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Mesindus on Eestis järjest enam populaarsust koguv põllumajandustootmise haru, millele 

eelkõige viitab mesilasperedega majapidamiste arvu kasv. Suurem osa majapidamistest  

ehk 78% on kodumajapidamised, kes toodavad mett oma tarbeks. Müügiks tootvate 

mesinike arv on aastatega vähenenud ning erinevatest Eestis läbiviidud uuringutest selgub, 

et osal mesinikest esineb probleeme toodangu realiseerimisel ning mee ja meetoodete 

müügivõimalused on kesised. 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti meetootjate poolt kasutatavad 

jaotuskanalid, nende kombineerimine ja jaotuskanali valikut mõjutavad tegurid mesinduses 

ning teha ettepanekuid erinevate kanalite teadlikumaks kombineerimiseks. 

Töö teoreetilises osas analüüsitakse erinevaid jaotuskanalite käsitlusi. Antakse ülevaade 

jaotuskanalite olemusest ja funktsioonidest, jaotuskanalite liigitusest ja liikmetest ning 

selgitatakse välja jaotuskanali valikukriteeriumid. 

Töö empiirilises osas antakse ülevaade mesinduse turust ning küsitluse teel selgitatakse 

välja ning analüüsitakse Eesti meetootjate poolt kasutatavaid jaotuskanaleid ja nende 

valikut mõjutavaid tegureid.  

Peamisteks tulemusteks saadi, et mesinikud kasutavad toodangu realiseerimisel valdavalt 

otse talust müüki. Kombineeritakse seda eelkõige teiste otsekanalitega, milleks on müük 

turgudel/laatadel ning müük tuttavatele. 
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Olulisemateks järeldusteks, miks nimetatud kanaleid kasutatakse on vähene meetoodang, 

välja on kujunenud kindel klientuur, eelistatakse otse tarbijaga suhtlemist ning otsekanalite 

kaudu on tulu mesinikele suurem, kui kaudsete kanalite kasutamisel. 

Märksõnad: mesindus, jaotuskanal, jaotuskanalite valiku tegurid 

 

  



4 

 

 

ABSTRACT 

 
Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 
Abstract of Master’s Thesis 

Author:  Erli Listak Speciality:  Economics and Business 

Title: Combining Distribution Channels for Selling Apiculture Products 

Pages:     90 Figures:     22 Tables:   8 Appendixes:   3 

Department: Institute of Economics and Social Sciences 

Field of research: Agricultural Economics 

Supervisor(s): Tiiu Ohvril, MSc 

Place and date: Tartu 2016 

Beekeeping is a branch of agricultural production that is gaining popularity in Estonia, 

which is indicated primarily by the increasing number of households owning bee colonies. 

The majority of households (78%) are private households that produce honey for their own 

use. The number of beekeepers producing honey for sale has decreased over the years and 

various studies conducted in Estonia reveal that some beekeepers encounter problems 

selling their produce and that sales opportunities for honey and honey products are meagre. 

The objective of this Master's thesis was to determine the distribution channels used by 

Estonian honey producers, as well as ways of combining them and factors that influence 

the choice of distribution channels for honey and honey products. 

The theoretical part of the thesis analyses various approaches to distribution channels. It 

presents an overview of the essence, functions, classification and members of distribution 

channels. Criteria for the selection of distribution channels are also determined. 

The empirical part gives an overview of the beekeeping market and determines and 

analyses distribution channels used by Estonian beekeepers, as well as factors influencing 

their choice.  

The main results were that the prevailing method of sale used by beekeepers is selling 

directly from the farm. This is primarily combined with other direct channels, i.e. selling at 

markets/fairs and to acquaintances. 
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The main conclusions about why these channels are used include low production volume, 

established customer connections, preference of communicating directly with the consumer 

and the higher profit provided by direct channels compared with indirect channels. 

Keywords: distribution channel, beekeeping, apiculture, combining distribution channels 
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SISSEJUHATUS 

 

Mesindus on Eestis üks järjest enam populaarsust koguv põllumajandustootmise haru. 

Koos kutseliste mesinikega on Eestis tegutsemas ka tuhandeid väike- ja hobimesinikke. 

Kutselisi ehk professionaalseid mesinikke on aga vähe ning hetkel annab erinevate 

uuringute järgi mesindus põhisissetuleku ligikaudu ainult sajale talule. 

Statistikaameti andmetel oli Eestis 2013. aastal 5 469 mesilastega majapidamist, kellest 

suurem osa ehk 78% olid kodumajapidamised, kes toodavad mett oma tarbeks ning 22% 

olid põllumajanduslikud majapidamised, kus toodetakse mett müügiks (PMS002 2015). 

Müügiks tootvate mesinike arv on aastatega vähenenud – 2013. aastal on arv vähenenud 

võrreldes 2003. aastaga 34% ning võrreldes 2010. aastaga 22% (Mee turg Eestis … 2015: 

6). 

Enamus mesinikke toodavad seega mett vaid oma pere ja tuttavate tarbeks, samas kui 

võimalus oleks toota enam. Hinnanguliselt on Eesti meega isevarustatuse tase ligikaudu 

84% (Eesti isevarustatus… 2015), mis tähendab, et suur osa mee kogusest ka imporditakse. 

Erinevatest Eestis läbiviidud uuringutest selgub, et osal mesinikest esineb probleeme 

toodangu realiseerimisel ning mee ja meetoodete müügivõimalused on kesised. Mee müük 

Eestis toimub peamiselt otseturustuskanalite kaudu ning enamasti ostetakse seda otse 

tootjalt, mis tähendab, et turustamisega seotud tegevused on kõik mesinike kanda. 

Mesinike hinnangud mee ja meetoodete turustamise kohta on erinevad – leidub mesinikke, 

kelle toodangu järele on nõudlus suurem kui pakutav toodang ja kes suudavad toodangu 

kiiresti müüa, kuid on ka mesinikke, kelle jaoks on turustamine küllaltki ressursimahukas 

tegevus. Turustamine võib olla probleemiks mitte ainult neile mesinikele, kellel on raskusi 

oma meesaagi mahamüümisega, vaid ka neile, kel meemüük on seni õnnestunud. 

Eelnevast tingituna otsustas autor uurida mesindustoodete turustamise teemat ning 

jaotuskanalite valikut mesinduses.  

Toodangu müük sõltub suuresti sellest, kuidas suudetakse tooteid turustada ning 

jaotuskanalite valikuga seotud aspektid võivad olla määrava tähtsusega. Erinevate toodete 

müügiks sobivad erinevad turustuskanalid ning tootjate seisukohalt on oluline välja 
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selgitada just nende toodete jaoks sobivaimad kanalid. Sealjuures võib olla edu teguriks 

mitme kanali kasutamine korraga. 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti meetootjate poolt kasutatavad 

jaotuskanalid, nende kombineerimine ja jaotuskanali valikut mõjutavad tegurid mesinduses 

ning teha ettepanekuid erinevate kanalite teadlikumaks kombineerimiseks. 

Vastavalt töö eesmärgile on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 analüüsida teoreetilisi jaotuskanalite käsitlusi ja jaotuskanalite valikut mõjutavaid 

tegureid; 

 selgitada välja millised mee ja meetoodete omadused ning kuidas mesinduse turg 

võivad mõjutada jaotuskanalite valikut; 

 anda ülevaade mesinduse turust Eestis;  

 selgitada välja ning analüüsida Eesti meetootjate poolt praegu kasutatavaid 

jaotuskanaleid ning nende valikut mõjutavaid faktoreid; 

 anda soovitusi, milliseid jaotuskanaleid võiksid mesinikud kasutada ja kuidas neid 

kombineerida. 

Käesolev magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate 

jaotuskanalite olemusest ja funktsioonidest, jaotuskanalite liigitusest ja liikmetest ning 

selgitab kanali valiku kriteeriume. Lisaks selgitatakse välja mee ja meetoodete peamised 

omadused, mis võivad mõjutada jaotuskanali valikut.  

Teises peatükis tutvustab autor magistritöö empiirilises osas kasutatavat metoodikat ja 

valimeid. 

Kolmas peatükk käsitleb ülevaadet mesindusest Eestis, mille jaoks kogutakse andmeid 

Eesti Statistika andmebaasist ning erinevatest Eestis läbiviidud uuringutest. Selle 

peamiseks eesmärgiks on aidata nii autoril kui lugejal paremini mõista mesinduse turul 

toimuvat ning seal esinevaid probleeme. 

Kolmanda peatüki teine osa keskendub mesinike seas läbiviidud küsitluse tulemuste 

analüüsile. Empiirilise uuringu käigus saadud tulemused sünteesitakse töö teoreetilises 

osas esitatuga ning tehtud töö kokkuvõttena on esitatud autori nägemus jaotuskanalitest, 

mida mesinikud võiksid oma toodangu realiseerimisel kasutada ning kuidas neid 

kombineerida.  
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1. JAOTUSKANALITE TEOREETILINE KÄSITLUS 

 

1.1  Jaotuskanalite olemus ja funktsioonid 

 

Tootmisettevõtete juhid ja töötajad tegelevad igapäevaselt mitmete probleemidega. Peale 

tootmisega seonduva on ettevõtete jaoks oluline ka toodetavate kaupade turundus ja 

turustamine. Turundus hõlmab endas ka turustust, seega on turustus kitsam mõiste.  

Turustus tähendab turustuskanalite valikut, hindamist ja koordineerimist, toodete vedu, 

ladustamist ning varude kontrollimist (Jaansoo 2012: 85). Kuna turustus on 

turundusprotsessi viimane etapp (Davies, B.J, Davies, E. 1992: 11), siis pööratakse sellele 

ehk vähem tähelepanu. 

Turustus on eelkõige seotud toodete müügi ja nende jaotusega, millega luuakse toote 

tootjalt tarbijale edasitoimetamise süsteem. Turustuse puhul kasutatakse selliseid 

sünonüüme nagu „jaotus“, „distributsioon“ ning „müük“. Kõige laiemas mõistes 

käsitletakse jaotust kui tulude ning varade paigutamist ühiskonnas. Jaotus hõlmab selliseid 

tegevusi, mis võimaldavad tooteid ja teenuseid ühelt majandussubjektilt  teisele ümber 

paigutada (Segetlija et al. 2012: 786). Üldiselt võib öelda, et jaotuse eesmärgiks on see, et 

sobiv toode oleks sobival ajal sobivas kohas kättesaadav. 

Igal tootjal tuleb arvestada sellega, kuidas teha oma toodang klientidele kättesaadavaks, 

kuna ettevõtte üheks majandusliku edu teguriks müügikanaleid arvestades on see, kuidas 

suudetakse klientide vajadustele vastu tulla. Seega tuleb tootjatel langetada oluline otsus, 

millise jaotuskanali kaudu oma tooteid turustada. 

Jaotuskanalit ehk turustuskanalit on defineeritud mitmeti. Eesti Keele Instituudi (EKI) 

andmebaas annab jaotuskanali definitsiooniks järgmise – jaotuskanal ehk turustuskanal on 

majandusüksuste (baaside, ladude, kaupluste, müügipunktide) jada, mida pidi toimub 

kaupade müük
1
. Jaotuskanali puhul kasutatakse veel termineid „turustuskanal“, 

„müügikanal“, „kaubanduskanal“ ja „jaotustee“. 

                                                 
1
 Termeki andmebaas. www.term.eki.ee   

http://www.term.eki.ee/
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Järgnevalt tuuakse välja mõnede autorite tõlgendused jaotuskanali kohta. Turustuskanalit 

võib defineerida, kui rühma struktuurüksusi, mille funktsiooniks on toodete jaotamine 

erinevatesse asukohtadesse (Banyte et al. 2011: 319). Andres Kuusik et al. (2010: 265) 

väljatoodu põhjal on jaotuskanal institutsioonide süsteem, mille kaudu toimub kaupade ja 

teenuste füüsiline liikumine tootjalt tarbijale. 

Veel on tõlgendatud turustuskanalit kui üksikisikute ja organisatsioonide süsteemi, kes 

osalevad kaupade jaotamisel tootjalt lõpptarbijale või kliendile (McCarthy, Perreault 1991: 

218; Vihalem 1997: 257). Turustuskanalisse kuuluvad ettevõtted, organisatsioonid ja 

üksikisikud, kes esinevad toote omanikena või omanikuvahetuse abistajatena selle 

liikumisel tootjalt lõpptarbijani (Vihalem 1997: 257). Jaotuskanal koosneb üksustest, mis 

on ühise eesmärgi saavutamiseks omavahel sõltuvates partnerlussidemetes ning milles on 

kõigil kanali liikmetel täita oma roll (Kotler et al. 2008: 884). 

Turustuskanal koosneb ühelt poolt selle liikmetest (st ettevõtetest, kes vahendavad kaupu 

tootjalt tarbijale) ning jaotuskanalis tehtavatest toimingutest (Ohvril 2007: 67).  

Kokkuvõtvalt võib väita, et jaotuskanali puhul on tegemist süsteemiga üksikisikutest, 

organisatsioonidest, institutsioonidest, mille peamiseks eesmärgiks on kaupade või 

teenuste edastamine tootjalt tarbijale ning millele on toeks erinevad vahendid. Seejuures 

võib turustuskanalis olla mitu liiget, kellel kõigil on oma ülesanne ja kelle eesmärgiks 

peaks olema efektiivne kauba liikumine lõpptarbijani, sealjuures unustamata tarbijaskonna 

vajadusi. 

Levinud on arvamus, et jaotuskanali ülesandeks on kauba transportimine. Kuid lisaks 

füüsilisele liikumisele võib jaotuskanalit käsitleda ka kui omandiõiguse liikumist.  

Kui räägime jaotuskanalist füüsilise liikumise tagajana, mõistame selle all indiviide ja 

institutsioone, kes toimetavad toote tootjalt tarbijale. Juhtimisaspektist on aga kasulik 

käsitleda jaotuskanalit kui omandiõiguse ülemineku järgnevust teel tootjalt tarbijale.  Kui 

käsitleme jaotuskanalit kui omandiõiguse järjestikuse ülemineku voolu, siis saab 

üksikisikuid ja organisatsioone, kes võtavad kauba oma omandusse, vaadelda kanali 

liikmetena. Lisaks sellele on kanalis abistavad lülid, kelle osa on samuti tähtis, kuid kes ei 

võta kaupa oma omandisse. (Ohvril 2010: 61) 

Jaotuskanali põhilised funktsioonid on kaupade transportimine tootjalt tarbijale, aja 

kokkuhoid ning tootjate ja klientide kokku viimine (Ebrahimi et al. 2013: 42).  
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Kuusik et al. (2010: 265) on toonud peale transpordi välja veel järgmised jaotuskanali 

funktsioonid: finantseerimine ja ladustamine, riski jagamine, pakendamine, komplek-

teerimine, kontakteerumine, informeerimine ja edustamine. Sarnaselt on jaotuskanali 

funktsioonid välja toodud ka Rosenbloom (1987 ref Van Bruggen et al. 2001: 8): toote 

kättesaadavuse tagamine, kasutajatoe pakkumine, finantseerimine, sortimendi pakkumine, 

paigutamine, edustamine ning tehniline tugi.  

Kotler et al. (2008: 882) järgi on jaotuskanalite liikmete funktsioonid info hankimine ja 

jagamine, kontaktide loomine klientidega, turu nõudluse ja pakkumise sobitamine, 

füüsiline kaupade jaotus ning kulude optimeerimine. Eelnevale sarnased jaotuskanali 

funktsioonid on välja toonud ka Rangan et al. (1992: 73) ning nendeks on info toote kohta, 

toote kohandamine, toodete kvaliteedi, valiku ja saadavuse tagamine, partii suurus, 

kasutajatoe pakkumine müügijärgselt ning logistika. 

Eelnevat arvestades on autor välja toonud järgmised jaotuskanalite funktsioonid: 

 informatsiooni hankimine ja jagamine – turukeskkonna hindamine, info hankimine 

turu hetkeseisu kohta; 

 finantseerimine ja ladustamine – tootja ei pea hoidma ressursse suurte laovarude 

all, vaid saab keskenduda tootmisele; 

 riski jagamine – võttes osa finantseerimisest, võtavad jaotuskanali liikmed endale 

ka osa riskist; 

 füüsiline kaupade jaotamine, transport; 

 toodete saadavuse ja valiku tagamine – jaotuskanal peab võimaldama suure 

tootevaliku; 

 edustamine – informatsiooni levitamine pakutavate toodete kohta; 

 müügijärgse teenuse pakkumine – näiteks kauba paigaldus, hooldus ning garantii. 

(Kotler et al. 2008: 882, Van Bruggen et al. 2001: 8, Kuusik et al. 2010: 265, 

Rangan et al. 1992: 73) 

Van Bruggen et al. (2001: 8) eeldavad, et nimetatud funktsioonide kvaliteetne täitmine 

omab kliendisuhetele positiivset mõju. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et jaotuskanali peamisteks ülesanneteks on kaupade vahetuse 

soodustamine, tootjate ja tarbijate ühendamine, tootjatelt klientidele ja klientidelt tootjatele 

informatsiooni jagamine, toodete saadavuse tagamine ning tegevused, mis on seotud ka 

toodete müügijärgse tegevusega. 



12 

 

 

 

1.2 Jaotuskanalite liigitus ning liikmed 

 

Jaotuskanali kujundamine on ettevõttele väga oluline, kuna selle töötajad suhtlevad otse 

klientidega ning see mõjutab otseselt toodete ja teenuste müüki (Kuusik et al. 2010: 265). 

Kuna tarbijad on ostude sooritamisel üha teadlikumad, on tähtis, et tootjad oleksid kursis, 

kuidas toimetada tooted ja teenused tarbijateni kõige tõhusamalt. 

Käesolevas peatükis tuuakse välja jaotuskanalite üldine liigitus, nende eelised ja puudused 

ning peamised vahendajate tüübid. 

