõllumajanduslikku maad rohkem kui 

10%, teiste seas nt Liechtenstein, Austria, Rootsi (Willer, Schaack 2015) ning Eesti (15,1%) 

(Voog et al., 2015). 

Mahetoit on mõjutanud toidu säästvat tarbimist, tootmist ja omandanud olulise koha 

toidutootmise süsteemis ning muutnud põllumajanduspoliitika arengut. Mahetoidu tarbimisele 

antakse keskne roll kvaliteetses toidupoliitikas ning see kajastub põllumajanduse poliitilistes 

eesmärkides (Torjusen et al., 2001).  

Näiteks Norras seati eesmärgiks, et 2020. aastaks moodustaks 15% tarbitud toidust mahetoit. 

Inimesed hindavad oma toidu valikul mitmeid erinevaid aspekte. Norras läbiviidud 

uurimuses, mis oli seotud köögiviljadega, leiti olulisi erinevusi selles, kuidas tarbijad, 

jaemüüjad, põllumajandustootjad mõistavad head kvaliteeti. Tarbijad ja tootjad keskendusid 

ühiselt nendele kvaliteedi aspektidele, mis koheselt ei selgu poes. Välja toodi toiteväärtus, 

maitse, keskkonnasäästlikud tootmismeetodid, samas toidupoed ja jaemüüjad keskendusid 

rohkem välistele (silmaga nähtavale) omadustele, näiteks suurus, värv, vorm ja tervislikkus. 

Sealjuures on märgitud seda, et tarbijad vaatavad poes pakenditelt vähest rasvasisaldust, toidu 

päritolu, keskkonna mürkide sisaldust, toidulisandeid ja toidu kasvatamise meetodeid (Teil 

2013). 

Samalajal plaanib Soome aastaks 2020 mahepõllumajandusmaad rohkem kui kahekordistada. 

Aasta 2012 seisuga on Soome mahemaa pindala umbes 198 000 hektarit, mis on 9% kogu 

sealsest põllumajandusmaast. Soome mahepõllumajanduse arengukava kohaselt soovitakse, et 

mahepõllumajandusmaa pindala moodustaks 2020. aastaks 20% kogu põllumajandusmaast. 

Sama suur on protsent mahetoidul avaliku sektori toitlustuses ning maheturg peaks kasvama 

võrreldes praegusega kolm korda (Pohjapelto 2014).  
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Paljud tarbijad peavad oma toiduainete valikul oluliseks eetilisi, keskkonna-, sotsiaal- ja 

tervishoiuaspekte ning seda, kuidas toit on toodetud, töödeldud ja turustatud. Tootjate ja 

tarbijate huvid mahetoidu osas võiksid julgustada tootjaid rohkem mahetoitu tootma, töötlema 

ja turustama (Torjusen et al., 2001).  

Turu kasv on toonud kaasa suureneva mahetoidu kättesaadavuse tavapärastes müügikohtades 

(Stolz et al., 2011). Seda on tinginud ilmselt suurem huvi tervislikuma ja ohutuma toidu ning 

puhtama keskkonna vastu (Zanoli et al., 2012). Viimase 10-15 aasta jooksul on 

mahepõllumajanduslik tootmine Euroopas peaaegu kolmekordistunud. Viimastel aastatel on 

Euroopa mahetoidu turg suurenenud üle 10 % (Stolz et al., 2011). Maheturu müügikäive 

Euroopa Liidus oli 2012. aastal 20 miljardit eurot, seega kasvas müük võrreldes 2011. aastaga 

6%. Kõige enam kulutusi tehakse Euroopa Liidus ühe inimese kohta mahetoodete ostmisel 

Šveitsis, Taanis, Luksembrgis ja Austrias (Voog et al., 2015).  

Aastal 2013 võrreldes 2012. aastaga kasvas Euroopas mahetoodete müük samuti 6%, mis teeb 

kokku 24,3 miljardit eurot (EL 22.2 miljard eurot). Suurim mahetoodete turg 2013. aastal oli 

Saksamaal, kus jaemüük oli peaaegu 7,6 miljardit eurot, millele järgnesid Prantsusmaa (4,4 

miljardit eurot) ja Suurbritannia (2,1 miljardit eurot) (Willer, Lernoud 2015). 

Euroopas moodustavad mahetooted umbes 1% kogu toidu müügist. Kolmes Euroopa riigis 

(Taani, Austria, Šveitsis) oli mahetoidu turuosa enam kui 5%, üksikutel toodetel ning 

tootegruppidel isegi suurema osakaaluga. Saksamaa, Prantsusmaa, Holland ja Soome näitavad 

mahetoidu müügi kasvu. Hispaanias, Suurbritannias ja Kreekas on see languses või 

minimaalsel kasvul (Sahota 2015). 

Mahepõllumajanduse edasist kasvu tuleks toetada, pidev rahaline toetus on tõhus viis hoida 

talude äri elujõulisena (Sauer, Park 2009). Praegused olemasolevad andmed 

mahepõllumajanduse ja turu kohta Euroopas ja kogu maailmas näitavad, et Euroopa 

mahepõllumajandussektor on hästi arenenud (Willer, Schaack 2015). 

 

 

1.3 Mahetoodete märgistamine  

Märgistatud mahesaadused on kasvatatud maal, mis on läbinud üleminekuaja või pärinevad 

üleminekuaja läbinud loomadelt (Vetemaa, Mikk 2014). Üleminekuaeg on üleminek 
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tavatootmiselt mahetootmisele, mis kestab 2-3 aastat. Selle aja jooksul tuleb täita kõik 

mahepõllumajanduse nõuded. Ökomärgis tagab tarbijale kindluse, et tegemist on mahetootega 

(Janssen, Hamm 2012), tagab tootja usaldusväärsuse ning teavitab tarbijat toote päritolust. 

Ühtlasi annab see tarbijale informatsiooni/teavet, et tootja kasutab keskkonnasõbralikke 

standardeid (Ozguven 2012). Selle abil eristatakse tooteid nii Eestis kui ka näiteks 

Suurbritannia ja Taani turgudel (Wier et al., 2008). Uuringud on näidanud, et tarbijad on 

valmis märgistatud toodete eest rohkem maksma kui toodete eest, mis on märgistamata 

(Rousseau, Vranken 2013).  

Tarbijale on probleemiks toidumärgiste rohkus. Euroopa toiduainete tööstuses on kasutusel 

üle 200 ökomärgise, mis esindavad eelkõige keskkonna-, sotsiaal-, ja/või tootmise aspekte. 

Osades Euroopa riikides nagu näiteks Inglismaal on õiglase kaubanduse (Fair Trade) 

märgisega banaanide müük ületanud mahemärgisega banaanide müügi (Willer, Lernoud 

2015). Keskkonnaprobleemid on osades Euroopa riikides tarbijate esmane mahetoidu ostmise 

motiiv. Ameerika Ühendriikides ostetakse mahetooteid, sest neid peetakse tervislikumaks ja 

toitvamaks kui tavatoitu (Sahota 2015). 

Tarbijad ei oska alati eristada ökomärgiste hulgast mahemärke ja -logosid. Nõudlus 

mahetoodete järele kannatab, sest tarbijad on segaduses liiga paljudest ökomärgistest. Seda 

kinnitas samuti Organic Monitori poolt läbi viidud uuring 2014. aastal, kus paluti 

Suurbritannia tarbijatel nimetada milliste sümbolite ja logodega nad otsivad mahetooteid. 

Vastajatest 21% märkis õiglase kaubanduse (Fairtrade) logo. Õiglase kaubanduse 

märgistusega tooted on väga edukad, sest need annavad tarbijale üheselt mõistetava sõnumi. 

Märgistatud tooted annavad arengumaades õiglase lisatasu kasvatajatele, aga mahe tähendab 

erinevaid asju erinevatele tarbijarühmadele. Sarnaselt ei eksita tarbijaid Ei-GMO (Non-GMO) 

märgis, sest see on kõigile üheselt mõistetav (ei sisalda geneetiliselt muundatud organisme). 

Samas mahe tähendab inimestele väga erinevaid asju (nt maitse, kvaliteet, ilma 

säilitusaineteta, kohalik jne) (Sahota 2015).  

Märgiseid toodetel kasutatakse peamiselt selleks, et muuta tarbijale toodete/kaupade valimine 

kergemaks. Märgistusena pakenditel võib kasutada toiduga seonduvaid sõnu, andmeid, 

kaubamärke, toodete marke, pilte või sümboleid, millega tähistatakse toote pakendit, etiketti 

või kaelasilti. Märgistus pakendil peab andma vajalikku ja õiget infot toidu olemuse, koostise, 

päritolu ning muude tunnuste kohta (Teil 2013). Viimast kinnitab nii 



 
12 

Põllumajandusministeeriumi kodulehekülg (2015) ja artikkel “The Organic Label system: a 

promise or a judgement?” (2013). 

 

 

1.3.1 Euroopa Liidu mahelogo ja Eesti ökomärgi kasutamise tingimused 

Mahetooteid märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga, mis on alates 01. juulist 2010 

kohustuslik pakendatud mahetoodete müümisel ja sellega koos peab olema nähtav 

järelevalveasutuse koodnumber ja tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha 

kohta (joonis 1) (Veterinaar- ja toiduamet 2015). Euroopa Liidu mahelogo kasutamist 

reguleerib Euroopa komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008 artikkel 57. Logo originaalvariandiks 

on valge leht rohelisel taustal (joonis 2), seda tuleb kasutada igalpool, kus võimalik (Euroopa 

Komisjoni määrus 889/2008).  

 

Joonis 1. Mahetoodete pakend koos märgistega (Kevvai 2012) 

 

 

Logo võib kinnitada mistahes värvi taustale, aga taustal ja märgil peab saama vahet teha. Kui 

märki ei ole võimalik taustast eristada tuleb kasutada kontuuriga varianti. Lisaks värvilisele 
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variandile võib kasutada ka must-valget logo (joonis 2). Viimast tuleb kasutada juhul kui pole 

võimalik kasutada originaalset rohelist värvi logo. See tuleb trükkida tumeda värviga 

valgele/heledale taustale. Logo võib kasutada kõikides suurustes, kuid see ei tohi olla väiksem 

kui 13,5 mm x 9 mm (Beck et al., 2012).  

Koodinumber ja koht, kus toote põllumajanduslik tootematerjal on toodetud, tuleb esitada 

Euroopa Liidu mahelogoga samas vaateväljas ja põllumajandustootmise asukoht tuleb esitada 

kohe koodinumbri all. Logo sümbolit ei või muuta, vabasse alasse ei tohi lisada tekste, 

logosid, ega muid sümboleid (Beck et al., 2012). 

 

                 EE-ÖKO_02 (kontrollasutuse kood)                                                   EE-ÖKO_02 (kontrollasutuse kood) 

Euroopa Liidu sisene/väline põllumajandus (päritolutähis)              Euroopa Liidu sisene/väline põllumajandus (päritolutähis) 

     Joonis 2. Euroopa Liidu mahelogo                          Joonis 3. Euroopa Liidu mahelogo 

                          (värviline)                                                               (must valge)     
 

 

Tulenevalt tooraine päritolust on lubatud kasutada tootmiskoha viitena järgnevaid variante 

(Mikk, Vetemaa 2010): 

• Tähistust “EL” või “ELi-väline” võib täiendada riigi nimetusega, kui kogu toote 

toorained on toodetud nimetatud riigis. Näiteks, kui rukkijahu on Eesti rukkist, siis 

võib kirjutada “Eesti põllumajandus”. 

•  “ELi põllumajandus”, nii tähistatakse toodet, mille põllumajanduslik tooraine on 

toodetud Euroopa Liidus. Näiteks õunamoos, mis sisaldab Eestis kasvatatud ploome, 

aga Saksamaalt pärinevat suhkrut. 

• “ELi väline põllumajandus”, nii tähistatakse toodet, mille tooraine on toodetud 

Euroopa Liidust väljapool. Näiteks riisihelbed, mis on valmistatud Indias kasvatatud 

riisist. 

• “ELi-sisene/ -väline põllumajandus”, nii tähistatakse toodet, millest osa 

põllumajanduslikust toorainest on toodetud Euroopa Liidus ja osa väljaspool seda. 
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Näiteks pirnimoos, mille koostisosas olevad pirnid on Eestis kasvatatud, aga suhkur 

pärineb Brasiiliast. 

Lisaks sellele võib vabatahtlikkuse alusel kasutada Eesti ökomärki (RT I 87, 1599), mis võeti 

kasutusele 2005. aastal (Vetemaa, Mikk 2009). Seda võib kasutada ettevõttes, kus toode on 

vastavalt mahepõllumajanduse nõuetele toodetud ja valmistatud ning sööda märgistamisel. 

Ökomärk kantakse pakendile nii, et see võimaldab toodet eristada muust kaubast (RT I 87, 

1599). Võib kasutada värvilist (joonis 4) ja mustvalget märki. 

 

Joonis 4. Eesti ökomärk (värviline märk) 

 

 

Ökomärki ei tohi kasutada, kui toode pole läbinud üleminekuaega või kui toote koostisosadest 

vähem kui 95% on pärit mahepõllumajandusest (Veterinaar- ja toiduamet 2015; Timiras 

2012). Kui vähemalt 95% toote koostisest on pärit mahepõllumajandusest, siis ülejäänud 5% 

ulatuses on seaduse kohaselt lubatud kasutada ainult neid tavapäraselt toodetud 

põllumajanduslikke koostisosi, mis on loetletud määruses EÜ 889/2008 IX lisas. Määruse 

lisas on kirjas need põllumajanduslikud koostisosad, mida ei ole Euroopa Liidus mahedana 

saadaval ja mida tavapäraselt ei kasutata või kasutatakse vähe (nt koolapähklid jne) (Rajasalu 

et al., 2015). 

Mahepõllumajandusele viidatud tootel peab alati olema järelvalveasutuse kood, milleks on 

põllumajandusameti kood (EE-ÖKO-01) või veterinaar- ja toiduameti kood (EE-ÖKO-02). 

Seega teostavad mahepõllumajanduslikku riiklikku järelvalvet Eestis - Põllumajandusamet 

ning Veterinaar- ja Toiduamet (Ruuberg 2014). 
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1.4 Mahepõllumajandus Eestis 

Aastal 2014 oli Eesti mahepõllumajandusmaa osakaalult maailmas esiviisikus ja Euroopas 

kolmandal kohal (Kevvai 2014). Eelmise aasta lõpus oli mahepõllumajandusmaad 158 071 

hektarit (16%), millest üleminekuaja oli läbinud 138 347 hektarit ehk 88%. Kõige enam oli 

2014. aasta seisuga üleminekuaja läbinud mahepõllumajanduslikku maad Lääne-Eestis ja 

Lõuna-Eestis ja veel üleminekuajal olevat maad oli kõige enam Põhja-Eestis (joonis 5).  

 

Joonis 5. Mahepõllumajandusmaa paiknemine Eestis maakonniti aastal 2014 (Vetemaa, Mikk 

2015)  

 

 

2014. aasta seisuga oli Hiiumaal ja Läänemaal kõige enam üleminekuaja läbinud 

mahetootjaid. Kõige enam on mahetootmine levinud Lääne ja Lõuna-Eestis ja kõige enam 

mahetootjaid on Saaremaal ning mahemaa pindala samuti kõige selles maakonnas (Vetemaa, 

Mikk 2015).  

Aastal 2014 suurenes mahemaa pindala võrreldes 2013 aastaga 3%, mis teeb hektarites kokku 

158 071 (Vetemaa, Mikk 2015). Näiteks aastal 2006 oli keskmine mahepõllumajandusmaa 

pindala 67 hektarit, aga aastaks 2013 oli see tõusnud 103 hektarini (Vetemaa, Mikk 2015).  
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Suurimad maheettevõtted olid 2006. aastal pindalaga 800 hektarit (Eesti mahepõllumajanduse 

arengukava aastateks 2014-2020), aga 2014. aastal oli suuremate maheettevõtete pindala juba 

üle 1000 hektari (Vetemaa, Mikk 2015). Mahepõllumajandusliku tootmise suurenemisele on 

kaasa aidanud mahepõllumajandusliku tootmise toetus (Eesti mahepõllumajanduse 

arengukava aastateks 2014-2020). 

Jooniselt 6 selgub, et üle saja mahetootmisega tegeleva ettevõtte on 2014. aasta seisuga Saare, 

Pärnu, Rapla, Viljandi, Tartu ja Võru maakonnas, 50 kuni 100 Valga, Põlva, Hiiu, Lääne, 

Harju, Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas ning alla 50 Ida-Viru ja Järva maakonnas (Vetemaa, 

Mikk 2015). 

 

Joonis 6. Mahetootjate arv Eestis 2014. aastal maakondade lõikes (Vetemaa, Mikk 2015) 

 

 

Kuigi kasvanud on mahetootjate hulk ja suurenenud mahepõllumajandusmaa pindala, on 

endiselt probleeme mahetoidu kättesaadavusega. Peamiseks takistuseks mahetoidu 

kättesaadavusel on töötlejate vähesus ja väikesed tootmismahud. Seetõttu peavad suured 

tööstused mahetoorme koguseid ja maheturgu liiga väikeseks, logistikat kalliks ning mahe ja 

tava tootmissuuna ühendamist keerukaks (Vetemaa, Mikk 2014). Sellegipoolest viimastel 

aastatel on mahetöötlejate hulk hakanud suurenema (Vetemaa, Mikk 2014). 
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1.5 Mahetoidu töötlemine Eestis  

Koos mahesektori arengu ja mahepõllumajandusliku maa osakaalu kasvuga toimus kasv ka 

mahetoiduturul (Voog et al., 2014). Aastal 2014 oli Eesti kauplustes müügil kokku 1031 

erinevat Eestis toodetud mahetoodet (Voog et al., 2014). Kasv varasemaga võrreldes on 

umbes 40%. Aasta 2013 jooksul on mahetoitu ostnud ligi pool Eesti elanikkonnast, 15% 

elanikest on igakuised mahetoidu tarbijad. Suurem osa mahetoidu tarbijaist on väikeste 

lastega pered (Pomerants 2014).  

Mahetoodete valik laieneb iga aastaga, aga neid tooteid on endiselt üsna vähe saadaval. 

Mahetoidu kättesaadavust takistab töötlejate vähesus ja tootmismahtude väiksus. Samas peab 

tõdema, et suurtes kogustes toodangu kasvatamine on keeruline, sest üldjuhul on tegu 

väikeettevõttega, mis valmistab käsitöönduslikku toodangut (Ader et al., 2014). See põhjustab 

mahetooraine vähese ostmise töötlemiseks ja seetõttu on mahetalunikud rajanud oma tallu 

töötlemise (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus 2014). 

Samas on töötlemise vallas toimunud kasv. Aastal 2006 oli Eestis mahetoodete töötlemisega 

tegelevaid ettevõteid 13, 2011. aastal 55 ja 2012. aastaks oli see arv tõusnud 72ni 

(Põllumajandusuuringute Keskus 2015). Aasta 2013. seisuga oli Eestis 84 mahetoidu 

töötlejat. Nendest 34 olid mahetootjad, kes tegelevad töötlemisega (Voog et al., 2015). 

Mahetoidu töötlejate arv oli 2014. aasta lõpu seisuga 102, kellest mitmed valmistavad nii 

mahe- kui ka tavatoodangut. Kõige enam oli 2014. aastal köögivilja-, marja- ja 

puuviljatöötlejaid (40) ning tera- ja kaunviljatöötlejaid (20) (Vetemaa, Mikk 2015).  

Müüakse teraviljatooteid, pagaritooteid, aedviljahoidiseid, maiustusi, lihatooteid, jäätist jm. 

(Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020). Mahetoodete väike turuosa 

tuleneb sellest, et tarbijani jõuab suur osa mahetoodangust märgistamata või töödelduna koos 

tavapõllumajandustoodetega. Kui 2013. aasta seisuga tegeleb Eestis 84 mahetoidu töötlejat, 

siis aastaks 2020 on eesmärk, Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020 

kohaselt, tõsta see arv 220. 

Mahetoodete tootevalikust võis leida kõige enam TNS (Taylor Nelson Sofres - turu-uuringute 

firma) EMORi Maheturu uuringu (2013) andmeil, teraviljatooteid (27%), järgnesid ürdid, teed 

(25%). Väiksem oli puuviljade, marjade ja neist valmistatud toodete (17%), kartuli ja 

juurviljade (14%) valik. Alla 10% osakaaluga kogu sortimendist olid piimatooted (6%), liha 
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(2%), maiustused (4%) ning mesi ja meetooted (3%). Aastal 2013 tulid turule uued tooted: 

jäätised ja šokolaadid (Vetemaa, Mikk 2014).  

Euroopa Komisjoni määruse nr 834/2007 järgi peaks mahepõllumajanduslikult töödeldud 

toodete tootmisel kasutama töötlemismeetodeid, millega tagatakse toote 

mahepõllumajanduslik terviklikkus ning olulised omadused tootmisahela kõigis etappides 

(Pehme, Matt 2012). 

Mahetöötlemine eeldab paljude nõuete täitmist, mis kehtivad Toiduseaduse alusel käitlejale. 

Töötleja peab järgima toiduseadust, mahepõllumajanduse seadust ja õigusakte. Seejärel peab 

töötleja ootama ära tunnustamise, mille järel on võimalik ennast mahetöötlejana reklaamida. 

Tunnustamist tuleb taotleda Veterinaar ja Toiduametilt (Redman et al., 2004) ja vastava 

maakonna veterinaarkeskusest (Ader 2015), kes hakkab hiljem teostama ettevõttes järelvalvet 

(Redman et al., 2004). Kui ettevõte on saanud tunnustuse, siis see kantakse 

mahepõllumajanduse registrisse (Ader 2015). 

Mahetoodete töötlemisel on võetud eesmärgiks säilitada toit võimalikult naturaalsena, et 

toitainete kaod oleksid minimaalsed (Peetsmann et al., 2013). Seatud on piirangud 

koostisosadele, abi- ja lisaainetele. Tava- ja mahetoodete korraga käitlemisel on piirangud 

väga olulised nende eristamiseks (Redman et al., 2004).  

Mahetoidu töötlemisel ei tohi kasutada sünteetilisi lõhna- ja maitseaineid, suhkruasendajaid 

ning lõhnatugevdajaid. Lubatud lisaainete loetelus on vaid väike hulk aineid, mida tohib 

kasutada ja need on üldiselt looduslikud (Taevas 2012). Tavatoidu töötlemisel kasutatakse üle 

320 sünteetilise E-aine, mahetoidu töötlemisel on lubatud kasutada vaid väike osa looduslikke 

E-aineid (Vetemaa, Mikk 2014). Näiteks tohib mahetoodetes kasutada sojaletsiini, sest seda 

pole võimalik maheda toorainena saada. Samuti on keelatud kasutada geneetiliselt muundatud 

organisme (GMO) ja nendest või nende abil valmistatud tooteid (Euroopa komisjoni määrus 

nr 834/2007). Töötlemisviisidest on keelatud kasutada ioniseerivat kiirgust, töötlemismeetodi 

valikul tuleb vaadata, et toitainete väärtus võimalikult vähe langeks (Pehme, Matt 2012). 

Eestis oli 2014. aasta lõpuga mahepõllumajanduse registri andmetel kokku 220 mahetoidu 

töötlejat, pakendajat, ladustajat ja turustajat (Vetemaa, Mikk 2015). Aastal 2014 tuli juurde 20 

uut mahetöötlejat (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus 2014). Töödeldi kõiki põhilisi 

tootegruppe – marju, teravilja, puu- ja köögivilju, piima, liha, ning maitse- ja ravimtaimi. 
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Kõige rohkem oli eelmise aasta seisuga köögivilja- ja marjatöötlejaid (40) ning tera- ja 

kaunviljatöötlejaid (20) (Vetemaa, Mikk 2015).  