Kõige enam kasutatakse jaotuskanalite liigitamist otseseks ja kaudseks kanaliks. Näiteks 

on Davies et al. (1995: 65) välja toonud, et jaotuskanalid jagunevad otse- ja kaudseteks 

kanaliteks. Sama jaotust kasutavad ka Kuusik (2010: 266) ning Segetlija et al. (2012: 789). 

Otseseks kanaliks on jaotuskanal, kus vahendajaid ei ole, kaudsete kanalitega on tegemist 

siis, kui kasutatakse ühte või mitut vahendajat (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Jaotuskanalite liigid (Kuusik et al. 2010: 266) 

Otsekanal Kaudsed kanalid 

Tarbijad 

Tootja Tootja Tootja Tootja 

Vahendaja 

Vahendaja 

Vahendaja 

Vahendaja 

Vahendaja Vahendaja 
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Üldjuhul ei müü tootjad kaupu otse tarbijatele, seda eriti suuremate ettevõtete puhul. 

Väiksemad tootjad, aga eelistavad tõenäoliselt klientidega ise suhelda ning ei kasuta 

vahendajaid.  

Jaotuskanal võib olla pikk või lühike (Segetlija et al. 2012: 789). Pika puhul on kaasatud 

rohkem kui ühe tasandi vahendajad, lühikese puhul on kaasatud ühe tasandi vahendajad 

või ei ole ühtegi vahendajat (Kuusik et al. 2010: 266).  

Otsekanali puhul on, nagu jooniselt näha, tootja ja tarbija vaheline kommunikatsioon ning 

tegemist on lühikese jaotuskanaliga. Kaudsete kanalite puhul võib olla tegemist nii pika 

kui lühikese jaotuskanaliga.  

Paljude ettevõtete jaoks võib toote turule toomine olla märksa kulukam, kui selle tootmine, 

mistõttu tuleb see protsess hoolikalt läbi mõelda. 

Otsekanali puhul müüb tootja kauba otse kasutajatele, kas personaalselt, firmakaupluse või 

lao kaudu (Vihalem 1995: 92). Otsekanalit käsitledes on seega tegemist vahendajateta 

müügikanaliga, mis tähendab, et toode liigub kliendile ilma jae- või hulgimüüjat 

kasutamata ning müük toimub otsekontakti kaudu. 

Otsemüügi enamlevinumateks võimalusteks on müük talust ja talupood, taluturud, laatadel 

ja messidel müük, maanteeäärne müügipunkt, tarbija korjab saagi ise, tellimusmüük, 

postimüük, talurestoran ja kastimüük. (Ohvril, 2007: 69; Liivaauk et al. 2007:15).  

Järjest enam kasutatakse otseturustuse võimalusena ka Internetti, mis kujutab endast 

kahesuunalist suhtlemist võimaldavat info- ja müügikanalit. Tehnoloogilised eelised 

võimaldavad tootjatel kuluefektiivselt sooritada ülesandeid, milleks eelnevalt on kasutatud 

vahendajaid. (Hendershott, Zhang 2006: 282). Internet on väga oluliselt mõjutanud 

müügikanalite juhtimisel tehtavaid otsuseid. Interneti puhul on võimalik kaubad edastada 

kas posti teel või tuleb ostja kaubale ise järgi. See tähendab, et kas klient tuleb ise toodete 

järele või viiakse kaup tellijale kohale.  

Internet jaotuskanalina hoiab üldjuhul kokku nii aega kui kulusid nii tootjatele kui 

tarbijatele. Interneti kasutamine otsese kanalina on tootjatele vähem kulutusi nõudev, kuna 

on võimalik kulusid vähendada vahendajate kasutamise arvelt ning samas võimaldab see 

ka oluliselt aega kokku hoida, kuna jääb ära näiteks müügikohta sõitmine. Mugav on see 

klientidele, kuna annab võimaluse tellida tooteid igal ajal ja kohas, näiteks teha ostud 

kodust väljumata. 
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Interneti teel soetatakse tooteid, mille puhul ei ole kiire kättesaamine kõige olulisem. 

Samuti ei ole need mõõtmetelt suured ja pole palju saada jaemüügi kauplustes. Nende 

toodete puhul ei ole kauba katsumine ja tundmine väga oluline. (Hendershott, Zhang 2006: 

282) Kuna aga kõik tooted ei sobi Interneti teel müümiseks, võib eeldada, et traditsioonilisi 

kanaleid see täielikult siiski ei asenda. 

Interneti teel müük hõlmab ka postimüüki. Kuid lisaks Internetile võib postimüük toimuda 

ka kas telefoni, faksi, e-posti või kodulehekülje kaudu. Selline müügivõimalus on 

populaarne näiteks Suurbritannias. Kaubad saadakse kätte posti teel – tavaline post või 

kullerteenus. Oluline sellise müügikanali puhul on korraliku kodulehekülje olemasolu. 

(Redman et al. 2004: 11) 

See, kas tootja peaks valima oma toodete turustamiseks otsekanali või mitte, ei ole selgelt 

piiritletav ning sõltub mitmetest aspektidest.  Kokkuvõtvalt on otsekanali peamised eelised 

ja puudused välja toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Otsekanali eelised ja puudused (Redman et al. 2004: 5; Ohvril 2007: 68; 

Hendershott et al. 2006;281; Kotler 2003: 65,66; Szabadkai et al. 2011: 8). Autori 

koostatud 

Otsekanali eelised Otsekanali puudused 

 parem kontroll toote jaotuse ja teenuse 

kvaliteedi üle; 

 võimalus tarbijaga vahetult suhelda, 

toote kohta tarbijalt tagasiside saamine; 

 võimalus kokku hoida kulusid (nt 

transpordikulu, vahendajatele makstav 

tasu); 

 võimalus klientidele tooteid soodsamalt 

pakkuda või suurendada ettevõtte 

kasumit; 

 tarbijate kasvav huvi osta otse tootjalt. 

 tootja poolt ise kanalite juhtimine võib 

kujuneda aja- ja kapitalimahukaks; 

 tootjal võivad puududa vajalikud 

kompetentsid toodete müümisel; 

 Interneti kasutamisel on tarbijal vähem 

võimalusi tooteid proovida. 

 

Kuna otsemüügi puhul vahendajad puuduvad, siis on kindlasti eeliseks see, et  jäävad ära 

kulud vahendajatele ning selle arvelt saaks suurendada kasumit. Vahendajate puudumine 

aga tähendab seda, et tootjal tuleb ise täita kõik vajalikud ülesanded, mida muidu täidaksid 

vahendajad, kaasa arvatud transpordi- ja reklaamitegevus. Lisaks peavad tootjal olema 

sellised oskused nagu klientidega suhtlemine ning müügioskused. Samas on aga eeliseks 

see, et vahetu kontakt klientidega annab võimaluse teada saada nende eelistused ning 

vajadusel tooteid arendada ning muuta tarbijale sobivamaks. Lisaks on otsekanali eeliseks 
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ka parem kontroll toote jaotuse ja teenuse kvaliteedi osas, kuna seda tehakse ise ning on 

täheldada tarbijate kasvavat huvi osasid tooteid otse tootjatelt osta. 

Väiketootjatele, kes tegelevad oma saadustele väärtuse lisamisega ehk valmistavad tooteid 

lõpptarbijatele, soovitatakse sageli peamise turustusviisina otseturustust (Ohvril 2007: 68). 

Kui Eesti talunikele on otsemüük veel üsna igapäevane, siis Lääne-Euroopas hakkavad just 

köögiviljakasvatajad ja mahetalunikud seda meetodit kui äraunustatud vana uuesti ja üha 

laiemalt kasutama (Redman et al. 2004: 5).  

Väiketootjale on otsekanali kasutamine oluline seetõttu, et  annab võimaluse oma tooteid 

ise tutvustada ja selgitada nende omadusi, anda proovida, väljastada kliendile ise infot 

toote sisalduse kohta ning samas saada tagasisidet oma toote kohta, et muuta see veel 

paremaks. 

Paljudel juhtudel ei müü tootjad oma toodangut otse lõppkliendile, vaid nende vahel on 

jaotuskanal, mis koosneb mitmesugustest vahendajatest ja millel on rida funktsioone. Nagu 

juba varem välja toodud, siis vahendajaid võib olla üks või mitu. Turustuskanal on seda 

pikem, mida rohkem on seal vahendajaid. 

Kuigi turunduses on tänapäeval suund otsesuhtlusele, mis võimaldab saada kiiremini 

tagasisidet ja suurendada lojaalsust, on siiski terve rida põhjusi, miks ettevõttel on kasulik 

kasutada kaudseid kanaleid (Kuusik et al. 2010: 266). Kaudsete kanalite eelised ja 

puudused on kokkuvõtvalt toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Kaudsete kanalite eelised ja puudused (Tonndorf 2005: 56; Kotler 2003: 65,66). 

Autori koostatud 

Kaudsete kanalite eelised Kaudsete kanalite puudused 

 kanali funktsioonid on vahendaja või 

vahendajate kanda; 

 kanalis on tagatud professionaalsus ja 

tegevuste kvaliteet; 

 saab müüa korraga suuremaid koguseid, 

kui otsemüügi puhul; 

 tootjal puuduvad eraldi reklaami ja 

turustamiskulud; 

 tootjal jääb rohkem aega tegeleda 

põhitegevusega. 

 osa kontrollist pakutava toote ja 

teenuse üle kaob: 

 vahendajate kasutamisel võib 

probleemiks saada kasumi 

vähenemine, kulude suurenemine; 

 kauba hind võib muutuda klientide 

jaoks kallimaks; 

 puudub otsene tagasiside toodete 

kohta. 
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Kotler (2003: 63) on märkinud, et tootjad tahaksid loomulikult kaotada ära kõik 

vahendajad, kes nende nägemuses võtavad vahelt ülemäära palju raha. Kuid isegi kui 

vahemehed õnnestuks ära kaotada, ei saa ikka ära kaotada tööd, mida vahemehed teevad. 

Tootja või klient peaks sellesama töö ikka ära tegema ja üsna kindlalt võib väita, et kumbki 

ei teeks seda sama hästi. (Ibid. 2003: 63) Kui kasutatakse aga vahendajaid, siis jäävad 

kanali funktsioonid nende kanda. Samas on vahendajate puuduseks see, et tootjad, kes 

kasutavad tarbijateni jõudmiseks edasimüüjaid, annavad paratamatult osa kontrollist 

pakutava toote ja teenuse üle vahendajale. 

Kui toodangu hulk on suur või kasvab, tuleb tootjal hoolikalt läbi mõelda, kui palju ollakse 

ise valmis panustama aega ja kapitali toodangu müümisele, kuna turu leidmine ja 

otseturustus nõuavad tootjalt palju aega. Kaudse kanali puhul on eeliseks, et korraga saab 

müüa suuremaid koguseid, kui otsekanali puhul. 

Turustuskanalite arv on kiiresti kasvanud ja ettevõtted peavad olema valmis haldama 

suuremat arvu kanaleid ning kohandama oma tooteid, teenuseid ja hinnakujundust eri 

kanalitele (Kotler et al. 2002: 122).  Suurim ülesanne ettevõtete jaoks seisnebki õigete 

kanalite leidmises ja nende kanalite tööle rakendamises oma partneritena (Kotler 2003: 

64). 

Ettevõte ei pea mitte ainult arendama turustuskanaleid, vaid peab kogu aeg olema valmis 

lisama uusi ja jätma kõrvale neid, mis ei toimi. Edasimüügikanalid on dünaamilised. Nad 

võivad õige kasutamise korral tekitada väga suuri eeliseid, kuid ebaõige kasutamine võib 

ka väga kalliks maksma minna. (Kotler 2003: 66) 

Mõne toote turustamine eeldab palju vahendajaid, kes võivad olla spetsialiseerunud 

turgude, piirkondade või tööstusharude kaupa. Järgnevalt võtab autor vaatluse alla 

erinevate vahendajate tüübid. 

Vahendajad on eraldiseisvad ettevõtted, kes abistavad tootjaid, töötlejaid ja lõpptarbijaid 

jaotusprotsessis (Van Bruggen et al. 2001: 8).  

Vahendajale müük sobib eriti siis, kui tootja müügiga ise eriti tegeleda ei soovi, selleks 

pole piisavalt aega või teadmisi või asutakse peamisest turust kaugel. Samuti sobib 

vahendajale müük sel juhul, kui müügiga ise tegelemine tõstaks lõpphinna tarbijale 

kõrgemaks, kui vahendaja kaudu müües. (Liivaauk et al. 2007: 20) 

Vahendajaid on mitmesuguseid. Peamiselt eristatakse jae- ja hulgimüüjaid. Samuti 

kuuluvad vahendajate hulka agendid ja maaklerid, kes kaupa omamata soodustavad toote 
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üleandmist tootjalt tarbijale (Vihalem 1997: 257). Kokkuvõtvalt on vahendajate peamised 

eelised ja puudused tootjale välja toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Vahendajate tüübid ja nende peamised eelised ja puudused tootja seisukohalt 

(Zentes et al. 2007: 1; Tonndorf 2005: 56; Kuusik et al. 2010: 270; Vihalem 1995: 84). 

Autori koostatud 

Vahendaja Eelised tootjale Puudused tootjale 
Jaemüüja  kauba transport; 

 kauba hoiustamine; 

 toote saadavuse 

kindlustamine; 

 tarbijate nõustamine; 

 müügijärgne teenindus. 

 madal hind tootjale; 

 puudub kontroll toodete 

hoiutingimuste üle; 

 puudub kontroll toodangu 

müügi üle; 

 puudub otsene tagasiside 

klientidelt; 

 tooted võivad jääda lettidele 

seisma. 

Hulgimüüja  võivad osta suuri koguseid; 

 kaupade ladustamine; 

 täiendav müügikanal tootjate 

jaoks; 

 krediidiriski vähenemine; 

 tarnete korraldamine; 

 suhtlus ja kontaktid 

klientidega. 

 madal kokkuostu hind; 

 tooted klientidele kallimad; 

 kontroll toodete 

ladustamistingimuste üle 

puudub; 

 puudub otsene tagasiside 

klientidelt; 

 peavad olema piisavad 

tootmismahud, et garanteerida 

tarnekindlus. 

Agendid ja 

maaklerid 
 sõlmivad tehinguid ja 

esindavad tootjaid lepingu 

alusel; 

 spetsialiseerunud kindlale 

tootegrupile või 

kliendisegmendile; 

 tavaliselt järgivad teda 

palganud ettevõtja juhendeid. 

 vahendustasu, mis võib hinda 

tõsta; 

 puudub otsene tagasiside 

klientidelt. 

 

Jaekaubandus on üks maailma suurimaid tööstusharusid (Zentes et al. 2007: 1) ning see on 

turustuskanali lüli, mis on otseses kontaktis kauba ja teenuse lõpptarbijaga (Vihalem 1997: 

291). Jaekaubanduse eesmärgiks on osta tooteid tootjalt või mõnelt teistelt ettevõtjal ning 

need edasi müüa lõpptarbijale. 

Jaemüük on viimane samm jaotusprotsessis. Selle peamine funktsioon on müüa kaupu 

väiksemates kogustes edasi üldsusele. Teenused, mis jaemüügi puhul tootele kaasnevad on 

transport, kauba hoiustamine ja toote saadavuse kindlustamine. Lisaks sisaldab jaemüügi 
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protsess toodete olemasolu tagamist müügikohal, tarbijate nõustamist, müügijärgset 

teenindust ja palju teisi funktsioone. (Zentes et al. 2007: 1) 

Jaemüük võib toimuda kaupluses või mitte. Enamuse toodetest ja teenustest ostab 

lõpptarbija siiski kauplustest, kuigi Kuusik et al. (2010: 270) on välja toonud, et kaupluste 

osa jaekaubanduses väheneb ning järjest rohkem jaemüüki toimub otsemüügi, 

otseturunduse, internetiturunduse ja müügiautomaatide kaudu.  

Kauplusi võib olla väga erinevaid, näiteks kaubamajad, kaubanduskeskused, 

supermarketid, spetsiaalpoed, lokaalsed poed (convenience stores), säästupoed, odavpoed 

jne (Kuusik et al 2010: 267, 268). Peale põhiliste kauplusetüüpide on suurimaks kaupade 

müügi- ja ostukohaks turud, mis jagunevad kinnisteks ja avaturgudeks (Mallene 2005: 61). 

Hulgikaubandus pakub kaupu ja teenuseid tootlikuks tarbimiseks või edasimüügiks 

(Vihalem 1997: 283) ning on lisa tarne- ja müügikanal tootjate jaoks. Hulgimüügi ees-

märgiks on seega tooted edasi müüa kolmandatele isikutele või professionaalselt kasutada. 

Hulgimüüjad erinevad jaemüüjatest mitmeti - esiteks ei panusta nad nii palju imago, 

atmosfääri, asukoha ja promotsiooni peale. Ning teiseks on nende transaktsioonid, 

võrreldes jaemüüjate omadega üldjuhul oluliselt suuremad. (Kuusik et al. 2010: 270, 271) 

Enamasti soetavad hulgimüüjad kauba tootjatelt ning vahendavad selle jaemüüjatele või 

teistele hulgimüügifirmadele. 

Nii nagu jaemüüjate puhul, täidavad hulgimüüjad jaotuskanalis erinevaid ülesandeid ja 

funktsioone.  

Tootjate jaoks on hulgikaubanduse puhul eeliseks, et hulgimüüjad võivad osta suuri 

koguseid, pidada ladu, hoolitseda kontaktide eest klientidega, vähendada krediidiriski ning 

korraldada tarneid (Tonndorf 2005: 56). 

Hulgimüüjatega kaubeldes on puuduseks see, et hulgimüüja peab saama kasumit üle oma 

kulude, mis muudab kaubad klientide jaoks kallimaks ja mille tulemusena on kõrgemad 

jaehinnad või väiksemad müügimarginaalid. Kasumijahil, mis toimub teravnenud 

konkurentsikliimas, on üldine suundumus, et kaubandusettevõte püüab vältida kõiki 

vahendajaid, nii agente kui ka hulgikauplejaid. (Tonndorf 2005: 56) 

Võib öelda, et hulgimüüjate peamisteks ülesanneteks on kaupade vahendamine, kauba 

transport ja tellimine, laopidamine ning läbirääkimised teiste jaotusprotsessis osalevate 

liikmetega. Lisaks võib järeldada, et kuna nii jae- kui hulgimüügi puhul on tegemist 
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kaudsete kanalitega on nende puudusteks tootjate jaoks kontrolli puudumine toodangu 

müügi ja hoiustamistingimuste üle, ei saada otsest tagasisidet klientidelt ning peavad olema 

piisavad tootmismahud, et garanteerida tarnekindlus. 

Peale jae- ja hulgimüüjate on veel vahendajaid, kes võivad edastada tooted nii 

lõpptarbijatele kui ka edasimüüjatele ehk võivad täita nii hulgi- kui jaemüüja rolli. 

Nendeks vahendajateks on agendid ja maaklerid. 

Vihalem (1995: 84) on välja toonud, et agent on isik või hulgiettevõte, kes sõlmib 

tehinguid ning esindab ostjat või müüjat pikaajalise lepingu alusel ja ei ole kauba omanik. 

Üldjuhul on agendid spetsialiseerunud kas kindlale tootegrupile või kliendisegmendile. 

Suurimaks erinevuseks võrreldes jae- ja hulgimüüjatega on see, et agendid ei osale 

kaubaga seotud arveldustes ehk ei teki omandiõigust kaubale. (Kuusik et al. 2010: 270) 

Maaklerid  on vahendajad, kes ei oma kauba üle füüsilist kontrolli ning tavaliselt järgivad 

teda palganud ettevõtja juhendeid ja neil on ka vähem õigusi hinnaläbirääkimistel. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et maaklerid ja agendid ei osta kaupu tootjalt välja, vaid nende 

ülesanneteks on edastada tooted tarbijatele ning nende tasu kujuneb tarbijate ja müüjate 

kokkuviimise tulemusel. Puuduseks on, nagu jae- ja hulgimüüjate puhulgi, et tootjal 

puudub otsene tagasiside kliendilt ning vahendustasu tõttu võib hind kliendile kallimaks 

osutuda või tootja tulu jääb väiksemaks. 

Müügiviisi ja müügikoha otsused on erilise tähtsusega. Reeglina tekivad suhted, mis 

võivad olla seotud pikemaajaliste kohustustega ning kord sisse seatud suhteid võib olla 

raske hiljem ümber kujundada. Erinevaid müügikohti kasutades jõutakse erinevate 

tarbijagruppideni ja eriti oluline on sellele aspektile tähelepanu pöörata, kui tahetakse oma 

tootele anda kindel imago. (Ohvril 2012: 6) 

Kokkuvõtteks võib öelda, et see kas ja kui palju või milliseid vahendajaid kasutatakse 

oleneb peamiselt ettevõtte suurusest, eesmärkidest ning samuti eeldab mõne toote omapära 

ja omadused erinevaid vahendajaid. Otsese kanali puhul on tootjal oma toodete üle parem 

kontroll. Kaudsete kanalite puhul kasutab tootja aga vahendajate abi, kes võtavad osa 

kauba edastamise funktsioonidest enda peale ning lisavad omakorda toodetele väärtust. 

Seejuures võib tekkida aga küsimus, kas iga vahendaja on professionaalne ja täidab 

ülesandeid, mille jaoks teda kasutatakse ning lisaks võib vahendajaid kasutades hind 

tarbijale osutuda lõpuks tunduvalt kallimaks, kui otse tootjalt tarbijale müües. 
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1.3  Jaotuskanalite valiku kriteeriumid ja kombineerimine 

 

Kanali pikkuse valimisega on seotud jaotuse intensiivsuse ehk turu kaetuse küsimus. 

Süsteemi intensiivsust määratakse vahendajate arvuga, kes on hõlmatud hulgi- ja jaemüügi 

astmete juures (Jaansoo 2012: 86).  

Jaotuse intensiivsust võib käsitleda nii geograafilisest aspektist – kui paljudes linnades või 

piirkondades soovitakse olla esindatud, kui ka müügikohtade arvust lähtuvalt – näiteks 

protsentuaalselt, kui paljudes kauplustes ollakse esindatud (Kuusik et al. 2010: 274). Seega 

jaotuse intensiivsus tähendab tarbijate hulka, kellele tooteid võimaldatakse. 

Tulenevalt turu kaetuse ja kontrolli otsustest, on võimalik valida kolm jaotusstrateegiat: 

 intensiivne jaotus; 

 selektiivne jaotus; 

 eksklusiivne jaotus (Kuusik et al. 2010: 274). 

Intensiivne jaotuskanal võimaldab väga paljude tarbijate juurdepääsu kaubale, lubades 

sellega tegeleda enamikul jaemüüjatel. Näiteks on suurema osa toidukaupade jaotus 

intensiivne. (Ohvril 2010: 61) Intensiivse jaotuskanali puhul on eesmärgiks võimalikult 

suure turu hõivamine ja võimalikult paljudele klientidele kauba võimaldamine. 

Valiva ehk selektiivse jaotuse korral võimaldatakse oma kaubaga tegeleda vaid piiratud 

arvul müüjatel, see tähendab, et kasutatakse rohkem kui ühte, kuid mitte kõiki vahendajaid. 

Valivat jaotust kasutatakse toodete puhul, mille osas on vajalik range kvaliteedikontroll, 

näiteks külmutatud toiduained ning enamasti tähendab taoline jaotus seda, et tooted 

jõuavad väiksema arvu klientideni. (Ohvril 2010: 61). 

Kanali võib üles ehitada ka välistaval põhimõttel, mis tähendab, et toodangu müügiks 

antakse ainuõigus kindla territooriumi ühele kaubandusärile või väiksele arvule müüjatele. 

Ehk eksklusiivne jaotus on jaotuspoliitika, kus ettevõte annab mingis piirkonnas vaid ühele 

vahendajale õiguse oma tooteid müüa (Kuusik et al. 2010: 275).  Seejärel tuleb hakata 

valima konkreetseid kanaleid. Selleks on väga palju kriteeriumeid. Võrrelda ja analüüsida 

saab vahendajate vanust (kui kaua on juba tegutsenud), kuvandit, koostöövalmidust ja 

suhtumist tootjasse, kasvu- ja kasuminäitajaid, kaupluste arvu ja asukohti, sihtgrupi 
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sobivust, juba müüdavate toodete sobivust, klientide lojaalsust, senist turundustegevust jne. 

(Ibid.  2010: 275) 

Nagu eelnevas peatükis välja toodud, on võimalik valida mitme erineva jaotusviisi vahel, 

samuti võib erinevaid jaotuskanaleid kasutada samaaegselt ehk kombineeritult. Eesmärgiks 

on valida jaotuskanalid nii, et toode või teenus oleks sihtturul lihtsalt märgatav ja 

kättesaadav ehk jaotuskanali ülesandeks on jõuda tarbijateni neile kõige sobivamal viisil. 

Jaotuskanali valikul on peamiseks probleemiks, kas turustada toodangut oma vahendite ja 

oskustega, kasutada vahendajaid või kasutada mõlemaid variante üheskoos. Arukalt valitud 

jaotuskanalid annavad tootjale pikemaajalise turueelise, kuna konkurentidel on keeruline 

samu valikuid kiirelt kopeerida. 

Turustuskanalite kujundamisel tuleb arvestada kulude vähendamise eesmärki, kontrolli 

maksimeerimise eesmärki, vajalike teenuste tagamist, maksimaalset piirkonna katmist, 

turustamise kiirust, müügitoetuse tagamist jne. Neist teguritest tulenevalt tuleb valida 

sobivad vahendajate liigid ja nende hulk, hinnates seejuures enne lõpliku valiku tegemist 

alternatiivseid võimalusi. Arvestatakse tarbijate iseloomu, konkurentsi olemust, toote 

hinda, suurust ja kaalu, vajalike teenuste hulka ja teisi tegureid. (Jaansoo 2012: 88) 

Vältimaks ettevõtte jaoks sobimatuid ja edutuid jaotuskanaleid on turustuskanali valikul 

oluline arvestada mitmete teguritega. 

Erinevate autorite käsitluste alusel on olulisemad tegurid, millega peab jaotuskanalite 

valikul arvestama, järgmised: 

 ettevõtte eesmärk; 

 ettevõtte seisund (kogemused, majanduslik olukord); 

 toote omadused, iseloom, eripära; 

 turu iseloomustus; 

 keskkonnategurid (Vihalem 1995: 266 – 270; Ohvril 2010: 62; Davies, B.J., 

Davies, E. 1995: 66; Kuusik et al. 2010: 272). 

Firma seisund, positsioon ja selle ressursid on turustuskanalit puudutavate otsuste 

tegemisel olulised. Ettevõtte tegevuse ulatuslikkus ja ettevõtte suurenemine/vähenemine on 

otsustamisel olulisteks näitajateks. On mõttetu kaaluda rahvusvahelise turustusvõrgu 

loomist, kui tootmisvõimsused on allapoole kohaliku nõudluse taset (Davies, B.J., Davies, 

E. 1995:68). Samuti tuleb arvestada, milline on finantsjõud – kas on võimalik katta 

jaotuskanaliga seotud kulutused (Ohvril 2007: 67).  
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Tootjate käsutuses oleva info abil (toodete lõpphind võrrelduna tootja omahinnaga) on 

võimalik välja arvutada, kui suure kasumimarginaali vahendaja ettevõtte toodete pealt 

saab. Enamasti on ettevõtete suurim väljaminek vahendajale tehtav allahindlus, mis 

moodustab 20–30 protsenti tootja kasumist. (Sobiv jaotuskanal … 2003) Seega kui 

otsustatakse kasutada vahendajaid, tuleb kindlaks teha, kas see on majanduslikult 

otstarbekas.  

Oluline on ka see, kui kaua on ettevõte turul tegutsenud ja kui palju kogemusi firmajuht 

omandanud. Vanem, töökogemust omav ettevõte, kellel on aastatepikkune 

turunduskogemus ja akumuleerunud ka töökapital, võib tahta  valida turunduskanalit, kus 

ta saab enda kontrolli alla toote liikumise kuni tarbijani välja, samas uus ettevõte, kellel 

võib esineda isegi tootmisprobleeme ja ka kapitali napib, võib eelistada kanaleid, kuhu on 

kaasatud kogenud vahendajad, kes võtavad suurema osa kanali funktsioonidest enda kanda 

(Ohvril 2010: 62). 

Davies, B.J., Davies, E. (1995: 66) järgi on kanali valikul suurim tähtsus tarbijaturu 

suurusel ja selle jagunemisel. Kui näiteks sihtturg kujutab endast suhteliselt väikesearvulist 

ostjaskonda piiratud geograafilises piirkonnas, siis võib kanal olla lühike (Ibid.: 66). Kui 

klientide arv on suur või ülisuur, on arukas kasutada vahendajatega kanaleid. Kui tegu on 

suure tarbijaskonnaga, on jaotuskanaleid tavaliselt palju ja need on vahendatud. 

Samuti on oluliseks tarbijate ostude suurus ja geograafiline hajutatus. Kui klientide hajuvus 

on väike, on mõistlik kasutada otsekanalit, kui aga suur, siis kaudset jaotuskanalit. Ostude 

suuruse juures tuleb arvestada, et väga suurte ostude puhul on mõistlik kasutada 

otseturundust. Keskmiste ja väikeste ostude puhul on võimalik valida lühikese või pika 

kanali vahel. (Kuusik et al. 2010: 272) Lisaks on tarbijate iseärasuste all olulised 

kommunikatsiooni eripärad. Kui tarbijate infoallikaks on kohalikud jaemüüjad, peavad ka 

nemad olema kanalisse lülitatud. (Ohvril 2010: 62) 

Kanali valikut mõjutavad lisaks toote omadused ja iseloom. Toote turustamise meetodit 

mõjutavad nii toote riknevus, montaaži keerukus, hooajalisus jne (Davies, B.J., Davies, E. 

1995: 67). Kui tegemist on kiiresti rikneva, standardiseerimata ja kalli toodanguga, oleks 

mõistlik püüda läbi ajada nii lühikese kanaliga kui võimalik. Pikas kanalis võib toode 

rikneda või võib vahendajate hinnalisa arvel hind nii kõrgeks kerkida, et enam ei leidu 

ostjaid. 
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Tuleb arvestada ka konkurentide tegevusega. Kohati on põllumajandusturunduses 

konkurents firmade vahel nii tõhus, et mõjutab otseselt jaotuskanalite valikut. Mõned 

ettevõtted tahavad, et tema tooted oleksid saadaval samades müügikohtades nagu 

konkurentide omadki, samas teised otsivad turustuskanaleid, mis kulgevad paralleelselt 

konkurentide omadega, näiteks otseturustus läbi meediaväljaannete alternatiivina 

turustusstrateegiale, mis on keskendunud müügile läbi traditsiooniliste jaemüügiväljundite. 

(Davies, B.J., Davies, E. 1995: 67) 

Tähtis on ka vahendaja valik. Oluline on omada ülevaadet sellest, millised vahendajad on 

kättesaadavad, milline on nende kompetents ja millised on sidemed, millised toimingud 

võtavad nad enda kanda jne (Ohvril 2007: 68). Vahendaja valikul tuleb arvestada ka juba 

ettevõtte poolt kasutatavate kanalite olemust. Mõned hulgi- või jaemüüjad on 

spetsialiseerunud teatud sihturgudele suunatud kindlatele tootetüüpidele ning üsna sageli 

annab väike osa väljunditest suure osa läbimüügist (Davies, B.J., Davies, E. 1995: 68). 

Majanduslikud kaalutlused on kriteerium, mis on paljudes ettevõtetes turustuskanali 

valikul valdav. Ettevõtted taotlevad suurimat võimalikku kasumit, seega saab eelistuse see 

jaotuskanal, mis suudab selle tagada. (Ohvril 2010: 62) 

Mõnevõrra mõjutab turustuskanalite kujunemist ka üldine majanduslik konjunktuur. Kui 

majanduses ilmneb stagnatsioon, on tulemuseks sageli turustuskanali suhete ümber-

korraldamine. Traditsioonilisest jaotuskanalist (tootja – hulgimüüja – jaemüüja – tarbija) 

tõrjutakse majandusliku kitsikuse korral ennekõike välja hulgitasand. (Ohvril 2007: 68) 

Kauba müügitee peaks võtma sellise kuju, mis konkreetses keskkonnas rahuldab 

maksimaalselt turu ja tarbijate vajadusi. Firmadel tuleb otsida sobivaimat kanalit. Kasutada 

võib ka kõiki müügikette, juhul kui nood võtavad toote oma sortimenti (Vihalem 1997: 

263). Kanali ühegi tüübi kohta ei saa öelda, et just see on õigeim ja parim igas olukorras. 

Otsus selle kohta, millist kanalit kasutada on äärmiselt oluline, sest sellest sõltuvad nii 

võimalikud kulud kui ka võimalik kasum. Kanali valik ei ole kerge, kuna arvestada tuleb 

mitme erineva faktoriga. Kui luua ise turustuskanal, tuleb läbi mõelda kõik etapid, mis 

selleks vajalikud on. Arvestama peab toodete tarbijate iseärasusi kui ka toodete omadusi.  

Jaotuskanalite kasutamise võimalusi on palju ning tihti kasutatakse ka koos erinevaid 

kanaleid.  

Olulisi edueeldusi oma toodangut turustades on mitme võimaluse koos kasutamine. Kuna 

erinevate müügikanalite kaudu saab müüa erinevat kaupa (nt köögivilja puhul turul ja poes 
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ühtlase suurusega ja standardse välimusega, toitlustusasutustesse suuremaid ja töötlejale 

mittestandardse välimusega saadusi), siis saab kogu toodetu parima hinnaga ära müüa. 

Mitme müügikanali kasutamine aitab riske hajutada. See on heaks garantiiks pääseda 

suuremast majanduslikust tagasilöögist, kui üks müügikanal peaks ära kukkuma või liiga 

madalat hinda pakkuma. Sama kehtib kõigi tootegruppide puhul. (Redman et al. 2004: 15) 

Tähtis on arvet pidada erinevate kanalitega kaasnevate kulude kohta, et saada ülevaade, 

milline on sobivaim, kas tuleks kasutada veel lisaks mõnda kanalit või hoopis mõnest 

loobuda. 

 

 

1.4 Jaotuskanalite valik arvestades mee ja meetoodete omadusi ning 

mesinduse turgu 

 

Antud alapeatüki eesmärgiks on kirjandust uurides selgitada välja, millised mee ja 

meetoodete omadused ning millised mesinduse turu omapärad on olulised jaotuskanalite 

valikul. 

Mesilasperede arv näitab viimastel aastatel tõusu märke (PM091 2015) ning mesindus on 

järjest enam populaarsemaks muutuv tootmisharu. Mesindus pakub paljudele talunikele 

huvi võimaliku lisasissetulekuallikana, seega kõrvaltegevusena põhitegevusele. 

Mesindusega tegelevaid juriidilisi isikuid on võrreldes füüsiliste isikutega tunduvalt vähem 

(PMS002 2015). Mesindusega eelistatakse tegeleda pigem hobi korras või põhitöö kõrvalt. 

Mesindusettevõttega alustamine ei tundu mesinikele piisavalt atraktiivne, kuna leitakse, et 

see nõuab liialt palju ressursse, konkurents on tihe ning ei olda kindel, et see pikas 

perspektiivis ära tasub. 