 

 

1.6 Mahetoodete turustamine Eestis 

Viimasel ajal on oluliselt kasvanud tarbijate huvi puhta ja kodumaise toidu vastu. Samuti on 

tootjad hakanud üha rohkem tootma, pakkuma kohalikku ja mahedat toitu. Sellest tulenevalt 

on mahetoodete turg kogu Euroopas kiirelt arenenud (Wier et al., 2008) ja nii ka Eestis (Orro 

2010). Mure tervise ja heaolu pärast on see, mis ajendab tarbijaid ostma mahetooteid ja 

ettevõtjaid tootma-turustama loodussõbralikke mahedaid tooteid (Mackey 2010). 

Turunduses tegeleb tarbijakäitumise analüüs peamiselt tarbijate eelistustega ja sellega, 

milliseks kujunevad tarbija soovid edaspidi. Mahetoodete turustamise eesmärk on suurem 

müük, et edendada mahetoodangut, kuid vähe on teada nende turustamise efektiivsusest ja 

nende mõjust tavaliste toodete müügile. Kasvav mahetoodangu valik ja ulatuslik reklaam 

annaksid suurema kasumi kui neid tooteid sagedamini tutvustada (Ram, Pauwels 2013). 

Mahetoodangu turuosa suurendamise peamiseks takistuseks on tarbijate teadmatus eristada 

mahetoodangut tavatoodangust ning kõrgem hind (Roitner-Schobesberger et al., 2008). 

Mõistmaks, miks kliendid soovivad mingit toodet osta, on vaja aru saada, milline on 

ostuprotsess ja see, mida ostjad tahavad või püüavad saavutada ostmise teel (Ozguven 2012). 

Tarbijate huvi mahetoodete vastu kasvab koos suurema ja mitmekesisema pakkumisega. 

Selleks, et täita tarbijate tegelikke vajadusi ja soove mahetoodete vallas, peavad ettevõtjad 

olema informeeritud tarbijate arusaamast mahetoodetest (Schleenbecker, Hamm 2013). 

Mahetoodangut turustavad ettevõtted peavad tõstma tarbijate teadlikkust viidetest toodetel 

ning tegema need tarbijatele arusaadavamaks (Janssen, Hamm 2012). 

Mahetoodete turustusvõimalused pidevalt laienevad ja tarbijate huvi mahetoodete vastu 

kasvab, aga väheste mahetöötlejate tõttu müüakse suur osa kodumaistest mahesaadustest 

(näiteks piim ja liha) tavatööstuse tooraineks. Kodumaist mahetoodangut müüakse veidi ka 

teistesse Euroopa Liidu riikidesse, kõige enam teravilja. Suurenenud on liha-, piim-, puuvilja- 

ja marjatoodete müük Euroopa Liitu (Vetemaa, Mikk, 2014). Näiteks turustatakse oluline osa 

mahelihast ja -teraviljast välisturul (Eesti Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-

2020).  
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Mahetooteid müüvaid kauplusi on Eestis 2014. aasta seisuga 40 ringis, enamik Tallinnas. 

Olulisemad mahetoodete kauplusketid on Biomarket (5 kauplust asuvad Tallinnas ja 

Harjumaal ning 1 Tartus ja Pärnus), Looduspere (Tallinnas 4 kauplust ja Harjumaal ning 

Tartus 1) ja Ökosahver (1 pood Tallinnas ja 1 pood Otepääl). Lisaks on veel võimalik 

mahetooteid osta super- ja hüpermarketitest, internetipoodidest, apteekidest ning kõikidelt 

turgudelt üle Eesti. Viimasel ajal on populaarsust kogunud mahetoidu tarbijaringid OTT (otse 

tootjalt tarbijani), kuhu on koondunud talunikud ja väiketootjad, et pakkuda talutoodangut 

otse tarbijale (Voog et al., 2015) ja mhetoidu letid kaubanduskeskustes (Vetemaa, Mikk 

2014). Mahetoorpiima kättesaadavust on suurendanud mahetoorpiima automaadid Selverites, 

Konsumites, Maksimarketites ja Rimides. Suurem osa mahetoodetest müüakse Eestis läbi 

jaekettide (Selver, Rimi jne), spetsiaalsed ökopoed annavad vaid 20% kogu mahetoidu 

käibest. Eesti mahetoodete jaemüügi käive oli aastal 2013 umbes 13,7 miljonit eurot. Kõige 

enam müüdi teraviljatooteid, sellele järgnesid puuviljad ja marjad ning neist valmistatud 

tooted. Ühe Eesti elaniku kohta kulutati poes mahetoodangule aastas 11,5 eurot (Voog et al., 

2015). 

Mahetoidu turumaht on iga aastaga suurenenud, aastal 2011 oli jaemüügi käive 6,01 miljonit 

eurot ja aastal 2012 oli see tõusnud 8,3 miljoni euroni aastas (Vetemaa, Mikk 2014). 

Mahetoodete valik laieneb samuti iga aastaga (Eesti mahepõllumajanduse arengukava 

aastateks 2014-2020).  

Suur osa Eestis müüdavast mahetoodangust on sisse toodud teistest Euroopa riikidest. Aastal 

2013 oli mahepõllumajanduse registri andmetel Eestis üle 100 turustamisega tegeleva 

ettevõtte ja lisaks neile veel jaemüüjad, kes müüvad ainult pakendatud mahetoitu ning seega 

ei pea olema registrisse kantud. Terve Eesti peale kokku nagu eespool öeldud on mahetoiduga 

tegelevaid väikepoode 40 ringis, millest enamik asub Tallinnas. Ettevõtteid, kes müüvad oma 

kaupa vaid internetis on samuti umbes 40 (Vetemaa, Mikk 2014). 

TNS EMORi tarbijaküsitluse uuringust "Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade 

ostueelistused 2013" selgus, et mahetoitu ei reklaamita piisavalt. Maheorganisatsioonid tegid 

samal aastal mahetoidu teavituskampaaniaid (tarbijaüritused, trükiste väljaandmine, reklaam 

välismeedias ja raadios). Lisaks tutvustati mahepõllumajandust ETV 4-osalises saatesarjas 

Mahemaa. Eesti mahepõllumajanduse arengukavas aastateks 2014-2020 rõhutakse, et on vaja 

teha tarbijale korralikku mahetoidu teavitust. Samuti peaks mahetoit jõudma rohkematesse 

lasteaedadesse ja koolidesse. See on küll aastatega suurenenud, aga mahetoidu valik koolides 
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ja lasteaedades ikkagi vähene (Vetemaa, Mikk 2014). Reklaami võiks teha maakondlikes ja 

valla ajalehtedes (teated, artiklid, kuulutused) ning jagada infot tuttavate-sõprade abiga. 

Viimast tasuks mahetooteid müües kindlasti rõhutada. Lahtiste uste päevad ettevõtetes 

aitaksid samuti kaasa mahetoodete reklaamimisele, kus tarbijad saaksid tutvuda tootmisega. 

Ostjatele võiks jagada hinnakirju ja infobuklette. Mahetalunikud võiksid teha talusildid, kus 

oleks kirjas Eesti ökomärk, talu nimi ja muu vajalik info, mida soovitakse möödujatele jagada 

(Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus 2007). 

Võrreldes tavapõllumajandusega on Eesti mahepõllumajandus veel väga noor tootmisviis 

mahetoodangul on väikesed kogused ja kõrge omahind. Eelmainitud asjaolud raskendavad 

mahetoodangu turustamist. Sellest tulenevalt jõuab kahjuks suur osa mahetoormest tehtud 

toidust tarbija toidulauale tavatoiduna (Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-

2020).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada kui suur osa Eesti mahepõllumajandustootjate 

toodangust müüakse viitega mahepõllumajandusele st on märgistatud Eesti ökomärgiga 

(joonis 2) ja Euroopa Liidu mahelogoga (joonised 3 ja 4). Püstitatud eesmärgi saavutamiseks 

viidi mahetootjate seas 2014. aasta lõpus ja 2015. aasta alguses läbi e-küsitlus, millele oli 

võimalik vastata ajavahemikul 02.12.14-18.01.15 Selle aja jooksul saatis töö autor 

mahetootjatele ka ühe korduskirja. Valimis olid mahetootjad üle terve Eesti. Palve e-

küsitlusele vastamiseks saadeti mahepõllumajanduse registris olevatele tootjatele, kelle e-

mailid olid kättesaadavad. Kokku väljastati e-maili teel 1286 ankeeti. Küsitluse koostamiseks 

kasutati Google Formi (programm, mille abil on võimalik koostada veebipõhiseid küsitlusi). 

Tagastatud ankeetidest olid kasutuskõlbulikud 316 so 24,5%. Andmeanalüüs teostati 

programmi MS Excel abil. 

Küsitlusankeedis oli kokku 18 küsimust (lisa 1), millest seitse (1-2, 11-12, 14-16) olid avatud 

ja 11 suletud küsimused (3-10, 13, 17-18). Seitse küsimust (küsimused 1, 13-18) esitati 

ettevõtte üldiste andmete kohta. Turustamise ja reklaami kohta esitati neli küsimust (3-4 ja 8-

9). Mahetoodangu viitamise kohta koguti andmeid kolme küsimusega (5, 10, 12). Euroopa 

Liidu mahelogo ja Eesti ökomärgi kohta esitati kaks küsimust (6 ja 7). 

Ettevõtte kohta käivate küsimustega sooviti teada saada, mis aastal alustati 

mahepõllumajandusega ja mis põhjustel. Samuti soovis töö autor teada saada ettevõtte 

asukohta ning tootmisvaldkonda. Lisaks taheti teada saada palgaliste töötajate arvu ja tööga 

hõivatute inimeste arvu ettevõttes. Samuti uuriti ettevõtte aastast põllumajandustegevusest 

tulenevat netokäivet ja kui suure osa moodustab ettevõtte põllumajandustegevusest tulenevast 

netokäibest mahetoodete turustamine.  
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3. KÜSITLUSE TULEMUSED JA ARUTELU 

Valimis olid mahetootjad üle terve Eesti, välja saadeti 1286 ankeeti, millest 

analüüsikõlbulikena tagastati 316. Täpsed arvud maakondade lõikes on ära toodud tabelis 1. 

Täidetud ankeete laekus kõige enam Jõgeva maakonnast (38%), järgnesid Põlva maakond 

(32%) ja Hiiu maakond (31%). Kõige väiksema vastamisaktiivsusega olid Pärnu maakond 

(19%), Harju maakond (18%) ning Lääne maakond (17%). Lõuna-Eestis paikneb enamik 

mahetootjaid, mis oli ilmselt põhjuseks, miks just sellest piirkonnast vastati kõige 

aktiivsemalt. 

Tabel 1. Saadetud ja vastatud ankeetide jaotus maakonniti1 

Maakond Saadetud ankeetide 
arv 

Tagastatud 
ankeetide arv 

Vastamise % 

Harju maakond 72 13 18% 

Hiiu maakond 72 22 31% 

Ida-Viru maakond 34 7 21% 

Järva maakond 45 10 22% 

Jõgeva maakond 53 20 38% 

Lääne maakond 78 13 17% 

Lääne-Viru maakond 60 16 27% 

Pärnu maakond 119 23 19% 

Põlva maakond 65 21 32% 

Rapla maakond 99 26 26% 

Saare maakond 143 36 25% 

Tartu maakond 126 25 20% 

Valga maakond 70 20 27% 

Viljandi maakond 122 29 24% 

Võru maakond 128 34 27% 

Maakond märkimata   1 0,0% 

Kokku 1286 316 24,5% 

1 Kahest ankeedist selgus, et küsitletud tegelevad mahetootmisega mitmes maakonnas. Tabelisse on nad paigutatud 

esimesena nimetatud maakonna järgi.  
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Tulemustest selgus, et kõige enam mahetootjaid tegeleb loomakasvatusega (58% vastanutest), 

järgnesid teraviljakasvatajad (43% vastanutest), puuvilja- ja marjakasvatajad (37% 

vastanutest) ning köögiviljakasvatajad (30% vastanutest).  

Kõige vähem tegeletakse mesindusega (11%). Vastusevariandi muu juures toodi välja 

järgmisi valdkondi: maitse- ja ravimtaimede kasvatamine (9 ettevõtjat), heina/sööda tootmine 

(5 ettevõtjat) ja metsandus (4 ettevõtjat). Lisaks mainiti veel heinaseemne kasvatamist, puidu 

töötlemist, õistaimede kasvatamist, hoidiste valmistamist, taimeteesid ja kosmeetikat. 