Arvatakse, et koos kutseliste mesinikega on Eestis tegutsemas tuhandeid väiksemaid 

mesinikke ehk hobimesinikke. Kutseliste mesinike hulka loetakse Euroopa Liidu määruse 

järgi mesinikke, kellel on üle 150 mesilaspere. Maailma suurimates mesindusettevõtetes on 

kümneid tuhandeid peresid ja maailma mõistes on 100–300 perega mesindusettevõtted 

poolkutselised. (Eesti Kutseliste … 2015) 

Eesti mesindusorganisatsioonide hinnangul võib Eestis kuni poolsada mesinikku teenida 

peamise sissetuleku mesilaste pidamisest ja umbes paarsada saada mesindusest olulist 
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palga- või pensionilisa. Ülejäänud mesinikud saavad väiksemat lisasissetulekut või 

tegutsevad eelkõige hobi korras, tarbides oma toodangut ise või müües seda peamiselt 

tutvusringkonnas. (Eesti mesindussektori … 2013: 10) 

Eesti mesinikest 80% omab liiga vähe peresid, et neid tootjate alla liigitada, samas on 

nende hulgas ka kogenud mesinikke, kellel on tugevad pered, hea korjemaa ja väga kõrge 

tootlikkus pere kohta, mis võimaldab toota väiketootja mahus toodangut. Üldiselt 

hinnatakse, et alla 10 perega mesilal on raske teenida tulu, mis võimaldaks teha 

investeeringuid mesila laiendamisse või mee käitlemise tehnoloogia ja inventari 

kaasajastamisse. (Eesti mesindussektori … 2013: 10) 

Eelnevas alapeatükis väljatoodud jaotuskanalite valiku kriteeriumitele ning erinevatele 

mesinike seas läbiviidud uuringutele toetudes toob autor välja peamised tegurid, mis 

mõjutavad jaotuskanalite valikut mesinduses (Banyte et al. 2011: 324; Liivaauk et al. 

2007: 13; Mee turg … 2015: 19; Mesinike nägemus … 2007: 11; Davies, B.J., Davies, E. 

1995: 67; Kuusik et al. 2010: 272):  

 toote omadused ja iseloom; 

 tarbija soovid ja ootused; 

 toodangu eest saadav hind; 

 müügikoht ja selle paiknemine; 

 müügikanaliga kaasnevad kulud; 

 müügile ja turustamisele kuluv aeg; 

 konkurents; 

 toodangumaht. 

Eelnevas alapeatükis väljatoodu põhjal selgus, et suurem osa autoritest peavad jaotuskanali 

valikul ehk kõige olulisemaks teguriks toote omadusi, kuna erinevate toodete puhul ei ole 

võimalik kasutada samu jaotuskanaleid. 

Banyte et al. (2011: 324) järgi tuleb alustaval ettevõttel esimese asjana hinnata, milline on 

toote suurus, kaal, peamine kasutuseesmärk ja vastupidavus. 

Mee ja meetoodete omadustest on kanali valikul oluline nii öelda riknevus või omaduste 

muutumine. Mesi muutub aegamööda tahkemaks, olenevalt mee liigist võib see toimuda 

kiiremini või aeglasemalt. Seega võivad mesinikud eelistada müüa mett kõige kiiremate 

kanalite kaudu, kuna enamus klientidest eelistab vedelamat mett. Nendeks kanaliteks 
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sobivad eelkõige otsekanalid, kuna poeriiulitel seistes pole kindel, kui kiiresti mesi ära 

müüakse. Lisaks võivad ebaõiged säilitamistingimused muuta mee ja meetoodete 

kvaliteeti, mis võib halvasti mõjuda mesiniku mainele.  

Omadustest on oluline kanali valikul kindlasti toote suurus. Erinevad kliendid eelistavad 

erinevas suuruses tooteid, mis oleneb kasutamise otstarbest. Palju viiakse mett 

kingitusteks, mis tähendab olulised on nii pakendi suurus kui toote välimus. Hulgi või 

teisele tootjale müües kulub mesinikul pakendamisele vähem ressursse – nii aega, kui 

finantsvahendeid. Otsemüügil või jaekettidesse viies, peab pakendamisele enam 

tähelepanu pöörama. 

Lisaks toote omadustele, tuleb müügikoha valikul arvestada ka klientide sooviga. 

Peamiselt otsustavad kliendid ostukoha üle kolme parameetri alusel: 

 hinna ja väärtuse suhe; 

 mugavus ja kättesaadavus; 

 ettevõtte kuvand (Kuusik et al. 2010: 272). 

Jaotuskanalite puhul tuleneb ettevõtte edu enamjaolt sellest, kuidas suudetakse rahuldada 

tarbijate vajadusi. Klientide soovid on toodete turustamisel olulisel kohal. Kui nendega ei 

arvestata, valitakse suure tõenäosusega teise ettevõtte toode. Seega on tähtis teada, milline 

on toodete sihtgrupp.  

Sihtgrupi täpsem määratlemine aitab kokku hoida turunduskulusid ning suunata tegevus 

sinna, kus on suurem tõenäosus äriliselt õnnestuda. Sihtgrupi valik sõltub nii tootest, 

millist soovitakse või ollakse võimeline tootma, ettevõtja asukohast kui ka sellest, kui 

palju soovi-takse ise müügi- ja turundustegevusse aega ja raha panustada. (Liivaauk et al. 

2007: 13) 

Hind ning hinna ja kvaliteedi suhe on samuti üks olulisemaid tegureid kaupade müümisel. 

Mee hind Eesti turgudel on alates 2008. aastast pidevalt tõusutrendil, kuid hinnatõusu 

tempo on viimasel kolmel aastal, kui mee hind on kerkinud üle 7 €/kg, aeglustunud (Mee 

turg … 2015: 38). On palju selliseid tarbijaid, kes on nõus maksma kodumaise toodangu 

eest kõrgemat hinda, selliste toodete hulka kuulub ka mesi. 

Eestis korraldatud uuringutest on selgunud, et eelistatakse tarbida kodumaist toodangut. 

Toiduaineid ostes hindab tarbija eelkõige nende värskust ja kvaliteeti ning arvatakse, et 

toidu päritolu on otseses seoses toidu tervislikkusega (Eesti elanike …  2014: 6).  
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Mee ja meetoodete tarbijad on peamiselt inimesed, kes väärtustavad tervislikkust. Mee ja 

meetoodete puhul eelistavad tarbijad teada, kelle käest mesi tuleb. Kodumaiste toodete 

puhul peetakse eelisteks eelkõige usaldusväärset kvaliteeti, looduslikkust ja head maitset. 

Turunduse seisukohast on oluline tarbijate ja kõigi mesinike teadlikkus meest. Tihti ei ole 

see mee puhul kõige parem. Mee kohta antakse sageli informatsiooni, mis tundub õige 

olevat, kuid ei pruugi seda üldse olla. Seda võivad teha nii tarbijad kui ka mesinikud ise. 

Jaekaubanduses müügi puhul peavadki mesinikud üheks probleemiks tarbijate vähest 

teadlikkust mee omadustest. Tarbija ootab mesinikult head ja kvaliteetset mett, just sellist, 

millisena ta seda ette kujutab ning kui selleks on vedel mesi veebruarikuus, siis tuleb 

mesinikul seda pakkuda või loobuda müügist ning pole võimalik selgitada näiteks 

võidemee eeliseid (Mesinike nägemus … 2007: 12). 

Kõige olulisemaks reklaamiallikaks on sel juhul mesinik, kes peab olema teadlik mee 

omadustest ja kvaliteedi tagamise nõuetest. Klientide hoidmiseks peavad mesinikud 

tegema teavitustööd ja pikaajalist mõju omavat reklaami. Seda faktorit arvestades sobiks 

kõige paremini otsemüük. Samas on aga ka paljude mesinike teadmised mee omadustest ja 

mee töötlemisest vähesed – ei osata õigesti mett töödelda ja säilitada, et jääks alles mee 

kvaliteet ja mee head omadused (Mesinike nägemus … 2007: 26). See tähendab, et ka 

tarbijale antakse vale informatsiooni. 

Kindlasti on mee ja meetoodete puhul oluline müügikoht ja selle paiknemine. See on tähtis 

nii tarbija, kui tootja jaoks. 

Erinevad müügikohad ja turustusviisid nõuavad erinevaid eelteadmisi, ettevalmistust, aja- 

ja tööjõukulu. Müügikohtade valik sõltub konkreetsetest toodetest ja nende kogusest, 

personali olemasolust ja initsiatiivikusest, tootja asukohast turu suhtes, lähituru suurusest ja 

spetsiifikast. (Liivaauk et al. 2007:15) 

Talutoodete eelistatud ostukohtadeks on turud (otse tootjalt tarbijale müük) ja eripoed, ning 

seejärel jaekauplused ja teised otseturustuskanalid (Huvitatus ja … 2006: 18). 

Väiketootjatele peetakse sobivateks müügikanaliteks otsemüüki, müüki kauplustele, 

vahendajatele, tööstusele, toitlustusettevõtetele ning haiglatele, lasteaedadele ja koolidele 

(Liivaauk et al. 2007: 15) 
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Mee ostmise omapära Eestis ongi see, et mett eelistatakse osta otse mesinikult. Uuringust 

„Mee turg Eestis ja mee müügi suurendamise võimalused“ (2015: 19) selgus, et suurem 

osa meest müüakse püsiklientidele. Tõenäoliselt on see tingitud sellest, et suurem osa 

mesinikest on hobimesinikud, väiketootjad ning saadav toodang pole piisavalt suur, et 

suurendada tarbijaskonda. 

Turul müüvad mett samuti enamasti mesinikud ise või nende edasimüüjad, seega 70–80% 

mee ostudest tehakse otse tootjalt ostuna ning see tase püsib Eestis juba aastaid (Mee 

turg… 2015: 15). 

Valtin (2006: 1) on välja toonud, et mee ja meetoodete puhul annab otseturustus võimaluse 

anda edasi olulist teavet, toote maitset, lõhna, meeldivat suhtlemist tarbijaga ja palju infot, 

mida tänapäeva kiire elutempo juures klient trükiselt nagunii ei loe. Otsemüügi puhul on 

seega võimalik klientidele anda mett maitsta ning selgitada, millest mesi koosneb ning 

anda lisateavet, mida ehk kaubanduses pole tarbijal võimalik hankida. Lisaks võimaldab 

otsesuhtlus kliendiga teada saada nende eelistused ning sõltuvalt sellest oma tooteid 

atraktiivsemaks muuta. 

Üks põhjus, miks mesinikud kasutavad rohkem otsekanaleid on see, et väiketootjatel on 

keeruline pääseda jaekaubandusse. Ketikauplused eeldavad pidevat ja ühtlast kaubavoogu, 

mida väiketootja ei suuda enamasti tagada (Ohvril 2007: 69). 

Otseturustamise puhul peetakse eeliseks, et jäävad ära kulutused vahendajatele. Kuid siiski 

kaasnevad ka otseturustamisel kulud, millega tuleb mee ja meetoodete puhul tingimata 

arvestada (Valtin 2006: 2): 

 korralik pakend ja etikett; 

 müügikoha rent; 

 reklaamplakatid; 

 transpordikulud; 

 kulud müügipersonalile. 

Samas on aga mee otseturustuse suurimateks eelisteks raha kiirem liikumine, 

müügikohtade vaba valik ning oma aja parem planeerimine. 

Jaekauplustele müügi puhul on negatiivseks pooleks see, et neile on oluline toodete 

läbimüük ja hind. Kuna imporditud mesi on soodsam, siis langeb valik sellele ning Eesti 

mesinikul tuleb otsustada, kas langetada ka oma toodangu hinda, mis võib mõningatel 
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juhtudel olla omahinnast madalam, või loobuda jaeketile müügist. (Ibid.) Samuti on hind 

madalam ka hulgimüüjatele müües. 

Jaotuskanali valikul on ka oluline kontroll toodete müügi üle. Kui kasutatakse vahendajaid, 

siis omatakse vähem kontrolli selle üle, kuidas tooted on paigutatud ning millist infot klient 

toote kohta saab. Siin tuleb esiplaanile jälle toote omaduse faktor. Vahetu suhtlus mesiniku 

ja ostja vahel aga aitab mett paremini müüa, esmatähtis on kindlustada tarbija usaldus oma 

toodete vastu (Mesinike nägemus … 2007: 11). Samuti tuleb vahendaja kasutamisel olla 

valmis selleks, et peab arvestama nende poolt määratud tingimustega, sest tootjate ja 

vahendajate huvid ei pruugi kattuda. 

Jaotuskanali valiku juures on oluline arvestada ka mesindustoodete turustamisega seotud 

suurimate probleemidega. Uuringust „Mee turg ja mee müügi suurendamise võimalused“ 

(2015: 29-33) ning uuringust „Mesinike nägemus meeturust“ (2007: 13) põhjal järeldab 

autor, et mesinike jaoks suurimad probleemid mee müügil/turustamisel on järgnevad: 

 mee eest makstav madal hind; 

 tarbija teadlikkus mee omadustest ja huvi puudumine mee ostmise vastu; 

 ebapiisav toodangumaht; 

 raskused turgude ja uute müügikohtade leidmisel; 

 konkurentsi kasv; 

 importmee pealetung kaubanduses ja seetõttu probleemid kaubandusse pääsemisel. 

Lahendustena on välja pakutud hinnapoliitika muutmist – pigem on mõistlik otsida uusi 

kliente ja jaotuskanaleid, kui müüa kokkuostjale või jaekaubandusse madalama hinnaga 

(Mee turg … 2015: 36). Tuleb suurendada tarbija teadlikkust mee omadustest. Mee ja 

mesinduse populariseerimisega tegelevad erinevad mesindusühendused, kelle ülesanneteks 

ongi muuhulgas ka mee ja meetoodete heade omaduste tutvustamine tarbijatele. 

Ebapiisavate toodangumahtude juures tuleb läbi mõelda, kuidas ja milliste vahenditega 

oleks võimalik toodangut suurendada. Importmee pealetungi ja konkurentsi kasvu puhul on 

lahenduseks omavaheline koostöö mesinike vahel ja koostöö mesindusühendustega (Mee 

turg … 2015: 36). 

Uuringust „Mesinike nägemus meeturust 2007“ (2007: 11) selgus, et mesinikud peavad 

üheks turustusvõimaluseks luua Mesinike Liidu abil oma müügikohad, kus mesinikud 

saaksid oma mett tarbijale pakkuda nii, nagu nad näevad selle sobiliku olevat – tutvustada 

mee häid omadusi ning kasutusvõimalusi. Niikaua, kuni tarbija ei tunne mett ja tema 
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kasutusvõimalusi, ei tarbi ta seda ka palju. Ühine müügipunkt annaks tarbijale kindla koha, 

kust leida head Eesti mett mõistliku hinna ja tagatud kvaliteediga. Seejuures ei peaks 

mesinikud ise oma mett müüma, vaid selleks tarbeks võivad olla palgalised töötajad (Ibid. 

2007: 24). 

Üheks võimaluseks mee ja meetoodete turustamiseks on teha koostööd teiste mesinikega. 

Koostöö toodete müügi osas on peamiselt oluline just väiketootjatele. Väikeste 

tootmismahtude juures ei ole otstarbekas sõita erinevatele turgudele oma toodangut 

turustama, kuna kulud võivad seeläbi osutuda suuremaks kui tulud (Pärisma 2009: 11). 

Ühise turustustegevuse puhul on aga lisaks kulude kokkuhoiule võimalik tagada ühtlasem 

tarbija varustamine mee ja meetoodetega. 

Erinevatest Eestis läbiviidud uuringutest on selgunud, et mesinikud ise peavad koostööd 

turustamise osas väga oluliseks. Eelkõige on see oluline jaekaubandusse pääsemisel. Et 

müüa suurtele kokkuostjatele, jaekaubandusse või ka hulgikaubandusse on tarvis pakkuda 

suuremaid koguseid. Toimiva koostöö korral on võimalik saada toodete eest ka suuremat 

tulu, kuna läbirääkimisel ostjatega ollakse koos tugevamad ning omandatakse tugevam 

positsioon. 

Koostöö mesinike vahel oleks väga kasulik, kuid ilmselt ka väga raske. On mesinikke, kes 

koostöösse panustada ei soovi, kuid soovivad selle abil kasu saada (Mesinike nägemus … 

2007: 11). Erinevaid koostöövorme on üle Eesti proovitud. Seni tõenäoliselt edukaim 

näide koostööst on Saaremaal. Saaremaal tegutsev Saaremaa Meetootjate Ühing koondab 

suurema osa sealseid mesinikke. Sellise koostöö eeliseks on see, et müügitööga tegeleb 

üks inimene, kes on selleks pädev ning iga mesinik eraldi ei pea müügiga tegelema. Samas 

saab mesinik tulu, kuna kasum, mille muidu saaks vahendaja, jääb mesinikele endile 

(Mesinike nägemus… 2007: 23). 

Mesinikud ise arvavad, et kui tahetakse turul edukas olla, peab suure töö ise ära tegema ja 

kellegi peale loota väga ei ole (Mesinike nägemus … 2007: 11). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et võrreldes tavatoidukaupadega tuleb Eesti mesindustoodete 

puhul kasutada mõnevõrra erinevaid jaotuskanaleid. Eelkõige on oluline mee ja 

meetoodete puhul see, et Eestis tegutsevad pigem väikemesinikud ning nende 

toodangumahud ei ole suured, seetõttu kasutatakse peamiselt otsekanaleid. 

Jaekaubandusse pääseda on raske, kuna seal eeldatakse suuremaid koguseid ja pidevat 

kauba tarnimist.  
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Hulgikaubanduse puhul on samuti määravaks saadud toodangu kogus, aga ka hind. Kuigi 

hulgikaubanduse puhul jäävad ära kulud pakendamisele on tootjale pakutav hind paljudel 

juhtudel soovitust madalam. Ka jaekaubanduse puhul on tootjale pakutav hind madal, kuna 

imporditud mett on kauplustes palju ning hind võrreldes kodumaise toodanguga madalam. 

Nii jaekaubanduse kui hulgimüügi puhul on negatiivseks pooleks toodete omadustega 

seotud faktorid. Valed säilitamistingimused võivad kahjustada toote kvaliteeti ning seeläbi 

mesiniku mainet. Samuti ei ole võimalik nende kanalite puhul mesinikul otse tarbijaga 

suhelda ning selgitada mee kasulikke omadusi ja konkreetse toote eripära. 

Mee ja meetoodete omapäraks on see, et tarbijad eelistavad mee osta otse tootjalt, kuna see 

tekitab rohkem usaldust selle suhtes, et mesi on kvaliteetne ja looduslik ning sinna hulka 

pole segatud lisaaineid. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, milliseid jaotuskanaleid kasutavad mesinikud 

oma toodangu müügiks ja kuidas neid kombineerivad. Sõltuvalt sellest, moodustavad töö 

empiirilise osa mesinduse turu ülevaade ning küsitluse tulemuste analüüs. 

Esimene osa koosneb vastavalt uurimisülesannetele ülevaate andmisest mesinduse turust, 

mis võimaldab lugejal enam aru saada mesindusvaldkonnas toimuvast ning selle 

trendidest. Antud ülevaate koostamine on oluline ka autorile, kuna ülevaate saamine 

mesindusturust võimaldab töö koostajal paremini mõista mesindusturuga seotud eripärasid 

ning seeläbi koostada sisukamat ja kvaliteetsemat küsimustikku. 

Teises osas selgitatakse välja ja analüüsitakse Eesti meetootjate poolt kasutatavaid 

jaotuskanaleid, nende valikukriteeriume ning probleeme meetoodangu turustamisel.  

Kasutatav metoodika on ülevaatlikult välja toodud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Magistritöö metoodika ülevaade. Autori koostatud 

 Eesti mesinduse turu ülevaade Küsitlus mesinike seas 
Eesmärk Võimaldada nii lugejal kui autoril 

enam aru saada mesindusturuga 

seotud eripäradest. 

Selgitada välja mesinike poolt kasutatavad 

jaotuskanalid, nende kombineerimine ja 

valikukriteeriumid ning probleemid 

meetoodangu turustamisel. 

Andmete 

kogumine 

Eesti Statistika andmebaas, 

EML-i poolt kogutud statistika, 

Eesti Konjunktuuriinstituudi andmed. 

Meetodiks on küsitlus. 

Kasutatakse küsimustikku, mis koosneb 

suletud, valikvastustega ja avatud 

küsimustest. 

Küsimustik edastatakse e-posti teel, 

sealjuures kasutatakse vormi Google Form. 

Andemete 

analüüs ja 

tulemused 

Analüüsitakse andmeid, mis on 

seotud töö eesmärgiga. 

Tulemuste esitamisel kasutatakse 

jooniseid või tabeleid. 

Suletud ja valikvastusega küsimuste 

vastused teisendatakse arvudeks või 

tähisteks, kasutatakse programmi MS 

Excel.  

Avatud küsimuste vastuste kohta 

koostatakse kokkuvõttev tekstiline analüüs.  

Tulemuste esitamisel kasutatakse jooniseid 

või tabeleid. 
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Taolise metoodika kasutamine tundus antud uurimuse puhul kõige mõistlikum, kuna nii 

saadakse informatsiooni mesinduse turul toimuvast ning küsitluse puhul on võimalik 

kaasata võimalikult palju vastajaid. 

Mesindusest ülevaate andmisel kasutatakse eelkõige statistilisi andmeid (nt Eesti Statistika 

Andmebaas, Eesti Mesinike Liidu poolt kogutud statistika) ning tulemused esitatakse 

kokkuvõtvalt jooniste või tabelitena. Lisaks kasutatakse Eesti Konjunktuuriinstituudi 

uuringuid „Mee turg Eestis ja mee müügi suurendamise võimalused“ (2015) ning „Eesti 

mesindussektori struktuur“ (2013). 

Teise osa andmekogumise meetodiks on küsitlus. Küsimustiku koostamisel on arvestatud 

töö eesmärgi ning püstitatud uurimisküsimustega. Andmete saamiseks kasutati e-posti teel 

saadetavaid küsitlusankeete, mis koosnevad nii suletud, valikvastustega kui ka avatud 

lõpuga küsimustest, kus mesinikud saavad ka vabalt arvamusi ja hinnanguid anda. 

Küsitlusankeet on esitatud lisas 1. Ainult suletud küsimusi ei ole mõistlik kasutada, kuna 

võib tekkida võimalus, et mingi oluline uuritava nähtuse aspekt jääb kahe silma vahele 

(Õunapuu 2014: 163).  

Andmete kogumisel on arvesse võetud ka e-posti teel saadetava küsimustiku suurimat 

puudust, milleks on madal vastanute arv (Smith 2011: 117). Lisaks eelnevat praktikat 

arvesse võttes ei ole mesinike küsitlusele vastamise protsent kõige kõrgem, seetõttu 

formuleeriti küsimused võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt ning küsitlusele vastamine tehti 

võimalikult vähe aeganõudvaks.  

Andmekogumismeetodina kaalus autor ka intervjuusid viie suurima meetootjaga, kuid 

kuna eesmärgiks oli saada võimalikult paljude, erineva piirkonna, tausta ning erineva 

tootmismahuga mesinike arvamusi, et säiliks andmete esinduslikkus, usaldusväärsus ja 

maksimaalne variatiivsus, siis langetati otsus, et küsitlus on selleks tõhusam.  

Küsitlusankeedid saadeti Eesti Mesinike Liidu (EML) ja Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu 

(EKMÜ) liikmetele ning küsitluse edastamisel olid abiks nende mittetulundusühingute 

juhid.  

Eesti Mesinike Liit (EML) sai valitud seetõttu, et see on Eestis mesinikke, mesindusseltse 

ja ühendusi liitev suurim mittetulundusühing. Eesti Mesinike Liit asutati 1992. aastal ning 

liikmeid on 2016. aasta 15. jaanuari seisuga 610 (Eesti Mesinike Liit 2016). 

Lisaks konsulteeris autor kahe pikalt tegutsenud ning mesindusvaldkonnaga kursis oleva 

mesinikuga, kes soovitasid küsitluse saata ka Eesti Kutseliste Mesinike Ühingule (EKMÜ). 
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EKMÜ asutati 2008. aastal vajadusest populariseerida mesiniku elukutset. Ühingu 

peamisteks eesmärkideks on mesinduse tutvustamine, edendamine ja arendamine, mee ja 

teiste mesindussaaduste tootmise arendamine ja propageerimine ning Eestis kasvatatavate 

mesilasrasside sobivuse uurimine ja aretus. EKMÜ peab oma kohuseks seista mesindusest 

suuremal või vähemal määral sissetulekut saavate inimeste huvide eest. (Eesti Kutseliste 

Mesinike Ühing 2016) 

Andmeanalüüsil teisendati suletud ja valikvastusega küsimuste vastused arvudeks või 

tähisteks ning analüüsil kasutati programmi MS Excel abi. Avatud küsimuste vastuste 

kohta koostati kokkuvõttev tekstiline analüüs.  

Küsitlusankeet sisaldab 23 küsimust ning küsimustiku koostamiseks ja vastamiseks 

kasutati Google Formi (vorm, mis on mõeldud veebipõhiste küsimustike koostamiseks). 

Vastata paluti mesinikel, kes toodavat mett ka müügiks, mitte ainult oma tarbeks. 

Küsitlusele vastas 53 mesinikku, mis on küll koguhulka arvestades väike number, kuid 

arvestades varasemaid uuringuid, kus on samuti palutud mesinikel vastata küsitlustele, 

siiski hea tulemus. 

Küsimused on jaotatud kolmeks osaks. Esiteks, küsimused taustinformatsiooni saamiseks, 

sealhulgas mesilate asukoht, kui pikalt on mesinikuna tegutsetud, kas tegemist on 

professionaalse või hobimesinikuga ning info saadud ja müüdud toodangu kohta. Teiseks, 

küsimused kasutatavate jaotuskanalite ja nende kombineerimise, jaotuskanalite 

valikukriteeriumite ja nendega seotud probleemide kohta.  Eesmärgiks on teada saada 

hetkel enim kasutatavad jaotuskanalid, mida peetakse jaotuskanali valikul kõige 

olulisemaks, kuidas on seni müük õnnestunud ning mis on mee müügil suurimateks 

takistusteks. Kolmandas osas tulevad vaatluse alla olulised tegurid müügikanali valikul, 

sealhulgas mida peetakse jaotuskanali valikul kõige olulisemaks ja milliseks hinnatakse 

oma toodangu realiseerimise võimalusi. Uuritakse mee müügihinna ja mee müügile kuluva 

aja kohta. Lisaks püütakse välja selgitada kas mesinikud suurendaksid mesilastarude arvu, 

kui toodangut oleks lihtsam turustada, millised on suurimad takistused mee müügil ning 

kas mõni organisatsioon, liit või ühendus on mesinike hinnangul mee müügile kaasa 

aidanud.  

Empiirilise osa kokkuvõttena toob autor välja peamised järeldused jaotuskanalite valikuks 

ja ettepanekud nende teadlikumaks kombineerimiseks.  



35 

 

 

 

3. EESTI MESINDUSE TURU ÜLEVAADE, KÜSITLUSE 

TULEMUSED NING JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

 

3.1 Eesti mesinduse turu ülevaade 

 

Mesindussektori kohta Eestis leiduvad nii mesinike organisatsioonidel kui 

statistikaandmebaasides erinevad andmed. Seda põhjusel, et läbiviidavad uuringud on 

ebaregulaarsed. Samuti on erinevates andmebaasides mesinike arvu kohta erinev info. 

Lisaks leidub selliseid mesindusest põhisissetulekut teenivaid mesinikke, kes ei kajastu 

üheski registris (Eesti mesindussektori … 2013: 10).  

Antud töös on ülevaate koostamisel peamiselt kasutatud Statistikaameti andmebaasi ja 

Eesti Mesinike Liidu poolt kogutud statistikat ning lisaks Eesti Konjunktuuriinstituudi 

poolt 2013. aastal läbiviidud uuringut Eesti mesindussektori struktuuri kohta ning 2015. 

aastal läbiviidud uuringut „Mee turg Eestis ja mee müügi suurendamise võimalused“. 

Käesolevas peatükis annab autor ülevaate mesinike ja mesilasperede arvust, mee 

toodangust ja tarbimisest, ekspordist ja impordist ning mee hinnast. Taolise ülevaate 

eesmärgiks on paremini mõista mesinduse turul toimuvat. 

Statistikaamet kogub mesinike ja mesilasperede kohta andmeid nii põllumajanduslikelt 

majapidamistelt
2
 kui ka kodumajapidamistelt

3
 (Mee turg Eestis … 2015: 5). 

Statistikaameti andmetel on mett müügiks tootvate mesinike ehk põllumajanduslike 

majapidamiste arv Eestis perioodil 2001.–2013. aastani tunduvalt vähenenud (tabel 5).  

 

 

                                                 
2
 Põllumajanduslik majapidamine - ühtse majandusliku ja tehnilise juhtimisega üksus, kus toodetakse 

põllumajandussaadusi või säilitatakse maad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ning kus on 

vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus on alla ühe hektari kasutatavat 

põllumajandusmaad ja kus toodetakse põllumajandussaadusi peamiselt müügiks. (Mõisted ja … 2016) 
3
 Põllumajanduslik kodumajapidamine - üksus, kus on alla ühe hektari kasutatavat põllumajandusmaad (või 

see puudub) ja kus toodetakse põllumajandussaadusi peamiselt oma tarbeks ning kus on vähemalt kas 50 

ruutmeetrit köögiviljamaad või 3 viljapuud või 6 marjapõõsast või 10 küülikut, 10 kodulindu või teisi 

põllumajandusloomi või 3 mesilaspere. (Mõisted ja … 2016) 
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Tabel 5. Mesilasperedega majapidamised Eestis perioodil 2001 – 2013 (PMS002 2015, 

Mee turg … 2015: 5). Autori koostatud 

  2001 2003 2005 2007 2010 2013 
Põllumajanduslikud majapidamised 

kokku 4 787 2 494 2 730 2 416 2 115 1 649 

   sh füüsilised isikud 4 772 2 477 2 716 2 383 2 067 1 534 

   sh juriidilised isikud 15 17 14 33 48 115 

Kodumajapidamised
4
 2 774 2 774 2 774 2 774 2 774 3 819 

KOKKU 7 561 5 268 5 504 5 190 4 889 5 468 

Põllumajanduslike majapidamiste 

osakaal võrreldes 2001. a-ga, % 100 52 57 50 44 34 

Mesilasperedega majapidamiste osakaal 

võrreldes 2001. a-ga, % 100 70 73 69 65 72 

 

Aastal 2001 oli põllumajanduslike majapidamiste arv 4 787, kuid vaadates nende osakaalu 

muutust võrreldes aastaga 2001, on näha, et iga aastaga on see arv langenud. Aastaks 2013 

oli see langenud juba 1 649 majapidamiseni ehk 66%. Suurem osa tootjatest on füüsilised 

isikud, kuid tabelist on näha, et juriidiliste isikute arv on kasvamas. 

Mesilasperedega kodumajapidamiste arv on aga võrreldes viimase andmekogumis-

perioodiga kasvanud ning kodumajapidamisi on võrreldes põllumajanduslike maja-

pidamistega tunduvalt rohkem. Sellele on kaasa aidanud paljude varem põllumajanduslike 

ettevõtete muutumine kodumajapidamisteks, kuna müügiks tootmine on lõpetatud või 

põllumajandusmaad on jäänud kasutusse alla ühe hektari (Mee turg … 2015: 5). 

Vaadates mesilasperedega majapidamiste osakaalu võrreldes 2001. aastaga on näha, et 

isegi arvestades kodumajapidamise arvu kasvu, on osakaal vähenenud, seda 28% võrra. 

Mesilasperedega kodumajapidamiste arvu kasvust võib järeldada, et mesindus on 

muutunud üha populaarsemaks, samas aga põllumajanduslike majapidamiste arvu 

vähenemine näitab, et müügiga ei soovita tegeleda ning mett toodetakse pigem oma 

tarbeks. 

Eestis on alates 2010. aastast olemas mesilasperede register ja kohustuslik registreerimine 

sõltumata perede arvust. Registreerimise eesmärgiks on luua täielik andmekogu, et kaitsta 

mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest ning Veterinaar- ja 

Toiduameti vajadus tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja toodangu osas. 

                                                 
4
 Andmed kogutud 2001. ja 2012. aastal. Statistikaameti poolt läbiviidavad põllumajandusstatistika 

regulaarvaatlused hõlmavad põllumajanduslikke majapidamisi. Mesilaste pidamist kodumajapidamistes 

uuritakse ebaregulaarselt. 
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Traditsiooniliselt on Eestis mesilasi peetud talumajapidamistes, kus valdavaks mesila 

suuruseks on olnud  5–30 peret. Viimastel aastatel on lisandunud mesinike perre ka maale 

maakodud soetanud linnaelanikke ja töö kaotanud noori perekondi. Tõenäoliselt jäävad 

Eestis lähiaastakümnetel valdavaks väikesed ja keskmise suurusega mesilad. Praegu 

peetakse väikemesilates (kuni 30 peret) 60,8% kõigist mesilasperedest ja sellega on 

hõivatud 92,8% mesinike koguarvust. Mesinikke, kes peavad üle 100 pere on ainult 3,1%. 

(Sarjas 2013)  

Statistika näitab, et Eestis on kuni 2011. aastani mesilasperede arv pidevalt vähenenud 

(joonis 2).  

 

 

Joonis 2. Mesilasperede arv tuhandetes Eestis aastatel 2004 – 2014 (PM091 2015). Autori 

koostatud 

 

Aastal 2012 on märgata mõningast tõusu ning aastaks 2014 oli mesilasperesid 

Statistikaameti andmetel 10 aasta jooksul kõige enam – 44,4 tuhat mesilasperet. 

Eestis on mesilasperede arv olnud 1970-ndatel aastatel ka üle 100 tuhande. Meie 

looduslikud tingimused võimaldaks pidada umbes 150 tuhandet peret (Eesti 

mesindussektori … 2013). 

Mesilasperede arvu kasv näitab samuti, et mesindus on viimastel aastatel populaarsemaks 

muutunud. 

Meetoodangut on uuritud perioodil 1.07.1999 kuni 30.09.2014. Aastate jooksul on see 

kõikunud päris suures ulatuses, kuid viimastel perioodidel pigem kasvanud (joonis 3). 
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Joonis 3. Meetoodang Eestis perioodil 1.07.1999 – 30.09.2014
5
 
6
, tonnides (PM29 2015). 

Autori koostatud 

 

Statistikaameti andmetel on kõige vähem toodetud mett perioodil 1.07.2001 kuni 

30.06.2002 – 291 tonni. Viimastel aastatel (perioodil 1.10.2012–1.10.2014) on märgata 

meetoodangu kasvu. Kõige suurem on meetoodang olnud viimasel vaadeldaval perioodil, 

1.10.2013 kuni 30.09.2014, kui meetoodang oli 979 tonni.  

Ühelt mesilasperelt saadi 2014. aastal keskmiselt mett 25 kilogrammi (joonis 4).  

 

 

Joonis 4. Mee saak keskmiselt ühelt mesilasperelt Eestis aastatel 2000–2014, 

kilogrammides (PM29 2015). Autori koostatud 

                                                 
5
 Joonise lihtsustamiseks on autor Statistika andmebaasis toodud perioodid teisendanud kalendriaastaks (nt 

periood 01.07.1999 – 30.06.2000 on teisendatud aastaks 2000. Alates aastast 2007 on perioodi muudetud ja 

info andmete kohta kehtib perioodil oktoobrist kuni järgneva aasta septembrini.) 
6
 Perioodi 1. juuli 2006 – 30. september 2007 (joonisel toodud aasta 2007) andmed ei ole võrreldavad 

ülejäänud perioodide andmetega, sest perioodi pikkus on 15 kuud. Ülejäänud perioodide pikkus on 12 kuud. 
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Kaheksal viimasel aastal on mee toodang pere kohta olnud suurem kui 20 kg, mida 

peetakse heaks näitajaks. 