Mahetootjate ettevõtete aastane netokäive põllumajandusest oli 34% vastanutest 5000 eurot 

või alla selle (joonis 7).  

 

Joonis 7. Küsitletud maheettevõtjate aastane põllumajandustegevusest tulenev netokäive, 

n=316 

 

 

Vastanutest 18% oli aastane põllumajandusest tulenev netokäive 5001-10 000 eurot, 17% 

vastanutest 10 001-20 000 eurot, 16% vastanutest 20 001-50 000 eurot. Alla 10% vastanutest 

märkis oma aastaseks põllumajandusest tulenevaks netokäibeks 50 001 eurot või rohkem. 
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Mahesaaduste ja -toodangu müügist saadud netotulu (küsimus 18) moodustas kogu 

põllumajanduse aastasest netokäibest ligi pooltel ettevõtetel (43%) 81-100%. Seega tegelevad 

need ettevõtted, kas üksnes või peaasjalikult mahepõllumajandusega (joonis 8). Vastanutest 

9% andsid teada, et nende mahetoodangust saadud netotulu kogu põllumajanduse aastasest 

netokäibest oli 61-80%. Ettevõtjatest 23% vastasid, et nende mahetoodangust saadud netotulu 

kogu põllumajanduse aastasest netokäibest oli 20% või alla selle.  

 

Joonis 8. Küsitletud maheettevõtjate mahetoodangu netokäibe osakaal kogu netokäibest, 

n=316 

 

 

Enam kui pooltes (53%) mahetootmisega tegelevates ettevõtetes ei ole palgalisi töötajaid, 

37% vastanutest märkisid, et neil on üks-kaks palgatöölist ja 10% vastas, et neil on 3-11 

palgatöölist. Tööga hõivatute inimeste arv enamikes ettevõtetes on üks-kaks, nii ütles 71% 

vastanutest. Kolm kuni kuus töötajat on 24% ettevõtetes ja rohkem kui kuus töötajat 5% 

ettevõtetes. 
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3.1 Mahepõllumajandusega alustamise aeg ja põhjused  

Mahepõllumajandusliku tootmisega on alustatud erinevatel aegadel (joonis 9). Vastanud 316 

mahetootjast 30 (8%) ütlesid, et alustasid mahetootmisega enne 2000. aastat, neist üks juba 

aastal 1973. Aastatel 2000-2008 alustas mahetootmisega 172 (55%) vastanut, aastatel 2009 ja 

2010 – 59 (18%) vastanut ning aastatel 2013-2014 kõigest 7 (2%) vastanut. Suuremalt jaolt 

hakati mahepõllumajandusega tegelema 2004. aastal või hiljem, sest 219 tootjat märkisid, et 

alustasid mahetootmisega aastatel 2004-2014. Ilmselt tingis selle asjaolu, et tekkisid ühtsed 

reeglid ja tingimused mahetootmisega alustamiseks kogu Euroopa Liidus. Willer ja Schaack 

(2015) on öelnud, et terves Euroopas hakkas mahepõllumajandusmaa kasvama peale liitumist 

Euroopa Liiduga.  

 

Joonis 9. Mahetootjate põhjused mahetootmisega alustamiseks 2014. aasta andmeil, n=313 

 

 

Mahetootmisega alustamise põhjuste küsimusele vastas 313 mahetootjat. Enim märgiti 

põhjusena looduslikku/rohelist mõtteviisi (31%). Vastanutest 28% tõid mahetootmisega 

alustamise peamise põhjusena esile toetusi, millest saab järeldada, et mahepõllumajandusliku 

tootmisviisiga tegelemist peetakse majanduslikult tulusaks. Kui sellele liita veel 18%, kes 

alustasid mahetootmisega ajendatuna hinnast/majanduslikust huvist, siis neid, keda ajendanud 

mahetootmisega tegelema majanduslikud kaalutlused on kokku peaaegu pooled (46%). Seega, 
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on mahetootmisega alustamisel määraval kohal majanduslikud huvid, mitte tervislikkus või 

keskkonnasäästlikkus. Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020, 

mainitakse samuti, et mahepõllumajandusliku tootmise suurenemisele on kaasa aidanud 

mahepõllumajandusliku tootmise toetus. Ometi on mahepõllumajandus hea inimesele ja 

keskkonnale, millest tulenevalt oleks võinud peamine põhjus olla just see. Samalajal on 

toetused hea viis hoida talud elujõulisena, mida on kinnitanud Sauer ja Park oma artiklis 

(2009) – “Organic farming in Scandinavia — Productivity and market exit”. 

Mahepõllumajanduse tervislikkust ja keskkonnasäästlikkust tuleks rohkem uurida, selgitada 

ning propageerida. Selleks, et tulevikus oskaksid ja saaksid mahepõllumajandusliku 

tootmisviisiga alustajad põhjenduseks tuua tervislikkuse ning keskkonnasäästlikkuse. 

Tänu toetustele ja mahetoodangu kõrgemale müügihinnale võrreldes tavatoodanguga, 

peetakse mahepõllumajandusega tegelemist majanduslikumalt tulusamaks, mis omakorda 

tagab stabiilsema majandusliku olukorra. Lisaks toodi siinjuures välja, et tavapõllumajanduses 

on keskkonnamõjud suuremad ja toidukvaliteet mahepõllumajanduslikel toodetel parem. Veel 

mainiti, et algne investeering on mahetootmise puhul väiksem kui tavatootmisel, sest 

tavapõllumajanduses kasutusel olevad väetised ja kahjuritõrjevahendid on kõrgete hindadega. 

Samuti oli neid, kes ütlesid, et nende tervis halvenes, mistõttu oli vaja muuta oma 

toitumisharjumusi ja koos sellega tootmisviisi. Alustati mahepõllumajandusega ka seepärast, 

et nähti mahetoodete nõudluse kasvu. Mitmete mahetootjate põllumaad asuvad Natura aladel 

või looduskaitsealadel, mistõttu oli ainus võimalik põllumajanduslik tootmisviis 

mahepõllumajandus. Traditsioonide all mõtlesid tootjad seda, et vanemad või vanavanemad 

olid varem tegelenud mahepõllumajandusega, mistõttu oli see loomulik jätk, perekondlik tava.  

 

 

3.2 Turustuskanalite kasutamine mahetoodangu müügiks mahetootjate seas  

Mahetoodangut on võimalik turustada ja reklaamida väga erinevalt ning mahetootjad 

kasutavadki selleks erinevaid viise. Joonis 10 annab ülevaate, milliseid turustuskanaleid 

mahetootjad kasutavad. Vastanutest 63% märkisid peamiseks turustuskanaliks müügi otse 

talust, mis näitab, et tootjad müüvad oma kaupa enamjaolt pakendamata ja seetõttu nad toodet 

ei märgista või kui pakendavad siis mitte müügipakendisse. Pakendamine on tootjatele 

lisakulu, arvestada tuleb mitmete asjaoludega – pakendi välimus, atraktiivsus, 
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keskkonnasõbralikkus, säilivus ja palju muudki. See omakorda tingib asjaolu, et tootel ei 

viidata mahepõllumajandusele ega märgistata seda. Müük otse talust näitab, et ostja juba teab, 

kelle käest ta toodangut ostab ja märk pakendil ei ole tähtis. Oluline on ostja isiklik kogemus 

ja teadmine, et ostetav kaup on kvaliteetne ning mahe. Seetõttu tasub märk ennast ära vaid 

kaupluses, kus mahetoode on võrdses konkurentsis kõikide teiste toodetega. Mahetootjatel on 

välja kujunenud juba kindel klientuur. Viimast näitas ka 2006. aastal läbiviidud uuring 

mahetootjate seas (Peetsmann 2008), kus talust otse turustuskanal oli kõige populaarsem. 

Sama kinnitasid Põllumajandusuuringute keskuse (2015) tellimusel läbi viidud 2014. aasta 

uuringu „Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa“ andmed. 

 

Joonis 10. Mahetoodangu turustuskanalid 2006. ja 2014. aastal. 

 

 

Aastal 2014 müüs mahe kokkuostu oma toodangu mahedana 30% vastanutest ja mahe 

tööstusele/töötlejale 28% vastanutest. Mahetoodangu turustamine lasteaedadesse ja koolidesse 

on aastatega (2006-2014) 7% langenud. Arvestades asjaolu, et sellest on viimastel aastatel 

rohkem räägitud, siis oleks pidanud olema see arv tõusnud.  
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Vetemaa ja Mikk arvavad samuti trükises Mahepõllumajandus Eestis 2014, et mahetoit peaks 

jõudma rohkemate koolide ja lasteaedade toidulaudadele. Eesti mahepõllumajanduse 

arengukava aastateks 2014-2020 kohaselt on võetud eesmärgiks, et 2020. aastaks peaks 

mahetoitlustus olema jõudnud 30% lasteasutustesse. Seega tuleks rohkem propageerida 

mahetooteid lasteaedes ja koolides, et muuta tervislikumaks laste toidulaud. Ilmselt aitaks 

siinkohal kaasa koolide enda aktiivsus ja mahetootjate ettevõtlikkus. Kindlasti on määraval 

kohal Eesti Vabariigi poliitiline toetus, sest senine koolilõuna toetus 0,78€ päevas (RT I 2, 

124) ei ole piisav, et tagada mitmekesist ja täisväärtuslikku koolitoitu. Tänaseks on mahetoit 

jõudnud mitmetesse Euroopa riikide lasteasutustesse (näiteks Taani, Rootsi, Itaalia). Itaalias 

on mahetoidul koolitoitlustamisel pikk ajalugu, esimesed katsetused koolitoitlustuses 

mahetooraine kasutamiseks tehti juba aastal 1980. Aasta hiljem (1990) korraldati kampaania 

loosungiga „Muudame koolisööklad laste restoranideks!“. Mahetoitu pakuti 19 aastat hiljem 

juba 837. Itaalia koolisööklas (Mikk et al., 2010). 

Vastanutest 15% märkisid, et tänu ökopoodide arvukuse kasvule, realiseerivad nad oma kauba 

ökopoodides. Aastatega (2006-2014) on oluliselt suurenenud mahetootjate seas võimalus 

kasutada turustuskanalina mahetoodangu müüki töötlejale mahedana. Kui aastal 2006 kasutas 

seda turustuskanalit vaid 5% tootjatest, siis nüüd on see number tõusnud 28%-ni. Selle on 

tinginud asjaolu, et viimaste aastatega on oluliselt suurenenud mahetöötlejate arv kõikides 

tootegruppides, mistõttu on võimalik seda turustuskanalit rohkem kasutada. Tuntumad 

mahetöötlejad Eestis on näiteks – Loodusvärgi OÜ (tooted marjadest, puu- ja köögiviljadest), 

Märjamaa Lihatööstus OÜ (liha- ja lihatooted), La Muu (jäätis), Pagar Võtaks (pagaritooted), 

Mahe Seeme OÜ (teraviljatooted), Vändra Leib OÜ (teravilja- ja pagaritooted). Aastaga 

(2013-2014) on teisele kohale tõusnud müük mahe kokkuostjale/vahendajale, sest veel aastal 

2013 järgnes talust otse turustuskanalile müük tava tööstusele/töötlejale. 

(Põllumajandusuuringute Keskus 2015). Tuntuim mahetoodangu kokkuostja ja vahendaja on 

TÜ Eesti Mahe, kes tarnib oma liikmete kaupa poodidesse üle Eesti ja TÜ Wiru Vili, kes 

ekspordib Eesti maheteravilja. Kuigi müük otse talust on jätkuvalt kõige enam kasutatav 

müügikanal on aastate jooksul selle osakaal vähenenud ja selle arvelt on suurenenud müük 

mahe kokkuostjale ja töötlejale. See võib olla põhjuseks, miks aastatega on vähenenud müük 

kauplustele 5%, sest kauplustesse jõudmiseks kasutavad mahetootjad nüüd rohkem 

kokkuostjaid ja vahendajaid. Vastusevariandi muu all osutus 2014. aastal populaarsemaks 

turustuskanaliks OTT (otse tootjalt tarbijani) ja tuttavad. Mõlemat turustuskanalit – OTT ja 

tuttavad – märkisid neli tootjat. Kahel korral märgiti apteeke ja sotsiaalmeediat.  
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 3.3 Mahetoodete turustamine viitega mahepõllumajandusele 

Mahepõllumajanduslikke tooteid on võimalik märgistada erinevalt – kirjalik viide ja/või 

suuline info müügikohas, ökomärk ja/või kirjalik viide tootel, viide saatelehel. Viitamine 

mahepõllumajanduslikule päritolule saatelehel (lisa 2) tähendab, et müües kokkuostjale, 

töötlejale või turustajale, peab saatelehel olema selge viide toote mahetunnustatusele. Selleks 

tehakse tootegrupi juures vastav märge (nt mahe kaalikas või öko kaalikas) ja saatelehele 

lisatakse sageli Euroopa Liidu mahelogo ja tõendava dokumendi number. Kirjalikuks viiteks 

tootel nimetatakse pakendil olevat tähist mahe- või ökoloogiline põllumajandus ja/või 

ökomärki/mahelogo. Kirjalikuks viiteks müügikohas loetakse märget talu nimes (näiteks Paali 

mahetalu), toodete hinnasiltidel, tõendava dokumendi numbrit jms. Suuliseks viitamiseks 

nimetatakse näiteks ettevõtte info jagamist, samuti toote koostisosade ja toote omaduste 

tutvustamist müügikohas. 

Ettevõtjatest, kellelt käesoleva töö raames küsiti, kas nad viitavad turustamisel toodetel 

mahepõllumajandusele, vastas 78%, et viitavad ja vastavalt 22% ei viita (316 vastanut). 

Küsitluses paluti mahetootjatel, kes viitavad mahedale (78%), ära märkida kõik viitamisviisid, 

mida nad oma toodetel kasutavad (joonis 11). 

 

Joonis 11. Mahetoodete viitamisviisid 2014. aastal, n=260 
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Selgus, et tootjad kasutavad viitamisel kõige enam saatelehte, kus on kirjas kirjalik viide 

ja/või logo, seda väitis 65% vastanutest. Suuliselt viitab mahetoodangule 53% vastanutest, 

seda viitamisviisi kasutatakse peamiselt otsemüügil talust. Euroopa Liidu mahelogo tootel ehk 

siis pakendil kasutab 24% vastanutest ja Eesti ökomärki 22% vastanutest. 

Võrreldes aastaga 2006 on suurenenud müük mahe kokkuostjale või töötlejale, sest neile 

turustatakse saadusi suurtes kogustes – hulgipakendites või koormatena, mida alati ei olegi 

võimalik märgistada mahelogode/-märgistega, vaid mahedale viidatakse saatelehel (65% 

vastanutest). Mahetootmise ja -töötlemise puhul on oluline kogu tooteahela jälgitavus ja 

tooraine päritolu kindlakstegemine. Valmistoodangu ja tooraine edasimüügil on väga oluline 

mahedale viitamine saatelehel. Ettevõttes järelvalvet teostavad inspektorid kontrollivad 

saatelehti, et tagada tooraine mahe päritolu õigsust. Viitamise kasutamine on saatelehel 

tõusnud tänu mitmetele koolitustele ja seminaridele, samuti Veterinaar- ja Toiduameti 

kaasabil koostatud erinevatele juhendmaterjalidele (näiteks Enesekontrolliplaani koostamise 

juhend jaemüügiettevõtetele). 

Kirjalikku viidet müügikohas kasutab vastanutest 12%. Mahelogo/ökomärki müügikohas 

kasutab 12% vastanutest, kellest 7% kasutab Eesti ökomärki ja 5% Euroopa Liidu mahelogo. 

Kuna märke kasutatakse ainult pakendatud toidul, siis väga palju todangut müüakse edasi 

mahe kokkuostjale/töötlejale ja sellepärast on viitamine saatelehel üks levinumaid 

viitamisviise mahetootjatel.  

Vastusevariandi muu all märkisid mahetootjad kolmel korral mahetunnistust ja arvet. 

Põllumajandusameti luba märgiti kahel korral ja ühel korral oli välja toodud ajakirjandust, 

tõendavat dokumenti (lisa 3) ning müügilepingut. 

Võrreldes tulemusi viitamisviisidega aastal 2006 on suurim muudatus toimunud 

viitamisviisides saatelehe kasutamises, mida kasutab nüüd 65% vastanutest. Jätkuvalt 

kasutatakse üsna palju viitamisviisidest suulist infot. Aastatega (2006-2014) on rohkem 

hakatud kasutama toodetel Eesti ökomärki, kui aastal 2006 kasutas seda viitamisviisi 15% 

vastanutest, siis nüüd kasutab seda 22% vastanud mahetootjatest (joonis 12). Aastatega on 

oluliselt tõusnud viitamise kasutamine saatelehel, mida veel aastal 2006 peaaegu ei kasutatud 

(6%). Suuliselt kaupu reklaamivaid mahetootjaid on täna 34% vähem kui oli aastal 2006, 

samalajal on tõusnud Eesti ökomärgi kasutamise osakaal.  
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Viitamisviisidest on esikohale jäänud suuline viide, mida kasutab viitamisviisidest kõige 

enam tootjaid, nii on see olnud aastast 2004-2014. Euroopa Liidu mahelogo kasutamise trendi 

ei ole võimalik analüüsida, sest logo võeti kasutusele alles aastal 2010. 

 

Joonis 12. Mahetoodete viitamisviisid 2006. ja 2014. aastal mahetootjate seas 2 

 

 

Nendel mahetootjatel, kes ei turusta mahetoodangut viitega mahedale palus töö autor välja 

tuua põhjused, miks nad ei viita (joonis 13). Kõikidest küsitlusele vastanud mahetootjatest 86 

(27%) põhjendasid, miks nad ei turusta oma toodangut viitega mahedale. Kõige enam 

vastanutest märkis, et nad ei pea viitamist vajalikuks (26%). See on mahetootjate arvamus, 

aga tarbija peab viitamist oluliseks, sest see on garantii tähis ja annab ostjale kindlustunde, et 

tegemist on mahetootega. Ozguven (2012) kinnitas oma artiklis samuti, et märk tagab 

tarbijale usaldusväärse teabe. Teise põhjusena toodi välja (21% vastanutest), et toote hind 

viitamisega mahepõllumajandusele ei muutu.  

 

2Joonisel 12 on võrreldud 2006. aasta tulemusi 2014. aasta tulemustega. Võrdluses on antud töö tulemused Elen Peetsmanni 

(2008) uuringu tulemustega. 
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Seega mahetootjad ei taha märgistada oma tooteid, sest müügipakend on lisakulu, samas 

märgistatud pakendi eest rohkem raha küsida ei saa. Kolmas põhjus - kogu tootmisprotsess ei 

ole mahe, pole mahedat kokkuostu (14%) ehk siis mahetooraine väärindamisel ei saa 

lõpptootele mahelogo/ökomärki peale panna.  

 

Joonis 13. Mahetoodangu viitamata müümise põhjused 2014. aasta andmeil, n=86 3 

 

 

Toodi veel välja teisigi põhjendusi, miks ei turustata mahetoodangut viitega mahedale –

väikesed kogused, pole veel jõudnud märgistada, müüakse vahendajale, kaubale ei ole 

võimalik märki kinnitada, käsil on veel üleminekuperiood, müügipakend on lisa kulu, kaup on 

tarbijale odavam ja toodetakse vaid enese tarbeks.  

Aastal 2006 toodi kolme kõige olulisema põhjusena välja mahetoodangu kokkuostja 

puudumist, mahetoodangu töötlejate puudumist ja hinnavahe puudumist. Seega hinna vahe 

puudumine on endiselt väga oluline argument, miks mahetootjad ei viita oma toodetel 

mahepõllumajandusele. Mahe kokkuostja ja töötlejate arvu suurenemine on mahetoodete 

viitamisel viimastel aastatel mõnevõrra paranenud, kuid mitte piisavalt. 

 

 

3 Antud küsimusele vastanute arv on suurem kui nende vastajate hulk, kes vastasid ankeedis küsimusele 4 “EI”, sest vastasid 

ka osad need tootjad, kes vastasid küsimusele 4 jaatavalt. Küsimus 4 oli – “Kas turustate toodangut viitega mahedale.”  
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Mahekokkuostu probleemi tõdes asjaolu, et mitmed mahetootjad, kes ei viita 

mahepõllumajandusele, märkisid oma turustuskanaliks tava kokkuostjale/vahendajale ja 

seetõttu ei ole võimalik toodet märgistada. Maheda kokkuostu puudumine ja töötlejate 

vähesus on tekitanud omakorda olukorra, kus algselt mahedana toodetu jõuab tarbijani lõpuks 

ikkagi tavatoodanguna, sest tootja on sunnitud andma mahetooraine tavatööstusele. Seda 

kinnitasid Vetemaa ja Mikk (2014). Seetõttu on see takistuseks mahetoodete valiku 

suurenemisele. Samuti tuli tulemustest välja asjaolu, et tootjatel on väikesed kogused, 

mistõttu nad ei turusta viitega mahepõllumajandusele. Eesti mahepõllumajanduse 

arengukavas aastateks 2014-2020 märgiti samuti, et see raskendab omakorda mahetoodangu 

turustamist. 

 

 

3.4 Euroopa Liidu mahelogo ja Eesti ökomärgi kasutamise sagedus 

mahetootjate hulgas 

Euroopa Liidu mahelogo kasutamine on aastast 2010 kohustuslik ja Eesti ökomärgi 

kasutamine pakenditel on alati olnud vabatahtlik. Käesoleva töö autor küsis mahetootjatelt, 

kas nad kasutavad Euroopa Liidu mahelogo ja/või Eesti ökomärki mahetoodetele viitamisel. 

Euroopa Liidu mahelogo küsimusele vastas 245 mahetootjat ja Eesti ökomärgi küsimusele 

252 mahetootjat (joonis 14). 

 

Joonis 14. Euroopa Liidu mahelogo (n=245) ja Eesti ökomärgi (n=252) kasutamise sagedus 

mahetootjate seas 2014. aastal  
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Arvestades asjaolu, et Euroopa Liidu mahelogo kasutamine on aastast 2010 kohustuslik, oleks 

olnud ootuspärane, et mahetootjad kasutavad aktiivselt Euroopa Liidu mahelogo. Paraku 66% 

vastanutest ei märgista oma tooteid kummagi märgiga mitte kunagi ja vaid 27% märkis, et 

varustab oma tooteid alati Euroopa Liidu mahelogoga alati. Ilmselt peamine põhjus, miks 

märke ei kasutata on kauba müük tarbijale otse talust ja ilma müügipakendita. Hea meel on 

tõdeda, et viimase kaheksa aastaga on tõusnud Eesti ökomärgi kasutamise osakaal, mida 

kinnitab asjaolu, et 2006. aastal kasutas märki 15% vastanutest ja antud töö tõi tulemuseks 

22%. Vahetevahel kasutavad Euroopa Liidu mahelogo 7% vastanutest. Ühtlasi selgus 

küsitlusest, et vaid 25% vastanutest viitavad alati mahetoodetele kasutades Eesti ökomärki ja 

vahetevahel kasutavad seda 9% küsitletutest. 

Mahetootjatelt, kes vastasid, et nad märgistavad oma tooteid mahelogoga/ökomärgiga 

vahetevahel paluti vastust täpsustada protsentides. Eesti ökomärgi küsimuse juures täpsustas 

oma vastust 252 tootjast 12 ja Euroopa Liidu mahelogo küsimuse puhul 245 tootjast 7. Üks 

mahetootja märkis, et kasutab Euroopa Liidu mahelogo 80% toodetel, üks mahetootja märkis, 

et 70% toodetel. Ülejäänud märkisid, et vähem kui 50% toodetel kasutatakse Euroopa Liidu 

mahelogo. Kolm mahetootjat vastasid, et kasutavad Eesti ökomärki 10% oma toodangust. 