Meetoodang sõltub suurel määral konkreetsel aastal valitsenud ilmast ning positiivset 

efekti peaks aastate lõikes andma korpustarude osakaalu suurenemine. 

Saadud meetoodang mõjutab jaotuskanalite valikut üsna suurel määral. Kehval meeaastal, 

kui toodangut on vähem, suudetakse see kiiremini realiseerida. Kuid kui kõigil mesinikel 

on toodangut palju, tuleb ehk mõelda alternatiivsete kanalite peale.  

Uuringust „Mesinike nägemus meeturust“ tuli välja arvamus, et Eesti mesiniku 

turustusprobleemid ei ole tekkinud sellest, et importmesi oleks vallutanud suure osa turust, 

vaid Eesti turg on väike ning pigem on põhjuseks mitu järjestikust head meeaastat 

(Mesinike nägemus … 2007: 17). 

Mesinikud ise on välja toonud, et turustamine on mesinduse juures kõige tüütum ja 

ebamugavam tegevus. Kui meesaak jääb 200 kilogrammi lähedale, suudetakse see 

tõenäoliselt realiseerida. Kui mesitarusid on aga rohkem ja toodangut saadakse enam, tuleb 

tegema hakata aktiivset müügitööd (Mesi otse … 2015). 

Hinnatakse, et kõige raskem on müüa toodangut mahus poolteist kuni kolm tonni. Sellise 

koguse jaemüük võtab tohutu aja ja hulgi müües, tunduvalt madalama hinnaga ära andes, 

jääb aga tulu liiga väikseks, kui üldse tulu saadakse (Ibid.). 

Eestis toodetud mesi müüakse suuremas osas ära kohalikul turul ja võib öelda, et mee 

tarbimine kasvab aasta aastalt. Kuna Euroopa Liidu (EL) riikides toodetakse mett 

tarbijaskonna nõudluse rahuldamiseks liialt vähe, oleks Eesti looduspuhas mesi Eesti 

Mesinike Liidu hinnangul konkurentsivõimeline ka välisturul. 

Statistikaameti andmetest on näha, et mee tarbimine Eestis on aastate lõikes pigem kasvav 

ning perioodil oktoober 2013 kuni september 2014 tarbiti inimese kohta 0,88 kilogrammi 

mett (joonis 5). 
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Joonis 5. Mee tarbimine Eestis inimese kohta (kg)
7
 aastatel 2000–2014 (PM29 2015). 

Autori koostatud 

 

Jooniselt on näha, et aasta aastalt on mee tarbimine Eestis kasvanud. Võrreldes aastaga 

2000 on mee tarbimine inimese kohta kasvanud 0,6 kilogrammi võrra ning 10 aasta taguse 

perioodiga võrreldes tõusnud 0,33 kilogrammi võrra.  

Eestlastest 55% tajub, et peaks senisest rohkem mett tarbima. Peamised põhjused 

ebapiisava meetarbimise taga on järgmised: unustatakse mett osta/kasutada, ei meeldi mee 

maitse/ei tarvitata nii palju magusat, mee hind on liiga kallis ning harjumus kasutada mett 

vaid kindlatel juhtudel/viisidel. (Eestimaise mee … 2012: 5) 

Võrdluseks võib tuua erinevate riikide mee tarbimise inimese kohta - Rumeenia 10,6 kg, 

Ungari 2,1 kg, Belgia 1,6 kg ning Kreeka 1,4 kg, kuid Austria ja Soome kõigest 0,2 kg 

ning Rootsi 0,1 kg (Eesti mesindussektori … 2013: 28). Seega on riikide lõikes 

tarbimiskogused väga erinevad ning arvestades Rumeenia tarbimiskoguseid on Eesti 

inimeste tarbitav meekogus väike. 

Mee tarbimise suurenemist mõjutab mee kättesaadavus ja aasta jooksul saadud 

meetoodang, mis omakorda mõjutab mee hinda. Lisaks on inimesed järjest enam hakanud 

mõtlema tervislikumale toitumisele ning tervislikele eluviisidele, mis on samuti 

suurendanud mee tarbimist. 

                                                 
7
 Arvestuses on kasutatud rahvaarvu aruandeaasta 1. jaanuari seisuga. Perioodi 1. juuli 2006 – 30. september 

2007 andmed ei ole võrreldavad ülejäänud perioodide andmetega, sest perioodi pikkus on 15 kuud. 

Ülejäänud perioodide pikkus on 12 kuud. 
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Eestis kasvab mee tarbimine sügisel ja talvel, sest külmade ilmade tulekul hakkavad 

inimesed enam tarbima soojasid jooke, millele on kombeks mett lisada. Samuti kasvab mee 

tarbimine külmadel aastaaegadel seetõttu, et on suurem oht haigestuda. Mett tarvitatakse 

peamiselt tema tervislikkuse ja raviomaduste pärast (76% meetarbijatest). (Eestimaise mee 

… 2012: 5) 

Järgnevalt on uuritud mee importi ja eksporti. Statistikaameti andmetel imporditi Eestisse 

ajavahemikul oktoober 2013 kuni september 2014 kokku 187 tonni mett (tabel 6). 

 

Tabel 6. Mee eksport ja import Eestis perioodil 1.07.2005–30.09.2014, tonnides (PM29 

2015). Autori koostatud 

 

Kõige suurem on import olnud perioodil oktoober 2009 kuni september 2010. Peale seda 

on import mõnevõrra vähenenud. Kuid siiski ületab import tunduvalt eksporti. Importmett 

ostetakse Eestis peamiselt madalama hinna tõttu. 

Mee eksport on Statistikaameti andmetel väga väike. Eksport on olnud kõige suurem 

perioodil oktoober 2012 kuni september 2013, mil eksporditi 19 tonni mett, meetoodang 

oli sellel perioodil suurem. Enamikel aastatel on mee eksport ligikaudu 2-4 tonni. 

Eesti Mesinike Liidu (EML) andmetel impordivad mett suuremalt jaolt pakendusettevõtted 

ja vahendajad (näiteks hulgimüügiettevõtted), aga samuti ka toiduainetööstuses tegutsevad 

ettevõtted.  

Mett imporditakse Eestisse peamiselt Leedust (43,8%), Lätist (25,5%), Hispaaniast 

(15,0%) ja Ungarist (12,1%)
9
 (vt lisa 2). Lätis ja Leedus toodetud mesi on Eesti omaga 

võrreldava kvaliteediga, kuid odavam ja seetõttu on meil nende turule raske eksportida. 

                                                 
8
 Perioodi 1. juuli 2006 – 30. september 2007 andmed ei ole võrreldavad ülejäänud perioodide andmetega, 

sest perioodi pikkus on 15 kuud. Ülejäänud perioodide pikkus on 12 kuud. 
9
 Eesti Mesinike Liidu poolt kogutud statistika andmetel 
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Suure tõenäosusega müüakse Eestis kohaliku päritoluga mee nime all ka teistest Balti 

riikidest imporditud toodangut. (Eesti mesindussektori … 2013: 26) 

Eksport on olnud väga väike, nagu juba mainitud. Kõige enam on eksporditud Hiina 

(52,4%) ja Soome (44,7%) kogu eksporditud mee kogusest
10

 (vt lisa 3).  

Mesinik Jaanus Tulli hinnangul on Hiina Eesti mee jaoks kasvav turg. Eesti mee erilisus 

peitub siinses puhtas ja liigirikkas looduskeskkonnas ning ökoloogiliselt puhas mesi on 

Hiinas väga hinnatud. (Eesti mesi … 2013) 

Suuremal osal Eesti mesinikest puudub vajadus ekspordiks, kuna mett ei toodeta piisavalt 

koduturu nõudluse rahuldamiseks, lisaks on maailmaturul mee hind odav (ligikaudu 2 

EUR/kg madalama kvaliteediga Hiina mesi ning 3 EUR/kg kvaliteetsem Hiina mesi). Eesti 

mesinikel on üldjuhul majanduslikult mõttekas müüa oma toodangut koduriigis, kus tarbija 

väärtustab kõrgelt omamaise mee kvaliteeti ja on nõus selle eest kõrgemat hinda maksma. 

(Eesti mesindussektori … 2013: 26) 

Jaotusvõimalusena pole eksport seega kuigi perspektiivikas, kuna toodangumahud on 

väikesed ning tõenäoliselt ei saadaks mee eest sama kilohinda, mida Eesti turul oleks 

võimalik saada. 

Eelnevates peatükkides on palju juttu olnud ka toote hinnast ning selle mõjust jaotuskanali 

valikul, seetõttu on oluline välja tuua ka mee hinna dünaamika (joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Mee tootjahind
11

 Eestis, EUR/kg. (PM57 2016). Autori koostatud. 

                                                 
10

 Eesti Mesinike Liidu poolt kogutud statistika andmetel 
11

 Tootjahind – kauba või teenuse ühiku eest ostjalt saadav hind (Mõisted ja … 2016). 
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Jooniselt on näha, et üldjoones on mee kilogrammi hind kasvanud, kuid viimastel aastatel 

pidurdunud ja jäänud 6–7 EUR/kg lähedale.  

Eesti mesinikud on välja toonud, et ei saa mee hinda tõsta, sest vastasel korral langeb 

järsult tarbijate nõudlus mee järele (Eestimaise mee … 2012: 6). Mee hinda mõjutab 

eelkõige konkreetsel aastal saadud toodang, aga ka importmee hind. 

 

 

3.2 Küsitluse tulemused 

 

3.2.1 Taustinformatsioon küsitluses osalenud mesinike kohta 

 

Vastavalt metoodika osas toodule on küsitluse tulemused jaotatud kolmeks osaks – 

taustinformatsiooniga seotud küsimused, küsimused jaotuskanalite kasutamise ja 

kombineerimise kohta ning olulised tegurid, mis mõjutavad jaotuskanali valikut. 

Küsitlusega uuriti esmalt mesinikelt üldist laadi informatsiooni. Selles alapeatükis 

käsitletakse informatsiooni mesinikuna tegutsetud aja, mesila asukoha ja mesilasperede 

arvu kohta. Uuritakse, kuidas mesinikud ennast liigitavad ning kui suur on saadud ja 

müüdud toodang. Autor esitab küsitluse tulemused küsimustikus esitatud järjekorras. 

Esimesena uuriti küsimustikus mesinikelt nende tegutsemisaja kohta ehk küsiti „Kui kaua 

olete mesinikuna tegutsenud?“. Selle peamiseks eesmärgiks on hiljem analüüsida, kas 

pikemalt tegutsenud mesinikel on kergem oma toodangut turustada, kuna on saadud 

kogemusi ja tekkinud kindel klientuur ning kas on välja kujunenud kindlad jaotuskanalid. 

Antud küsimusele vastas 50 mesinikku. Autor jaotas mesinikud tegutsemisaastate järgi 

nelja suuremasse gruppi - alla 5 või 5 aastat, 6-15 aastat, 16-30 aastat ja üle 30 aasta 

tegutsenud mesinikud (joonis 7). 
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Joonis 7.  Küsimusele vastanud mesinike osakaal vastavalt tegutsetud aastatele, % 

 

Alla 5 või 5 aastat on mesinikuna tegutsenud vastanutest 13 inimest ehk  26%. 6–15 aastat 

on tegutsenud 16 mesinikku ehk 32%, 16–30 aastat 9 mesinikku ehk 18% ja üle 30 aasta 

on tegutsenud 12 mesinikku ehk 24% vastanutest. Seega osales küsitluses nii vähem 

mesinikuna tegutsenud tootjaid kui ka pikemalt mesindusega tegelenud tootjaid, mis on 

tulemuste analüüsil positiivseks faktoriks. 

Üks mesinik vastas, et on tegutsenud 5 aastat, kuid enne seda tegeles mesilastega tema isa 

ning tema on mesila üle võtnud. 

Saamaks teada, millises piirkonnas tegutsetakse ja mesilastarusid omatakse on vastajatel 

palutud välja tuua mesila või mesilate asukoht maakonna täpsusega. Küsimuse peamiseks 

eesmärgiks on hilisemate küsimuste vastuste juures analüüsida, kas mesila asukoht 

mõjutab turustuskanalite valikut ja kas mõne piirkonna mesinikel esineb rohkem 

probleeme oma toodangu turustamisel. 

Küsimusele oli 53 vastajat ning valida oli võimalik ka mitu varianti, kuna osa mesinikest 

omab mesilaid mitmes maakonnas. Vastuste jagunemine on toodud ära joonisel 8. 
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Joonis 8. Mesilate sagedusjaotus vastavalt maakonnale, tk 

 

Kõige enam on vastustena välja toodud, et omatakse mesilaid Harjumaal (9 mesilat), 

seejärel Tartumaal (8) ning Raplamaal (7). Vähem on mesilaid Saare-, Hiiu- ja Läänemaal 

(kõigis maakondades 1) ning Ida-Virumaal ja Viljandimaal (2). Taas on positiivseks 

asjaoluks see, et esindatud on kõik maakonnad. 

Järgnevalt uuriti mesinikelt mesilasperede arvu kohta. Eesmärgiks on teada saada, 

millisesse suurusgruppi mesinik kuulub. Autor on jaotanud mesinikud suurusgruppidesse 

kasutades Eesti Konjunktuuriinstituudi jaotust erinevates uuringutes. 

Mesinikud on jaotatud seega viide suuremasse gruppi – kutselisteks loetakse mesinikke, 

kellel on üle 150 mesilaspere, suurtootjad on 100-149 mesilasperega, keskmised tootjad on 

25-99 mesilasperega, väiketootjad 10-24 mesilasperega ning hobimesinikeks loetakse alla 

10 mesilasperega mesinikke. 

Vastused sellele küsimusele saadi 52 mesinikult ning need on toodud joonisel 9. 
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Joonis 9. Küsimustikule vastanud mesinike jagunemine suurusgruppidesse vastavalt 

mesilasperede arvule, mesinike 

 

Kõige enam vastanutest ehk 34% on selle jaotuse järgi väiketootjad,  27% vastanutest on 

keskmised tootjad ning 23% on hobimesinikud. Kutselisi mesinikke ja suurtootjaid on 

võrdselt 4 mõlemas suurusgrupis ehk 8% vastanutest on suurtootjad ja 8% kutselised 

mesinikud. 

Vastuste jagunemise tulemusena on näha, et väikemesinikke (väiketootjad ja 

hobimesinikud) on tunduvalt rohkem, kui suuremaid tootjaid (suurtootjad ja kutselised 

mesinikud). 

Küsimusele „Kas peate end professionaalseks, poolkutseliseks või hobimesinikuks?“ 

vastas 52 mesinikku. Eesmärgiks oli teada saada, millisesse suurusgruppi mesinikud ennast 

ise paigutavad, kuna mesilasperede arv ei ole alati määravaks. Näiteks võib kutselise 

mesinikuna tegutseda ka alla 150 mesilaspere omav mesinik. Vastuste jagunemine on välja 

toodud joonisel 10. 
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Joonis 10. Küsimustikule vastanud mesinike jagunemine professionaalseks, 

poolkutseliseks ja hobimesinikuks. 

 

Hobimesinikke on vastanutest 31 ehk 60%, poolkutselisi mesinikke 12 ehk 23% ning 

professionaalseks mesinikuks peab ennast 9 ehk 17% vastanutest. 

Võib öelda, et mesinikud liigitavad ennast suhteliselt sarnaselt vastavalt joonisel 8 toodule 

ehk kui arvestada väiketootjad ja hobimesinikud üheks grupiks ning suurtootjad kutseliste/ 

professionaalsete mesinike hulka, siis on tulemused sarnased. 

Edasi paluti mesinikel vastata toodangut puudutavatele küsimustele. Esmalt, kui suur on 

meetoodang aastas ning seejärel, kui suur osa toodangust läheb müügiks. Andmete 

analüüsi lihtsustamiseks on toodangu kogused jaotatud viide suurusgruppi sealjuures võeti 

jaotuse koostamisel arvesse Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt väljaarvestatud arvestuslik 

meetoodang suurusgruppide lõikes (tabel 7).  

 

Tabel 7. Mesinike keskmine meetoodang aastas vastavalt suurusgrupile (Eesti 

mesindussektori … 2013: 18) 

Mesilasperede arv 
Mesiniku keskmine 

meetoodang aastas (kg) 

Kutselised mesinikud ≧ 150 6 670 

Suurtootjad 100–149 4 033 

Keskmised tootjad 25–99 1 505 

Väiketootjad 10–24 420 

Hobimesinikud < 10 97 
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Andmed keskmise meetoodangu kohta aastas on toodud joonisel 11. 

 

 

Joonis 11. Vastuste jagunemine vastavalt saadud keskmisele meetoodangule aastas (kg) 

 

Küsimuse eesmärgiks oli saada infot selle kohta, kui suur on mesinike meetoodang. 

Vastajaid oli 51, kelles üks mesinik vastas, et see oleneb aastast ning üks mesinik vastas, et 

ei ole kaalunud ega üles märkinud. Seega numbrilisi vastuseid saadi 49. 

Kõige väiksem meetoodang oli 40 kilogrammi aastas ning kõige suurem aastane toodang 

16 500 kilogrammi aastas. 

Toodangumahuga 100 kilogrammi või alla selle on 2 vastajat ehk 4% vastanutest, 

toodangumahuga 101–100 kilogrammi on 27% vastanutest. Kõige suuremal osal 

vastanutest, 43%-l, on keskmine aastane meetoodang 401–1500 kilogrammi. Üle 4 000 

kilogrammi on saanud 6 vastajat ehk 12% vastanutest. 

Saadud aastane meetoodang näitab samuti, et tegemist on valdavalt väiksemate tootjatega. 

Teoreetilise osa peatükis 1.2 selgitati välja, et  väiketootjatele, kes mesinikud peamiselt on, 

soovitatakse jaotuskanalitena eelkõige otsekanaleid, mis annavad tootjale võimaluse ise 

oma tooteid tutvustada ja selgitada nende omadusi ning saada tagasisidet toodangu osas. 

Järgnevalt on soovitud saada informatsiooni müügiks mineva toodangu kohta ehk 

küsimuse eesmärgiks on teada saada, kui suure koguse mee müügiga tuleb mesinikel 

tegeleda. Vastused on jaotatud gruppidesse vastavalt eelmise küsimuse juures kasutatud 
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jaotusele. Müügiks läinud meetoodangu jaotus vastanute osakaalu arvestades on toodud 

joonisel 12. 

 

 

Joonis 12. Vastuste jagunemine vastavalt müüdud meetoodangule aastas, % 

 

Kuni 100 kilogrammi on müünud 8% vastanutest, 101–400 kilogrammi ja 401–1 500 

kilogrammi on mõlemal juhul müünud 33% vastanutest. 1 501–4 000 kilogrammi on 

müünud 16% vastanutest ning üle 4 000 kilogrammi on müünud 10% vastanutest. 

Teoreetilises osas välja selgitatule on toodangut mahus poolteist kuni kolm tonni kõige 

keerulisem müüa (Mesi otse … 2015). Sellise toodanguhulga realiseerimine mesinikul ise 

võtab kaua aega, kuid samas hulgi müües tuleb arvestada tunduvalt madalama hinnaga, 

mistõttu võib tulu jääda madalaks. Lisaks hinnatakse, et ligikaudu 200 kilogrammi mee 

müügiga saab enamik mesinikest ise hakkama (Ibid.), kuid kui kogused on suuremad, 

tuleks kasutusele võtta ka teised kanalid. 
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suure osa toodangu müügil neid kasutatakse. Lisaks uuritakse mesinike eelistuste kohta 

seoses jaotuskanalitega. 

Eelnevalt on teoreetilises osas (alapeatükis 1.4) selgunud, et väiketootjad, kes ka 

mesinikud suuremas osas on, kasutavad toodangu turustamiseks eelkõige otsekanaleid 

(Liivaauk et al. 2007: 15) ning mee ostmise eripäraks on see, et mett eelistatakse osta otse 

mesinikult. Seetõttu uuriti mesinikelt esmalt, kui suur osa toodangust müüakse otse 

tarbijale (joonis 13). 

 

 

Joonis 13: Küsitluses osalenud mesinike vastused küsimusele „Kui suure osa toodangust 

müüte otse tarbijale?“ 

 

72% mesinikest (38 mesinikku) vastas, et müüvad enamuse või kogu toodangu otse 

tarbijale, teiste vastusevariantide osakaal on tunduvalt väiksem. Vastuseid paluti ka 

selgitada. Peamiselt toodi välja, et otsemüügi puhul on tulu mesinikule suurem ehk 100% 

tulust saadakse omale. Toodi välja, et vahendajad tahavad liiga suurt vahendustasu või 

maksavad mesinikule liiga madalat hinda. Kokkuvõttes saadakse otse müües küsida mee 

eest paremat hinda. 

Lisaks oli üheks enim esinenud selgituseks see, et toodangut on vähe ning meesaak on 

väike. Vastati, et väiketootjana on ainus variant müüa otse tarbijale, kuna nõudlus on kas 

vastavuses või isegi suurem kui meetoodang. Osa vastajatest tõid välja, et aastate jooksul 

on välja kujunenud oma klientuur ning tihti müüakse kogu toodang ka tuttavatele. 
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Viis vastajat tõid välja, et otsemüük on kiire ja lihtne. Otsemüügi eelisena toodi ka välja, et 

kogu mee saab müüa vedelana, nii, nagu enamus tarbijaid seda soovivad. 

Otsemüüki kasutatakse ka seetõttu kõige enam, et saab vahetult suhelda klientidega ning 

tõsta usaldusväärsust oma toodangu osas ning sel juhul klient teab, mida ostab. 

Üksikutel kordadel toodi ka välja, et ei ole seni vahendajaid leitud, kogus on liiga väike ja 

seetõttu ei taheta vahendajat tülitada ning suurkettidesse pääsemine on raske ning seepärast 

on turul ja kodust müük mõistlikum. 

Otse tarbijale müüki kasutavad rohkem hobimesinikud, kuid ka enamus poolkutselistest 

mesinikest eelistavad kasutada seda võimalust. 

Otse tarbijale müüki kasutatakse vähem peamiselt seetõttu, et see on kallis ja aeganõudev. 

Laatadel ja turgudel käimine on tülikas, kuid kodust ei suudeta kogu toodangut müüa. 

Kaks vastajat tõid välja, et otsemüügi puhul saab väiksemat tulu. Tõenäoliselt seetõttu, et 

laatadel ja turgudel käimine nõuab kulutusi. Ühele vastanud mesinikule ei sobi otse talust 

müük, kuna ei meeldi, et kliendid tema tallu tuleksid ning pidevalt helistaksid. 

Kuna selle küsimuse vastuste põhjal selgus, et enamik vastanud mesinikest kasutavad otse 

tarbijale müüki, siis järgmisele küsimusele, „Kui kasutate vahendajaid, siis kes on 

vahendajateks?“, olid vastused oodatavad. Vahendajaid kasutab 17% vastanutest ehk 9 

vastajat. Vahendajaid ei kasuta 27% vastanutest. Küsimusele jättis vastamata 56% 

mesinikest. Autor tõlgendas ka vastamata jäetud vastused kui eitavad, kuna peaaegu kõik 

vastamata jätnud mesinikest (v.a üks vastaja), kasutavad ainult otsekanaleid. 

Vahendajatena kasutatakse peamiselt kauplusi ja laatadel teisi müüjaid. Lisaks kasutatakse 

mee müügil sõprade ja tuttavate abi (kes näiteks teevad oma töökohtadel reklaami ja 

müüvad mett edasi). Veel toodi välja, et müüakse teistele mesinikele. Vahendajatena 

nimetati Jõumees OÜ-d, ETK-d (Coop Eesti Keskühistu), Mesi24.ee-d (Artocarpus OÜ) ja 

Meveda OÜ-d. 

Järgnevalt uuriti mesinikelt täpsemalt, milliseid jaotuskanaleid kasutatakse, seejuures on 

palutud märkida kõik võimalused, mida kasutatakse (joonis 14). 
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Joonis 14. Erinevate jaotuskanalite kasutamisele viidanud vastajate osatähtsus, % 

 

Selle küsimuse vastustest selgub samuti, et enim kasutatakse otsekanaleid. Otsemüüki 

talust kasutab 91% vastanud mesinikest, seejärel müük turgudel ja laatadel – 34% 

vastanutest. Muu all on välja toodud müük sõpradele ja tuttavatele, ehk samuti müük 

otsekanali kaudu ning seda kasutab 26% vastanutest. 

Kõige vähem kasutatakse müüki jaekaubandusettevõtetele – 4% vastanud mesinikest, 

hulgimüüki – 6% mesinikest ning müüki Interneti teel – samuti 6% mesinikest. 

Edasi paluti mesinikel vastata jaotuskanalite kombineerimise kohta ehk paluti nimetada 

kolm enimkasutatavat kanalit ning välja tuua protsentuaalselt, kui suur osa toodangust 

nende kaudu müüakse.  

Küsimusele vastas 41 mesinikku. Vastuseid rohkem analüüsides võib öelda, et küsimusele 

mittevastanud mesinikest (12 mesinikku) enamus kasutavad ainult otse talust müüki ning 

teisi kanaleid ei kasutata. 

Sagedasemaks vastuseks oli, et kasutatakse ainult müüki otse talust tarbijale – seda varianti 

kasutab 34% vastanutest ehk 14 mesinikku. Enamik mesinikest kasutab ainult ühte või 

kahte kanalit. 

Kuna ülejäänud vastused olid erinevad, otsustas autor need välja tuua tabeli abil (tabel 8). 
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Tabel 8. Mesinike poolt kolm enimkasutatavat jaotuskanalit müüdud toodangu osakaalu 

põhjal, %. 

Tootja  
Otse 

talust, % 
Turg/ 

laat, % Muu, % 

Kohalik 
toitlus-
taja, % 

Kohalik 
toidu-

pood, % 

Jae-
kauban-
dus, % 

Hulgi-
müük, % 

Teine 
tootja, 

% 
Internet, 

% 

1 99 
 

1 
      2 95 

      
5 

 3 90 10 
       4 90 

 
10 

      5 90 5 
      

5 

6 90 
   

10 
    7 80 20 

       8 80 5 15 
      9 80 5 15 
      10 80 

 
10 10 

     11 70 
 

30 
      12 75 

 
25 

      13 50 50 
       14 30 30 30 

      15 30 10 
     

60 
 16 30 

   
70 

    17 30 30 
  

30 
    18 25 70 

    
5 

  19 25 75 
       20 20 80 
       21 15 15 
   

70 
   22 

 
30 

  
30 30 

   23 
  

100 
      24 

       
100 

 25 
       

100 
  

Tabelist on näha, et enim kasutatakse siiski müüki otse talust. Seejärel turg/laat ning 

kolmandana muu, mis enamike vastanute puhul tähendab müüki tuttavatele ja sõpradele. 

Ühel juhul oli muu all välja toodud müük teistele laadal müüjatele. 

Kõige vähem kasutavad sellele küsimusele vastanud mesinikud jaotuskanalina Internetti, 

hulgimüüki ning müüki kohalikule toitlustajale. 

Kaks mesinikku kasutavad jaotuskanalina ainult müüki teisele tootjale ning üks mesinik 

ainult müüki tuttavatele. 

Protsentuaalselt ei osanud kasutatavaid kanaleid välja tuua 14,6% vastanutest ehk 6 

mesinikku, kuna kasutatavad jaotuskanalid on aastati erinevad. Nende mesinike poolt 
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nimetatud kanalite hulgas on kõige enam kasutatavateks kanaliteks müük talust, turg/laat, 

hulgimüük ning müük teisele tootjale. 

Ka selle küsimuse vastustest võib järeldada, et enimkasutatavad kanalid on otsekanalid, 

seejärel kohalik toidupood ja jaekaubandus ning müük teisele tootjale. 

Järgnevalt võtab autor vaatluse alla mesinike eelistused müügikanalite osas. Uuritakse, kas 

eelistatakse kasutada pigem ühte või mitut jaotuskanalit, millise kanali kaudu eelistatakse 

oma toodangut müüa ning millise kanali kaudu ei soovita oma toodangut müüa. Lisaks on 

palutud antud vastuseid põhjendada. 

Küsimusele „Kas eelistate kasutada üht või mitut müügikanalit? Miks?“ eesmärgiks oli 

teada saada põhjused, miks eelistatakse ühte või teist varianti. 

Vastanutest 50% eelistab mitut müügikanalit ja 42% ühte või äärmisel juhul kahte kanalit. 

Kolme vastust (8% vastanutest) ei saanud kummagi alla liigitada – vastati, et eelistatakse 

müüa sellele, kes ostab, kellelt raha saab või kes kõrgemat hinda maksab. 

Mesinikud, kes vastasid, et eelistavad mitut müügikanalit tõid välja järgmised põhjused: 

 raha laekub erinevatel aegadel; 

 riskide hajutamine ehk ühe kanali parem müük kompenseerib teise kanali kehvemat 

müüki; 

 rohkem võimalusi mee müügiks; 

 suurem tõenäosus mesi ära müüa; 

 ei ole kindlalt väljakujunenud kliente. 

Ühe kanali eelistamine põhjused, mille mesinikud välja tõid on järgmised: 

 meekogus pole piisavalt suur; 

 turustuskulud on väiksemad; 

 ühte kanalit on lihtsam ja mugavam hallata; 

 tarnekindlus on suurem; 

 oma klientuur on väljakujunenud. 

Selgitamaks välja, kas mesinike poolt kasutatavad kanalid langevad kokku nende poolt 

eelistatavate kanalitega küsiti neilt küsimused „Millise müügikanali kaudu eelistaksite oma 

toodangut müüa?“ ning „Millise müügikanali kaudu ei soovi oma toodangut kindlasti 

müüa?“ ning vastuseid paluti põhjendada. 
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Joonisel 15 on välja toodud võrdlus, milliseid müügikanaleid enim eelistatakse ja milliseid 

hetkel enim kasutatakse. 

 

 

Joonis 15. Mesinike vastused küsimustele „Millise müügikanali kaudu eelistaksite oma 

toodangut müüa?“ ja „Milliseid müügikanaleid kasutate mee müügiks“, %. 

 

Jooniselt on näha, et rohkem eelistataks kasutada müüki Interneti teel, hulgimüüki, müüki 

jaekaubandusele ja kohalikule toidupoele ning müüki kohalikule toitlustajale. 

Internetti eelistataks seetõttu, et selle kaudu on lihtne müüa ning puuduvad kulud näiteks 

transpordile ja müügikohale. Ka vastavalt teoreetilises osas tehtud järeldusele on Interneti 

peamisteks eelisteks jaotuskanalina võimalus kokku hoida nii aega kui kulusid, nii 

tootjatele kui tarbijatele (vt tabel 1). 

Hulgimüüki eelistataks võrreldes hetkeolukorraga kõige enam. Selgitustena on välja 

toodud, et hulgimüügi puhul ei peaks toodangut kodus ladustama, ajakulu toodangu 

müügile oleks väiksem ning samuti kulud pakendamisele väiksemad. Teoreetilises osas 

selgitati välja, et tootjate jaoks on hulgikaubanduse puhul eelisteks, et hulgimüüjad võivad 

osta suuri koguseid, pidada ladu, hoolitseda kontaktide eest klientidega, vähendada 
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krediidiriski ning korraldada tarneid (Tonndorf 2005: 56), seega sarnased eelised mesinike 

väljatooduga. 

Samas tuuakse välja, et hulgimüüki ei kasutata hetkel, kuna mesinikel puudub selleks 

Eestis võimalus, sest kokkuostu hind on väga madal. 

Müüki jaekaubandusele eelistataks seetõttu, et saaks rohkematele inimestele oma tooted 

nähtavaks muuta ning kaks mesinikku on toonud välja parema hinna. Jaekaubandusele 

eelistavad müüa mesinikud, kes kasutavad hetkel jaotuskanalitena peamiselt otsekanaleid. 

Sellest võib järeldada, et soovitakse klientuuri laiendada ning ajakulu toodangu 

turustamisele vähendada. Teoreetilises osas selgitati välja, et enamuse toodetest ja 

teenustest ostab lõpptarbija siiski kauplustest ning jaemüügi puhul kaasnevad sellised 

teenused nagu toodete ja hoiustamine ning toote saadavuse kindlustamine (Zentes et al. 

2007: 1). 

Kohalikku toidukauplust ning kohalikku toitlustajat eelistataks seetõttu, et toodangu saab 

kiiremini müüdud ning ei pea laatadel ja turgudel käima. Ehk autor järeldab, et oluline on 

mesiniku jaoks müügile kuluv aeg.  

Teistele tootjatele eelistatakse müüa, kuna see on kiirem kui talust müük ning laatadel ja 

turgudel osalemine ning enamasti makstakse kauba eest ette. 

Suur osakaal eelistatavatest kanalitest on jäänud siiski ka otse talust müügile ning 

laatadel/turgudel müügile, peamisteks põhjusteks on väike toodangumaht ja täiendavate 

kanalite kasutamiseks vajaduse puudumine.  

Otsemüügi kanalite eelistena tuuakse veel välja, et saadakse kohest tagasisidet toodangu 

osas, mesinikel on võimalik tutvustada oma toodangut paremini ja selgitada selle häid 

omadusi ning lisaks jäävad ära kulud vahendajatele. Ka siin võib välja tuua sarnasuse 

teoreetilises osas, alapeatükis 1.2 (vt tabel 1), kirjeldatuga, kus sai välja toodud, et 

otsemüügi puhul puuduvad kulud vahendajatele, mistõttu on tootjal võimalik kliendile 

pakkuda soodsamat hinda või teenida suuremat kasumit. 

Kokkuvõtvalt võib selle küsimuse vastusest järeldada, et paljud meetootjad eelistaksid 

kasutada enam kanaleid kui nad praegu kasutavad, et hajutada riske, saada kõrgemat hinda 

ning vähendada enda ajakulu toodangu müügil. 

Võrdlus kanalite kohta, mille kaudu mesinikud kindlasti ei soovi oma toodangut müüa ning 

mida hetkel kasutatakse on välja toodud joonisel 16. 



57 

 

 

 

Joonis 16. Mesinike vastused küsimustele „Millise müügikanali kaudu ei soovi oma 

toodangut kindlasti müüa?“ ja „Milliseid müügikanaleid kasutate mee müügiks“, %. 

 

Küsitluse tulemusel selgus, et 49% vastanutest ei soovi kindlasti oma toodangut müüa 

hulgikauplejatele. Jooniselt on näha, et hetkel kasutataksegi hulgimüüki väga vähe (6% 

vastanutest). Hulgikauplejatele ei soovita müüa peamiselt liiga madala hinna tõttu. Ka 

uuringust „Mesinike nägemus meeturust“ (2007: 23) selgus ühe peamise põhjusena, miks 

hulgimüüjatele ei soovita müüa, see et hulgiostjate hinnad on liialt madalad ning hulgiost 

tihtipeale juhuslikult organiseeritud, mistõttu pole majanduslikult võimalik kogu meesaaki 

hulgimüüja hooleks anda. 

Lisaks toodi hulgimüügi negatiivsete aspektidena välja, et ei taheta, et kvaliteetne mesi 

segataks kokku mitte nii kvaliteetse toodanguga, puudub otsene tagasiside mee tarbijalt, 

liiga tülikas on tegeleda erinevate vahendajatega ning toodangut ei ole piisavalt ja pigem 

soovitakse oma toodangut ise müüa. 