Kaks tootjat märkisid, et kasutavad ökomärki 60% oma toodetel, samuti kaks tootjat märkisid, 

et kasutavad seda 5% toodangul. Toodetel 20-50% ulatuses kasutab Eesti ökomärki 

vahetevahel üks mahetootja, samuti üks mahetootja märkis, et märgistab 50% oma tooteid 

ökomärgiga. 

Nende tootjate käest, kes turustavad oma toodangut viitega mahedale küsiti, miks nad peavad 

oluliseks tooteid märgistada mahelogoga/ökomärgiga. Põhjused tõid välja 204 mahetootjat 

(joonis 15). 

 

Joonis 15. Mahetoodangule viitamise põhjused mahetootjate seas 2014. aastal, n=204  
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Kõige enam tootjaid (40% vastanutest) arvas, et toodangu mahepõllumajanduslikule 

päritolule viitamine teavitab tarbijat, et tegemist on mahetootega. Tarbija teavitamist on 

maininud ka Teil’i artiklis “Organic Label system: a promise or a judgement? Natures 

Sciences Societes” (2013). Märgistest pole paraku abi, kui tarbija ei suuda nendes 

orienteeruda, sest neid on liiga palju ning ei teata selle tähendust. Teiseks - märk tootel aitab 

eristada toodet tavatoodangust, nii arvas 27% vastanutest. Kolmandaks - märk tootel annab 

tarbijale kindlustunde, et toode on kvaliteetne ja usaldusväärne, nii arvas 15% vastanutest. 

Toodi välja teisigi argumente – mahepõllumajanduslikud nõuded (9%), oluline 

töötlejale/vahendajale (5%), kõrgem hind (4%), reklaam (3%). 

 

 

3.5 Reklaamkanalite kasutamine mahetootjate seas 

Küsitluses soovis töö autor teada saada reklaamkanalite kasutamise aktiivsust ja valikuid 

mahetootjate seas, sellele küsimusele vastas 262 mahetootjat. Kodulehte reklaamkanalina 

märkis 22% vastanutest ja sotsiaalmeediat 21% (joonis 16). Jooniselt võib järeldada, et 

elektrooniline reklaamkanal on olulisem kui traditsiooniline meedia, sest infovoldikut kasutab 

ainult 9% ja traditsioonilist reklaami ajalehes/ajakirjas 13% küsitletutest.  

Vastusevariandi muu all märkisid 39 (41% vastanutest) tootjat, et nad ei reklaami oma tooteid 

ja 38 (40% vastanutest) tootjat ütlesid, et reklaamivad suuliselt. Mitte reklaamimine näitab, et 

info liigub tarbijani väga edukalt tuttavate ja olemasolevate tarbijate kaudu, mistõttu ei ole 

vaja eraldi reklaami teha. Samas võib see tähendada ka seda, et tootjad, kes turustavad oma 

mahetoodangu tava kokkuostjale ja töötlejale ei teegi oma mahetoodangule reklaami. 

Samalajal TNS Emori uuringust selgus, mis viidi tarbijate seas läbi 2013. aastal, et 

mahetooteid tuleks just rohkem reklaamida. 

Siinkohal lahknevad tootjate ja tarbijate arvamused, sest tootja arvab, et reklaami pole vaja, 

aga tarbijale on see oluline. Samuti on suuremat reklaami mahetoodetele mainitud Eesti 

Mahepõllumajanduse arengukavas aastateks 2014-2020. Mitmete mahetootjate 

organisatsioonid on viimastel aastatel turuarendustoetuse raames tegelenud aktiivselt tarbija 

teavitustööga, et tutvustada mahetoitu ja mahemärke. Avaldatud on mitmeid 

retseptiraamatuid, poodides on korraldatud mahetoodete degusteerimisi ning reklaami on 
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tehtud veel ajakirjanduses ja televisooni saadetes (Eesti Mahepõllumajanduse arengukava 

aastateks 2014-2010).  

 

Joonis 16. Mahetoodangu reklaamkanalid 2014. aastal, n=262 

 

 

3.6 Mahetoodete turustamine viitega mahedale tootegruppide kaupa 

Küsimusele: milliseid tooteid turustatakse viitega mahedale, vastas 250 tootjat ehk 79% 

kõikidest vastanutest. Jooniselt 17 selgub, et kõige enam turustatakse viitega mahedale 

maheteravilja ja maheteraviljatooteid (38%), puuvilju ja marju (31%), liha ja lihatooteid 

(30%), köögivilju (28%), kartuleid (25%). TNS EMORi uuringu "Elanike toitumisharjumused 

ja toidukaupade ostueelistused 2013" andmeil müüdi 2013. aastal kõige enam 

maheteraviljatooteid. Poodides võib samuti näha kõige enam sellest tootegrupist pärinevaid 

mahetooteid ja kõige suurema mahetoodete sortimendiga oli Ökosahvri pood Tallinnas (Voog 

et al., 2015). 

Teraviljatoodete kõrval turustatakse viitega mahepõllumajandusele ka 1/3 loomakasvatuse 

toodangust. Arvestades asjaolu, et Eestis tegeleb ligi 2/3 mahetootjatest loomakasvatusega 

(Voog et al., 2015), siis võiks loomakasvatussaaduste mahedana turustamise osakaal olla 

tunduvalt suurem. Näiteks Eesti lammastest peetakse mahepõllumajanduslikult ligi 2/3 

(Vetemaa, Mikk 2015), aga kaubanduses on turul lambaliha valik väga väike. Aastal 2013 

moodustas maheliha kogu lihatoodangust Eestis 2,1%. Suurimad maheveise kasvatajad Eestis 
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olid OÜ Lõunapiim, Enno Vallkiri Liivapeetri talu ja Viskla Farmer OÜ ning suurimad 

mahelambaliha kasvatajad OÜ Saare Agro, OÜ Alamõisa Farm ja Kaido Ilves (Voog et al., 

2015). Maheliha ja lihatoodete puudumine turul tingib asjaolu, et mahetunnistusega 

tapamajasid on Eestis vähe, hetkel töötavad regulaarselt Märjamaa Lihatööstus OÜ ja 

Hiiumaa Lihatööstus OÜ. Seega viiakse enamus maheloomi Rakvere Lihatööstusesse, kus 

kohast jõuab mahetoode lõpptarbijani tavatootena. 

 

Joonis 17. Viitamine mahedale tootegruppide kaupa 2014. aastal, n=250  

 

 

Oluliselt vähem on viidatud mahedale kanamunade (10%) ja toorpiima (9%) turustamise 

puhul. Kõige vähem puuviljatooteid (8%), mahedat taimeteed ja maitseainesegusid (6%), mett 

ja meetooted (6%) ning piimatooteid (6%). Veelgi vähem, 2% küsitletutest, kasutab viidet 

mahe pagaritoodetel ja mahemaiustustel kasutab viidet mahe vaid üks mahetootja.  

Vastusevariandi muu all tõid mahetootjad kõige enam välja elusloomi (16 tootjat), kuus korda 

märgiti heina ja kahel korral muud loomasööta. Ühel korral mainisid mahetootjad 

kaunviljasid, õlikultuure, kosmeetikat, maitsetaimi ja salatit.  

Nendest mahetootjatest, kes viitavad mahepõllumajandusele, turustatakse kõige enam 

teraviljatooteid just mahedale kokkuostjale/vahendajale. Asjaolu, et teraviljade töötlemine on 
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Eestis praegu kõige levinum mahetöötlemise valdkond kinnitab ka trükis – “Vali 

maheteraviljatooted. Hea sinule, hea loodusele” (2013). Näiteks suurimad 

maheteraviljakasvatajad Eestis olid aastal 2013 OÜ Viljatootja ja OÜ Laeva Põld. Aastatega 

on juurde tulnud mitmeid leiva ja pagaritoodete valmistajaid, kes ise maheteravilja ei kasvata 

– näiteks Pagar Võtaks OÜ (leivad, küpsised, koogid, küpsetised).  

Mahetootjatelt küsiti samuti kui suurt osa mahetoodangust, tootegruppide arvestuses, 

turustavad nad viitega mahedale (joonis 18). Selgus, et 20% mahetootjatest turustab viitega 

mahedale 100% teraviljast ja teraviljatoodetest ehk kogu teravilja ja kõiki teraviljatooteid. 

Puuvilju ja marju turustavad 100% ulatuses viitega mahedale 16% küsitletutest.  

 

Joonis 18. Mahetootjate poolt viitega mahedale turustatud toodete osakaal tootegruppidena, 

n=316 

 

 

Küsitletutest 15% vastas, et turustavad viitega mahedale 100% ulatuses köögivilju ning liha- 

ja lihatooteid. Tooteid puuviljadest ning marjadest turustavad vaid 6% viitega mahedale, aga 

seda täies ulatuses. Kartulit turustatakse samuti suures osas viitega mahedale. Vastanutest 

13% vastasid, et turustavad kartulit alati viitega mahedale. Maiustusi turustab viitega 

mahedale üks mahetootja. 
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Jooniselt 19 on võimalik teada saada mahetootjate tootmisvaldkondade arvestuses kui suures 

osas müüvad ettevõtjad oma toodangut viitega mahedale. Loomakasvatusega tegeleb 184 

ettevõtjat, köögiviljakasvatusega 96, teraviljakasvatusega 137, puuvilja- ja marjakasvatusega 

116 ning mesindusega vaid 34 ettevõtjat. Kõige enam, 100% ulatuses turustatakse viitega 

mahedale loomakasvatusest tulenevaid tooteid (71%). Loomakasvatuse hulka on arvestatud 

liha, lihatooted, toorpiim ja piimatooted. Viimastel aastatel on mahepiimalehmade arv Eestis 

vähenenud. Paljud tootjad müüvad mahepiima tavatööstusele ja see seguneb meiereis 

tavapiimaga ning jõuab tarbijani tavatootena. Selle põhjuseks on asjaolu, et ükski suur 

piimatööstus Eestis mahepiimatooteid ei valmista. Aastal 2012 tuli Eestisse 15 mahetoorpiima 

automaati, millest 14 on Tallinnas ja 1 Saaremaal (Voog et al., 2015). Mahepiimatooteid 

valmistavad ainult mahetootjad ise, millest tuntumad on Pajumäe talu ja Saidafarm. 

Toorpiima müüvad pudelites Pajumäe talu ja Riido Ökotalu. Kitsepiimatooteid valmistavad 

näiteks Kalamatsi Meierei ja Konju Mõisa Farm. Piima ostab kokku ja sellest mahejäätist 

valmistab La Muu OÜ.  

 

Joonis 19. Tootmisvaldkondade arvestuses mahetoodete müük viitega mahepõllumajandusele 

2014. aastal 

 

 

Samuti teravilja-, köögivilja- ning puuvilja- ja marjakasvatuse tootmisvaldkondadega 

tegelevad ettevõtjad vastasid, et suuremalt jaolt viidatakse mahepõllumajandusele kõikidel 

toodetel. Viimastel aastatel on palju juurde tulnud mooside ja mahlade tegijaid, kes ostavad 

mahetoodangu kokku ja siis töötlevad ise edasi. Näiteks Loodusvägi OÜ on tulnud turule 

43	   49	  

9	  

64	  
71	  

5	   7	   1	  

18	   13	  
6	   7	   4	   8	  

15	  11	   8	   2	   4	  

22	  

96	   116	   34	   137	   184	  

Köögiviljakasvatus	   Puuvilja-‐	  ja	  
marjakasvatus	  

Mesindus	   Teraviljakasvatus	   Loomakasvatus	  

kuni	  100%	   kuni	  75%	   kuni	  50%	   kuni	  25%	  
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mitmekesise tootevalikuga (mahlad, glögid, toorsnäkid, küpsised ja palju muudki). Siinkohal 

on väga suureks abiks olnud Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse katseköök, 

kus väikeettevõtetel on võimalik oma saadusi valmistada.  

Kõige vähem toodetakse viitega mahepõllumajandusele mesinduse tootmisvaldkonnast 

pärinevaid tooteid. Vastanutest vaid 9 märkisid, et viitavad 100% ulatuses meetoodetel 

mahepõllumajandusele.  

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje 

püsihindamisaruandest 2014. aasta kohta saab välja lugeda, et kõige enam kasvas 2013. aastal 
sigade ja elusveiste viitega mahepõllumajandusele realiseerimine. Piima realiseeriti 2013. 

aastal viitega mahepõllumajandusele 1% rohkem kui sellele eelneval, 2012. aastal. Aruandest 

ilmneb tõsiasi, et taimekasvatustoodangust müüdi kogu ulatuses viitega 

mahepõllumajandusele ainult nisu. Suurem osa marjadest müüdi samuti viitega mahedale. 

Võrreldes aastaga 2012 on taimekasvatustoodangu osakaal 2013. aastal kogu müügimahust 

viitega mahepõllumajandusele suurenenud või jäänud umbes samale tasemele 

(Põllumajandusuuringute Keskus 2014).  
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4. ETTEPANEKUD MAHETOODANGU VIITAMISE JA 

TURUSTAMISE EDENDAMISEKS 

Viimaste aastatega on oluliselt suurenenud mahemaa pindala ja mahetootjate arv. 

Loodetavasti suureneb see järgnevate aastate jooksul veelgi. Mahepõllumajanduse 

keskkonnasõbralikkuse ja mahetoidu tervislikkuse aspekti tuleks veelgi rohkem Eestis 

propageerida, et jätkuks mahesektori areng. 

Kindlasti peaks Eesti riik eraldama koolide ja lasteaedade toitlustamiseks rohkem raha 

riigieelarvest, et koolidesse ja lasteaedadesse jõuaks mahetoit suuremal määral kui see on 

täna. Samuti oleks vaja välja töötada eraldi tegevusprogramm mahetoidu kasutuselevõtuks 

lasteasutuste toitlustuses. 

Praegu toetatakse mahepõllumajanduslikku tootmist, aga võiks toetada kogu ahelat - tootmist, 

töötlemist ja turustamist. Sellisel juhul jõuaksid mahetooted paremini lõpptarbijani ja oleksid 

hinnalt vastuvõetavamad. Mahetootjad peaksid aktiivselt kasutama uue Eesti Maaelu 

Arengukava 2014-2020 investeeringutoetuste meetmeid nagu näiteks töötlemise ja lühikese 

tarneahela meedet turustamise arendamiseks.  

Mahetootjad ja -töötlejad võiksid enam panustada ühistulisse tegevusse, et edendada 

mahekauba müki ja turustamiset. Väikestel tootjatel pole ressurssi ennast turundada ja 

reklaamida, eriti raske on oma toodetega pääseda suurte kaubanduskettide lettidele. Tarbija 

eelistab ostukohana ikkagi kaubanduskette ja ökopoodidesse satub seetõttu juhuslikke ostjaid 

vähe.  

Täna läheb suur osa mahedalt toodetud põllumajandustoodetest kokkuostus segamini tava 

toodetega, ehk siis tarbija jaoks kaduma. Tuleks tegeleda mahekokkuostu võimaluste 

suurendamisega ja aidata turule tulla uutel mahetöötlejatel. Jällegi aitaks siin kaasa erinevate 

toetusmeetmete kasutamine kogu tootmise ja tarneahela ulatuses.  

Paljud tootjad ei pea viitamist oluliseks, aga tarbija peab. Seega, tuleks tarbijate seas läbi viia 

uuring, et selgitada välja kui oluliseks tarbija viitamist peab ja mida tarbijad soovivad teada 

mahetoodete kohta, et mahetootjatel oleks millest lähtuda.  

Aastatega on Eesti ökomärgi ja Euroopa Liidu mahelogo populaarsus tarbijate hulgas 

kasvanud, mida kinnitas TNS EMOR 2013 uuring tarbijate hulgas. Sellegipoolest tuleks 
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teavitustööga jätkata, sest tarbija teab mahetoidust üht-teist, aga ei teadvustata omale, et kogu 

kodumaine toit ei ole mahetoit. 

Endiselt on suureks probleemiks toidumärgiste rohkus, mistõttu tarbija ei suuda nendes 

orienteeruda ning ei teata nende tähendust. Põllumajandusministeerium võiks läbi viia üle 

eestilise kampaania Euroopa Liidu mahelogo ja Eesti ökomärgi tutvustamiseks. 
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ÜLDKOKKUVÕTE 

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on keskkonnasõbralik tootmisviis, mis 

säilitab bioloogilise mitmekesisuse ja puhta vee. Mahepõllumajanduslikud nõuded, mis 

kehtivad taime- ja loomakasvatuses, töötlemisel ning turustamisel on kõikjal Euroopa Liidus 

ühesugused.  

Pärast ühinemist Euroopa Liiduga on paljudes riikides mahepõllumajanduslik tootmine 

kiiresti kasvanud. Euroopa Liit on suuruselt teine ühtse mahetoodete turuga ühendus 

maailmas USA järel. Euroopas loendati 2013. aastal rohkem kui 330 000 mahetootjat, millest 

Euroopa Liidus oli peaaegu 260 000 tootjat. Euroopas asuvad mahemaad 11,5 miljonil 

hektaril ja Eestis oli eelmise aasta (2014) seisuga üleminekuaja läbinud 

mahepõllumajanduslikku maad kokku 138 347 hektarit.  

Selleks, et mahetooteid eristada tavatoodetest on võetud kasutusele Euroopa Liidu mahelogo 

ja Eesti ökomärk ning kasutatakse teisigi viitamisviise (suuline viide, viide saatelehel jm). 

Märgistada võib vaid neid tooteid, mis on läbinud üleminekuaja või pärinevad üleminekuaja 

läbinud loomadelt. Töödeldud toodetel peab vähemalt 95% põllumajanduslikest 

koostisosadest pärinema mahepõllumajandusest. Ökomärgis tagab tarbijale teabe, et tegemist 

on mahetootega.  

Tarbijate huvi puhta ja kodumaise toidu vastu on ajendanud tootjaid üha rohkem tootma 

kohalikku ja mahedat toitu. Sellest tulenevalt on mahetoodete turg kogu Euroopas kiirelt 

arenenud, sealhulgas Eestis. Mahetoodete turustamise eesmärk on suurem müük, et edendada 

mahetoodangut. Aastal 2013 oli mahepõllumajanduse registri andmetel Eestis üle 100 

turustamisega tegeleva ettevõtte. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli läbi viia Eesti mahepõllumajandusega tegelevate tootjate 

seas e-küsitlus, et selgitada välja: kas mahetootjad turustavad oma toodangut viitega 

mahedale; millist mahepõllumajandusele viitamise viisi kasutatakse ja mil määral on 

kasutusel Euroopa Liidu mahelogo ning Eesti ökomärk; millised on peamised mahetootjate 

poolt kasutatavad turustuskanalid. 

Töö eesmärkide saavutamiseks koostati e-küsitlus, mis saadeti laiali e-maili teel 

mahetootjatele. Valimis olid mahetootjad üle terve Eesti. Vastamisaktiivsus oli 24,5% ja 

andmeanalüüs teostati programmi MS Excel abiga. 
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Enamik vastanud mahetootjatest alustas mahetootmisega aastatel 2000-2008. Põhjus, miks 

mahetootjad alustasid mahepõllumajandusega enamjaolt peale 2004. aastat tingis asjaolu, et 

tekkisid ühtsed reeglid ja tingimused mahetootmisega alustamiseks kogu Euroopa Liidus. 

Peamiste põhjustena, miks mahetootmisega alustati toodi välja majanduslikke kaalutlusi 

(46%) ja rohelist/looduslikku mõtteviisi (31%).  

Mahepõllumajanduslikke tooteid on võimalik märgistada erinevalt – kirjalik viide ja/või 

suuline info müügikohas, ökomärk ja/või kirjalik viide tootel, viide saatelehel. Tööst selgus, 

et mahetootjad suuremalt jaolt (78%) viitavad mahepõllumajandusele. Mahetootjad kasutavad 

peamise viitamisviisina saatelehte (65%) ja suulist viidet (53%). Kõige enam viidatakse 

mahepõllumajandusele teraviljatoodetel, sest selle tootegrupi mahekokkuostu võimalused on 

kõige suuremad. Need mahetootjad, kes viitavad mahepõllumajandusele turustavad kõige 

enam just teraviljatooteid mahedale kokkuostjale/vahendajale.  

Mahetootjad kasutavad peamise turustuskanalina müüki otse talust (63%). Seetõttu müüvad 

tootjad oma kaupa pakendamata või kui pakendavad, siis mitte tavapärases müügipakendis. 

See omakorda tingib asjaolu, et toodet ei märgistata mahelogodega, vaid 

mahepõllumajandusele viidatakse saatelehel. Aastatega on tõusnud võimalus kasutada 

turustuskanalina mahetoodangu müüki mahe töötlejale. Mahetootjad kasutavad 

viitamisviisidest turustamisel kõige enam saatelehte (65%), millele järgneb suuline viide 

(53%) ja Euroopa Liidu mahelogo (24%).  

Euroopa Liidu mahelogo ja Eesti ökomärki kasutavad tootjad viitamise võimalusena üsna 

vähe, vastavalt 27% ja 25%. Arvestades asjaolu, et mahelogo kasutamine on kohustuslik, 

oleks pidanud justkui küsitluse tulemustest selguma, et logo kasutatakse aktiivselt. Küsitluste 

tulemustest selgus, aga tõsiasi, et Euroopa Liidu mahelogo kasutab vaid väike osa vastanutest. 

Ilmselt peamine põhjus on kauba müük tarbijale otse talust ja ilma pakendamata ning 

suurenenud müük mahe kokkuostjale ja töötlejale.  

Peamise põhjusena, miks ei viidata mahepõllumajandusele toodi välja seda, et viitamist ei 

peeta vajalikuks (26%). See on mahetootjate arvamus, aga tarbija peab viitamist oluliseks, 

sest see on garantii tähis ja annab ostjale kindlustunde, et tegemist on mahetootega. Oluliste 

viitamise põhjusena toodi veel välja, et märk tootel eristab toodet tavatoodangust ning see 

annab tarbijale kindlustunde, et toode on kvaliteetne ja usaldusväärne. Nende mahetootjate 

käest, kes viitavad küsiti samuti põhjust, miks nad peavad viitamist oluliseks. Peamise 
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põhjusena toodi välja seda, et see teavitab tarbijat, et tegemist on mahetootega. Kõige enam 

turustavad mahetootjad viitega mahedale teraviljatooteid ning puuvilja- ja marjatooteid. 

Autori poolsed ettepanekud mahetoodangu viitamise ja turustamise edendamiseks. 

• Mahepõllumajanduse keskkonnasõbralikkuse ja mahetoidu tervislikkuse aspekti tuleks 

veelgi rohkem Eestis propageerida, et jätkuks mahesektori areng. 

• Eesti riik peaks eraldama koolide ja lasteaedade toitlustamiseks rohkem raha 

riigieelarvest. Välja oleks vaja töötada eraldi tegevusprogramm mahetoidu 

kasutuselevõtuks lasteasutuste toitlustuses. 

• Selleks, et mahetooted jõuaksid paremini lõpptarbijani tuleks toetada kogu 

mahepõllumajanduslikku ahelat. 

• Mahetootjad peaksid aktiivselt kasutama investeeringutoetuste meetmeid töötlemise ja 

lühikese tarneahela meedet turustamise arendamiseks.  

• Mahetootjad ja -töötlejad võiksid rohkem panustada ühistulisse tegevusse.  

• Tuleks tegeleda mahekokkuostu võimaluste suurendamisega ja aidata turule tulla uutel 

mahetöötlejatel.  

• Tarbijate seas tuleks läbi viia uuring, et selgitada välja kui oluliseks tarbija viitamist 

peab ja mida tarbijad soovivad teada mahetoodete kohta, et mahetootjatel oleks millest 

lähtuda.  

• Põllumajandusministeerium võiks läbi viia üle eestilise kampaania Euroopa Liidu 

mahelogo ja Eesti ökomärgi tutvustamiseks. 
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SUMMARY 

LABELLING OF ORGANIC PRODUCTS AND MARKETING OPPORTUNITIES IN 

2014 IN ESTONIA 

Annemai Tuvike 

Organic farming – is an environmentally friendly method of production which preserves 

biodiversity and clean water. The requirements of organic agriculture, which apply for the 

growing, processing, and distribution of plants and animals, are uniform throughout the 

European Union. 

After joining the EU, many countries have seen a growth in organic farming. The EU is the 

second largest union with a unified organic market in the world, after the USA. In 2013, in 

Europe, more than 330,000 organic producers were counted, of which almost 260,000 

producers were in the EU. In Europe, there are 11.5 million hectares of organic farmland, and 

according to last year's (2014) data, in Estonia, 138,347 hectares of organic agricultural land 

had passed the conversion period. 

To differentiate organic products from others, a European Union organic label and an 

Estonian national organic label have been implemented, as well as other referring methods 

(oral reference, reference on the delivery accompanying document, etc.). Only those products 

are allowed to be labelled as organic which have passed the conversion period or which come 

from animals- that have passed the conversion period. Processed products need to have at 

least 95% of the agricultural ingredients come from organic farming. An organic label lets the 

consumer know that the product is organic produce.  

Producers have begun to produce more and more local and organic food because of 

consumer’s interest for clean and domestic food is growing. Due to this, the organic market in 

Europe and Estonia had developed quickly. The aim of distributing organic products is greater 

sales to advance organic production. In the year 2013, according to the register of organic 

agriculture, there were over 100 enterprises in active distribution in Estonia. 

The aim of this Master's thesis was to perform an electronic survey of producers involved in 

organic farming in Estonia to find out: whether organic producers market their produce with 

organic references; which method of referring to organic farming is used and to what extent 
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are the European Union organic logo and the Estonian national organic label used; what are 

the main distribution channels used by the organic producers. 

To fulfil the aims of the thesis, an e-survery was constructed which was sent via e-mail to 

1286 organic producers. The target group was organic producers all over Estonia. The 

response rate was 24.5% and the data analysis was performed using MS Excel. 

The majority of organic producers who answered had started farming organically between 

2000 and 2008. The reason most organic producers begun organic farming after 2004 was 

because uniform rules and conditions were accepted for organic farming in the European 

Union. The principal reasons for beginning to produce organic were economic concerns and 

green/natural thinking.  

It is possible to label organic farming products in different ways – a written reference and/or 

spoken information at the location of the sale, an organic label and/or a written reference on 

the product, and a reference on the distribution accompanying document. The survey showed 

that organic producers mostly refer to organic farming (78%). The most popular referring 

method is the accompanying document, followed by an oral reference, and the EU organic 

logo. The most organically-referenced product group was grain product, because there are 

many organic buying-in opportunities for them. Those organic producers who refer to organic 

farming. 

Organic farmers use direct sales from the farm (63%) as their main distribution channel. For 

this reason, producers sell their products without packaging, or if they are packaged, then not 

in typical sales packaging found in stores. This means that organic food is not referred or 

labbelled as organic, but organic reference is written on the delivery accompanying document 

as such. During the years, a very popluar distribution channel used by many organic 

producers has emerged – to sell organic products to organic processors. 

As a referencing option, producers use the EU organic logo and Estonian national organic 

label scarcely, respectively 27% and 25%. Taking into account that the use of the organic logo 

is compulsory, the survey was expected to show active use of the logo. It became apparent, 

however, that only a small part of the respondents used the EU organic logo. Most likely, the 

main reason is the sale of products to the consumer directly from the farm, without sales 

packaging, and also an increase in sales to organic whole salers and processors. 
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The main reason brought out for the lack of referring to organic was that it is deemed as 

unnecessary (26%). This is the opinion of organic producers, yet consumers deem referring 

important because it is a sign of guarantee and gives buyers a sense of security, that the 

product is organic. Other important reasons brought out were that the sign differentiates the 

product from conventional produce and gives the consumer a sense of security that it has 

quality and is trustworthy. Organic producers who refer to organic were also questioned why 

they think it is important. The main reason brought out was that it informs the consumer that 

the product is organic. The produce most marketed as organic by organic producers are grain 

products and fruit and berry products. 

Proposals for the author’s refer organic farming and marketing of organic production. 

Within the last years, the number of organic producers has grown significantly, and will 

hopefully continue to grow in the coming years. In order for future organic producers to start 

farming organically because it is healthy and environmentally friendly, these reasons need to 

be propagated more in Estonia. 

The government should definitely allocate more money from the national budget to schools 

and kindergartens for catering, so that organic food could reach schools and kindergardens to 

a larger extent than it does today. 

There is a need to increase the number of organic producers so that more organic food can 

come to the market. Different investment measures from Estonian Rural Development Plan 

2014-2020 can be used for investments. 

Throughout the years, the popularity of the Estonian national organic label the EU organic 

logo has grown within the consumer community. This was confirmed by the TNS EMOR 

2013 survey which questioned consumers. Even so, efforts to inform the public need to be 

continued, because organic food is known of, but many are unaware that all domestic or 

home-grown food is not organic. 

The opportunities for buying-in of organic products definitively need to be increased, as 

today, a large part of organic produce is sold to conventioanl wholesalers and processors. 

One persisting big problem is the multiplicity of labels and because of this, cosumers are 

unable to orientate between them and they not know their meaning. More work needs to be 

done to inform consumers about organic labels and signs. 
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Organic producers do not think advertising is imporant, but consumers do. Thus, organic 

producers need to advertise. This would be a good opportunity to inform consumers about 

organic food and environmental benefits of organic farming.   
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LISA 1. Mahetootjate ankeetküsitlus 

Tere!  

Olen Eesti Maaülikooli tudeng Annemai Tuvike ja õpin Maastikukaitse ja -hoolduse magistri II 

kursusel. Kirjutan oma lõputöö teemal Mahetoodete viitamise võimalused ja turustamine Eestis 

2014. aastal. Magistritöö juhendajad on Elen Peetsmann (Eesti Maaülikool) ja Jana Adari 

(Põllumajandusuuringute Keskus). 

Palun vastake allolevale küsimustikule, mille täitmine võtab aega mõned minutid, küsitlus on 

anonüümne ning selle tulemusi kasutatakse ainult uurimistöö tarbeks.  

Kontakt annemai.tuvike@gmail.com 

TÄNAN! 

_______________________________________________________________________________ 

1. Mis aastal alustasite mahetootmisega? 

2. Mis ajendas Teid mahepõllumajandusliku tootmisega alustama? 

3. Milliseid turustuskanaleid kasutate mahetoodangu müügiks? 
1. Talust otse 2.  
3. Tööstus, töötleja (tava) 4.  
5. Tööstus, töötleja (mahe) 6.  
7. Kokkuostja/vahendaja (tava) 8.  
9. Kokkuostja/vahendaja (mahe) 10.  
11. Toitlustusasutus, lasteaed, kool, turismiettevõte 12.  
13. Turg 14.  
15. Suuremad ja väiksemad kauplused ning kaupluseketid 16.  
17. Ökopood 18.  
19. Mess, laat, oksjon  
20. Teisele mahetootjale  
21. Mahetootjate ühistu  
22. Muu:  

4. Kas turustate toodangut viitega mahedale? 
23. Jah  

Ei  

5. Kuidas viitate oma toodetel mahepõllumajandusele? Vastata siis, kui vastasite küsimusele 4 “JAH”. 
24. Suuliselt  
25. Mahemärgiga tootel (Euroopa Liidu mahelogo) 26.  
27. Mahemärgiga tootel (Eesti ökomärk) 28.  
29. Mahemärgiga müügikohas (Euroopa Liidu mahelogo) 30.  
31. Mahemärgiga müügikohas (Eesti ökomärk) 32.  
33. Viide mahedale saatelehel (kirjalik viide ja/või logo) 34.  
35. Kirjalik viide müügikohas 36.  
37. Ei viita üldse 38.  
39. Muu:  40.  
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6. Kui palju kasutate oma toodetel Euroopa Liidu mahelogo? Vastata siis, kui vastasite küsimusele 4 

“JAH”. 
41. Alati 42.  
43. Vahetevahel (võimalusel palun täpsustada kui tihti %, liikudes variandi muu juurde) 44.  
45. Mitte kunagi 46.  
47. Muu: 48.  

 

7. Kui palju kasutate oma toodetel Eesti ökomärki? Vastata siis, kui vastasite küsimusele 4 “JAH”. 
49. Alati 50.  
51. Vahetevahel (võimalusel palun täpsustada kui tihti %, liikudes variandi muu juurde) 52.  
53. Mitte kunagi 54.  
55. Muu: 56.  

 

8. Milliseid reklaamkanaleid kasutate tarbija teavitamiseks, et olete mahetootja ja müüte mahetooteid? 

Vastata siis, kui vastasite küsimusele 4 “JAH”. 
Koduleht  
Sotsiaalmeedia  
Reklaam ajalehes/ajakirjas  
Infovoldik  
Muu:   

9. Milliseid tooteid turustate viitega mahedale? Vastata siis, kui vastasite küsimusele 4 “JAH”.  
Toorpiim 57.  

58. Piimatooted  
59. Teravili, teraviljatooted 60.  
61. Pagaritooted 62.  
63. Kartul 64.  
65. Köögivili 66.  
67. Puuvili ja marjad 68.  
69. Tooted puuviljadest ja marjadest (moosid, mahlad, kuivatatud puuviljad, marjad jne) 70.  
71. Liha, lihatooted 72.  
73. Munad  
74. Mesi, meetooted  
75. Maiustused  
76. Taimeteed, maitseainesegud  
77. Muu:  
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10. Palun märkida ära kõik Teie poolt viitega mahedale turustatud tooted. Vastata siis, kui vastasite 

küsimusele 4 “JAH”.  

 78. kuni 25% 79. kuni 50% 80.  kuni 75% kuni 100% 
Toorpiim 81.  82.  83.  84.  
Piimatooted 85.  86.  87.  88.  
Liha ja lihatooted 89.  90.  91.  92.  
Munad 93.  94.  95.  96.  
Kartul 97.  98.  99.  100.  
Köögivili 101.  102.  103.  104.  
Puuviljad ja marjad 105.  106.  107.  108.  
Tooted puuviljadest ja marjadest (moosid, mahlad, kuivatatud 
puuviljad ja marjad) 

109.  110.  111.  112.  

Teravili, teraviljatooted 113.  114.  115.  116.  
Pagaritooted 117.  118.  119.  120.  
Mesi, meetooted 121.  122.  123.  124.  
Maiustused 125.  126.  127.  128.  
Taimeteed, maitseainesegud 129.  130.  131.  132.  

11. Miks on Teie arvates oluline märgistada tooteid mahemärgiga? Vastata siis, kui vastasite küsimusele 4 

“JAH”.  

12. Kui Te ei turusta mahetoodangut viitega mahedale, siis miks? Vastata siis, kui vastasite küsimusele 4 

“EI”. 

13. Palun märkida ära ettevõtte kõik tootmisvaldkonnad 
133. Loomakasvatus 134.  
135. Köögiviljakasvatus 136.  
137. Teraviljakasvatus 138.  
139. Puuvilja- ja marjakasvatus 140.  
141. Mesindus 142.  
143. Muu: 144.  

14. Ettevõtte asukoht (maakond) 

15. Mitu inimest on Teie ettevõttes tööga hõivatud? 

16. Mitu palgalist töötajat on Teie ettevõttes? 

17. Kui suur on Teie ettevõtte aastane põllumajandustegevusest tulenev netokäive eurodes? 
145. 1-5000€ 146.  
147. 5001-10 000€ 148.  
149. 10 001-20 000€ 150.  
151. 20 001-50 000€ 152.  
153. 50 001-100 000€ 154.  
155. 100 001-200 000€ 156.  
157. 200 001-500 000€ 158.  
159. üle 500 000€ 160.  

18. Kui suure osa moodustab ettevõtte põllumajandustegevusest tulenevast netokäibest mahetoodete 

turustamisel? 
0-20%  
21-40%  
41-60%  
61-80%  
81-100%  
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LISA 2. Saatelehe näidis (Mikk, Vetemaa 2010) 
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LISA 3. Tõendava dokumendi näidis (Mikk, Vetemaa 2010) 
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Mina, __________________________________________________________________, 

(autori nimi) 

sünniaeg _______________, 

 

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________, 

(juhendaja(te) nimi) 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil, kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2) olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3) kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor ______________________________  

 (allkiri) 

Tartu, ___________________ 

 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