32% vastanutest ei soovi kasutada jaekaubandusele müüki ning jooniselt on näha, et seda 

kanalit kasutab hetkel kõigest 4% vastanutest. Hind on oluline enamikele meetootjatele ka 
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jaekaubanduse puhul ehk toodi samuti välja, et jaekaubandusettevõtted ei maksa sobivat 

hinda või on vahendustasu liiga suur. Lisaks ei soovita jaekaubanduse kasutamist 

müügikanalina, kuna see on kulukas ja riskantne, tuleb paberid korda ajada, mis on 

aeganõudev ja tülikas ning ei ole piisavalt müügimahtusid. Samamoodi nagu hulgimüügi 

puhulgi, soovib osa mesinikest oma toodangu ise müüa ja saada klientidelt tagasisidet. Üks 

mesinik tõi põhjusena välja, et kurb on vaadata, kuidas mesi elutult poelettidel vedeleb. 

Samuti toodi ühe selgitusena välja, et kui mesi jääb kauemaks kaupluse riiulile seisma, 

tekivad probleemid mee kvaliteedi osas – mee kvaliteet võib langeda ning kauba 

tagasivõtmisega kaasnevad lisakulud. Ehk kui võrrelda mesinike välja toodut teoreetilises 

osas käsitletuga, siis jaemüügi puhul puudub tootjal kontroll toodete hoiustamistingimuste 

üle (vt tabel 3). 

29% ei soovi kindlasti müüa teisele tootjale, kuna samuti on hind madalam, kui otse 

kliendile müües ning jääb ära reklaam endale ja seetõttu soovitakse ise oma toodangut 

müüa. Lisaks sarnaselt hulgimüügile, ei soovita, et kvaliteetne mesi segataks kokku 

kahtlase väärtusega meega või imporditud/odavama meega. ning 24% ei soovi kindlasti 

kasutada müügikanalina Internetti. 

Internetti müügikanalina ei soovi kasutada 24% vastanutest, peamiselt seetõttu, et 

vanematel inimestel ei ole maal Internetti ning üks mesinik hindas, et Interneti teel ostjad 

on äärmiselt tülikad. 

Vastanud mesinikest 12% ei soovi müüa kohalikule väiksemale toidupoele, kuna nendest 

kohtadest ostetakse vähe ehk nõudlus on väike ja kaup võib lettidele seisma jääda. 

Samuti 12% mesinikest ei soovi müüa turgudel ja laatadel, sest ei soovita ise sellele aega 

kulutada. 

Vastanutest 10% ei soovi kasutada otsemüüki talust, seda peamiselt seetõttu, et ei ole aega 

ise taolise müügiga tegeleda. Nende vastanute hulgas olid mesinikud, kes müüvad 

peamiselt hulgi või teisele tootjale. Vastavalt teoreetilises osas käsitletule saab välja tuua, 

et vahendajale müüki peaks eelistama otsemüügile, kui tootja ise müügiga tegeleda ei 

soovi, ei ole selleks piisavalt aega või asutakse peamisest turust kaugel (Liivaauk et al 

2007: 20). 

Üks mesinik on veel välja toonud, et ei soovi müüa neile, kes maksavad ametlikult ning 

kes ostavad korraga liiga vähe, tegemist mesinikuga, kes müüb kogu oma toodangu 

hulgimüüjatele. 
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Vastanutest viis tootjat ehk 12% vastanutest ei toonud eraldi välja konkreetset valikut, 

põhjendades seda sellega, et soovivad müüa neile, kes maksavad rohkem ehk kanali viis ei 

ole oluline. 

 

 

3.2.3 Olulised tegurid müügikanali valikul 

 

Käesolevas alapeatükis võetakse vaatluse alla mesinike arvamused selle kohta, mida 

peetakse müügikanali valikul kõige olulisemaks ja milliseks hindavad mesinikud oma 

toodangu realiseerimise võimalusi. Selgitatakse välja, millise hinnaga on mett müüdud 

ning kui palju aega kulub toodangu turustamisele võrreldes põhitegevusega. Lisaks 

uuritakse kas mesinikud suurendaksid mesilastarude arvu, kui toodangut oleks lihtsam 

turustada, mis kõige enam takistab mesinike hinnangul mee müüki ning kas mõni 

organisatsioon, liit või ühendus on mesinike hinnangul mee müügile kaasa aidanud. 

Mesinikelt on kõigepealt uuritud, mida peetakse müügikanali valikul oluliseks. Valida oli 

võimalik kaheksa vastusevariandi vahel, kusjuures võis valida ka mitu varianti. Autor on 

mesinikele vastusevariandid välja pakkunud arvestades teoreetilise osa peatükis 1.4 

koostatud kokkuvõtvat loetelu, mis käsitleb olulisemaid tegureid jaotuskanalite valikul. 

Mesinike vastused on välja toodud joonisel 17. 

 

 

Joonis 17. Mesinike vastused küsimusele „Mida peate müügikanali puhul kõige 

olulisemaks?“, % 
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Vastustest selgub, et kõige olulisem on toodangu eest saadav hind – selle tõi vastusena 

välja 77% vastanud mesinikest. Lisaks hinnale on tähtsamad veel müügile kuluv aeg – 

57% ning tarbija soovid ja ootused – 53%. 

Mõnevõrra vähem olulisteks teguriteks on müügikanaliga kaasnevad kulud, mille tõi välja 

28% vastanud mesinikest, saadud toodangu kogus – 26% ning toote omadused ja iseloom – 

25%. 

Konkurentsi peab müügikanali valikul oluliseks 8% vastanud mesinikest. Selle tõid 

vastusena välja mesinikud, kes kasutavad mee müügiks otsekanaleid. Ka teoreetilises osas 

käsitletule on kohati konkurents põllumajandusturunduses ettevõtete vahel nii suur, et 

mõjutab otseselt jaotuskanalite valikut (Davies, M.J., Davies, E. 1995: 67).  

Uuringust „Mee turg Eestis ja mee müügi suurendamise võimalused“ hindas kolm 

neljandikku mesinikest, et konkurents Eestis mesindussektoris lähiaastatel suureneb. 

Lisaks hinnatakse, et suureneb ka konkureerimine välismaise meega. (Mee turg … 2015: 

39) 

Järgnevalt on uuritud, kuidas hindavad mesinikud oma toodangu realiseerimise võimalusi 

(arvestades viimast 3-5 aastat). Selle küsimuse eesmärgiks on teada saada, kui suuri raskusi 

tekitab toodangu müük mesinikele. 

Küsimustikus paluti valida üks vastus neljast: 

 väga hea – suudan oma toodangu igal aastal kiiresti ja omale sobiva hinnaga müüa; 

 hea – toodangu müük läheb suuremate tõrgeteta, müün toodangu aasta jooksul, 

enam-vähem sobiva hinnaga; 

 rahuldav – müün meetoodangu 1-2 aasta jooksul või soodsamalt (hulgihinnaga); 

 kehv – toodangu müük on aeganõudev ja kulukas, osa müügiks toodetud meest 

võib jääda müümata või müün väga soodsalt. 

Antud kriteeriumite välja töötamisel olid autorile abiks kaks tunnustatud mesinikku. 

Mesinike hinnangud toodangu realiseerimise võimaluste kohta on välja toodud joonisel 18. 
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Joonis 18. Mesinike hinnang oma toodangu realiseerimisvõimaluste kohta, %. 

 

Suurem osa mesinikest peab oma toodangu realiseerimise võimalusi heaks või väga heaks 

– kokku 90% vastanutest. 46% vastanutest heaks ning 44% väga heaks. 

2% vastanutest peab müügivõimalusi rahuldavaks ning 8% kehvaks. Nende viimaste 

hulgas on mesinikud, kes kasutavad peamiselt otseturustuskanaleid – otse tarbijale müüki, 

laatadel/turgudel müüki ning tuttavatele müüki. 

Analüüsides saadud andmeid edasi, saab välja tuua, et kehvaks hindas toodangu 

realiseerimise võimalusi 10% hobimesinikest ja 8% poolkutselistest mesinikest (joonis 19), 

kusjuures enamik nii vastanud mesinikest omab mesilastarusid Tartumaal. 

 

 

Joonis 19. Mesinike hinnang toodangu realiseerimise võimaluste kohta suurusgruppide 
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Suurem osa ehk 52% hobimesinikest siiski leiab, et toodangu realiseerimise võimalused on 

väga head ning 39% peab neid heaks. Poolkutselistest mesinikest 33% peab võimalusi 

väga heaks ning 58% heaks. 

Professionaalsetest mesinikest ei pea vastanutest ükski mee realiseerimise võimalusi 

kehvaks. 33% professionaalsetest mesinikest peab võimalusi väga heaks, 56% heaks ning 

11% rahuldavaks. Kuna professionaalsetest mesinikest enamik on tegutsenud pikemalt, siis 

autor eeldab, et neil on välja kujunenud oma kliendid ja jaotuskanalid, mistõttu ei ole 

toodangu realiseerimine kuigi suureks probleemiks. 

Erinevatest mesindussektoris läbiviidud uuringutest on selgunud, et üheks kõige 

olulisemaks teguriks mesinike jaoks turustamisel on toodangu eest saadav hind, seega 

küsiti mesinikelt ka millise hinnaga oma toodangut müüdi (joonis 20). 

 

 

Joonis 20. Küsitlusele vastanud mesinike vastuste sagedusjaotus toodangu müügihinna 

osas 
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millega toodang müüdi. 
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mesinike hulgas ka üks tootja, kes müüb kogu toodangu teisele tootjale. Lisaks on 

kõrgemat hinda saanud Harjumaal, Tartumaal ja Raplamaal mesilastarusid omavad  

mesinikud. 

Hind 5–6 eurot/kg toodi välja 26 mesiniku poolt. Nende hulka kuuluvad mesinikud 

erinevatest maakondadest ning on raske välja tuua kindlat kanalit, mida peamiselt 

kasutatakse. 

Valikust madalaima hinna, 3–4 EUR/kg, tõid välja 4 mesinikku, kelle hulka kuuluvad 

mesinikud, kelle toodangumahud on suured (2 500–16 500 kg/aastas) ning kes kasutavad 

toodangu müügiks mitut jaotuskanalit, sealhulgas ka hulgimüüki või müüki teisele tootjale. 

Sellest võib järeldada, et hulgi müües saab mesinik väiksemat hinda. 

Edasi uuriti turustamisele kuluva aja kohta ehk esitati küsimus „Kui palju aega võtab 

toodangu turustamine võrreldes põhitegevusega?“. Põhitegevuse all on mõeldud kõiki 

tegevusi, mis on seotud mesila hoolduse, mee kogumise ning pakendamisega. Valida oli 

võimalik kolme variandi vahel ning vastused küsimusele on välja toodud joonisel 21. 

 

 

Joonis 21. Vastused küsimusele „Kui palju aega kulub turustamisele võrreldes 

põhitegevusega?“ 
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kasutades vahendajaid (vt tabelid 1 ja 2), kuna otsemüügi puhul ei ole võimalik korraga 

müüa suuremaid koguseid, lisaks võtab müügikohtadesse sõit ja seal müümine suure osa 

tootja ajast. 

Turustamisele kulub rohkem aega kui põhitegevusele kolmel mesinikul ehk 6%-l 

vastanutest. Kusjuures kaks mesinikku nendest on tegutsenud juba üle 30 aasta. 

Jaotuskanalitena kasutatakse otsemüüki, müüki kohalikule kauplusele või müüki teisele 

tootjale. 

Võrdselt põhitegevusega kulub turustamisele aega 15%-l vastanutest ning turustamisele 

kulub vähem aega kui põhitegevusele 79%-l vastanud mesinikest. 

Kokkuvõttes võib järeldada, et enamus mesinikel, siiski kulub turustamisele vähem aega 

kui põhitegevusele, mis on positiivne, kuid siiski osal mesinikest moodustab turustamisele 

kuluv aeg võrreldes põhitegevusega suure osa. 

Edasi uuritigi mesinikelt kas nad suurendaks mesilastarude arvu, kui toodangut oleks 

lihtsam turustada. Küsimust ajendas esitama ka asjaolu, et eelnevatest mesinike seas 

läbiviidud uuringutest on selgunud, et mesinikel on toodangut vähem, kui on nõudlus.  

Vastanud mesinikest 63% vastasid jaatavalt ehk suurendaksid oma mesilastarude arvu ning 

ülejäänud, 37% vastanutest, ei teeks seda.  

Analüüsides vastuseid veelgi saab välja tuua, et jaatavalt vastas enamus mesinikest, kes 

olid välja toonud, et toodangu kogus on väiksem kui nõudlus ning tootjad, kes on 

mesinikena tegutsenud vähem aega. Eitavalt vastasid mesinikud, kes on juba pikalt 

tegutsenud, enamus üle 15 aasta tegutsenud mesinikud.  

Kuna autoril oli enne küsitluse läbiviimist alust arvata, et osal mesinikest esineb toodangu 

müügil raskusi, siis esitati küsimus „Mis kõige enam takistab mee müüki?“. Küsimusele 

vastas 52 mesinikku ja valida oli võimalik ka mitu varianti.  

Vastusevariandid koostas autor arvestades teoreetilises osas, alapeatükis 1.4, välja toodud 

mesindustoodete turustamisega seotud probleeme. 

Küsimuse vastuste osakaal on toodud joonisel 22. 
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Joonis 22. Mesinike hinnangud küsimusele „Mis kõige enam takistab mee müüki?“, % 
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kõrge, kuna oma tooted tuleb ise pakendada ja reklaamida ning laatadel ja turgudel 

käimine eeldab samuti kulutusi. 

Mesinikke koondavaid ühendusi ja liitusid on Eestis palju, kes abistavad mesinikke 

erinevate probleemide korral. Saamaks teada, kas turustamisel on nendest 

organisatsioonidest abi olnud esitati mesinikele küsimus „Kas toodangu müügi kasvule on 

keegi kaasa aidanud?“. Jaatavata vastuse puhul paluti nimetada konkreetsemalt, kes.  

Sellele küsimusele vastas kokku 39 mesinikku, nendest 35 (90%) eitavalt ja 4 (10%) 

mesinikku jaatavalt. Küsitluses osalenutest 15 mesinikku jättis sellele küsimusele 

vastamata, millest autor eeldab, et ei osatud kedagi konkreetselt välja tuua või ei tunnetata, 

et kellestki oleks abi olnud. 

Valdavalt vastati, et mee turustamisega peab ise hakkama saama ning siiani on ise otsitud 

erinevaid toodangu müügi võimalusi ja müügikohti. 

Mesinikud, kes vastasid küsimusele jaatavalt, tõid välja, et neid on toodangu müügi kasvu 

juures abistanud sellised ühendused nagu Eesti Meetootjate Ühendus, Eesti Mee Ühistu. 

Kaks vastajat on välja toonud, et otseselt küll aidatud ei ole, kuid kaudselt on ehk 

mõjutanud erinevate ühingute ja liitudepoolne mee propageerimine ning mesinduse 

tutvustamine. 

Viimasena on küsitluses toodud mesinikele võimalus välja tuua märkusi ja ettepanekuid 

toodangu turustamise kohta. 

Peamiste probleemidena on välja toodud, et turgu rikuvad vahendajad ja teised meetootjad, 

kes müüvad välismaist mett Eestis toodetud meena.  

Importmeele kehtivad leebemad nõuded, kui Eesti mesinikele, seetõttu on 

jaemüügikettides keeruline müüa. Lisaks on välismaine mesi madalama hinnaga ning ka 

seepärast on raske kauplusekettides konkureerida. Ettepanekuna on välja toodud, et tuleks 

suurendada kontrolli sissetoodava mee üle ja see eraldi märgistada. 

Mee müügi ja meetoodangu suurendamiseks on välja toodud ettepanek, et mesinikke 

ühendavad organisatsioonid võiks korraldada mee kokkuostu. See oleks heaks võimaluseks 

mesinikule oma toodangut lihtsamalt turustada ning Eesti mesinikel oma toodanguga ehk 

ka võimalus välisturgudele siseneda. Mitmel korral on mainitud ka ühistu loomist, mis 

tegeleks mee kokkuostu ja müügiga. 
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Välja on ka toodud, et hulgihinnad on madalad, millest autor järeldab, et seetõttu 

kasutataksegi peamiste kanalitena otsekanaleid, et saada kõrgemat hinda. 

Veel on mainitud, et mee turustamist võiks riiklikult toetada ning mesindust ning mee häid 

omadusi võiks veel enam propageerida. 

 

 

3.3 Järeldused ja ettepanekud 

 

Käesolevas alapeatükis keskendub autor peamiste järelduste väljatoomisele ning 

ettepanekute tegemisele, arvestades Eesti mesinduse turu ülevaadet, küsimustiku teel 

saadud vastuseid ja teoreetilises osas käsitletut. 

Vastavalt uurimisülesannetele oli küsitluse eesmärgiks välja selgitada ning analüüsida 

Eesti meetootjate poolt praegu kasutatavaid jaotuskanaleid ning nende valikut mõjutavaid 

faktoreid ning anda soovitusi, milliseid jaotuskanaleid võiksid mesinikud kasutada ja 

kuidas neid kombineerida. 

Esmalt võtab autor vaatluse alla mesinike poolt kasutatavad jaotuskanalid. Vastavalt 

teoreetilises osas väljatoodule selgus, et väiketootjatele soovitatakse toodangu 

realiseerimiseks kasutada eelkõige otsekanaleid. Nii mesinduse turu ülevaatest kui 

küsitluse tulemustest selgus, et mesinike puhul on tegemist eelkõige väiketootjatega ning 

suurem osa mesinikest müüb toodangu otsekanaleid kasutades. Seega võib järeldada, et 

kuna toodangu mahud on väikesed on mesinikud valmis ise panustama nii aega, kui 

rahalisi ressursse toodangu müügiks.  

Teoreetilises osas selgus, et otsekanali puhul müüb tootja kauba otse kasutajale, kas 

personaalselt, firmakaupluse või lao kaudu (Vihalem 1995: 92) ning enamlevinumateks 

võimalusteks on müük talust ja talupood, taluturud, laatadel ja messidel müük, 

maanteeäärne müügipunkt, tarbija korjab saagi ise, tellimusmüük, postimüük, talurestoran 

ja kastimüük. (Ohvril, 2007: 69; Liivaauk et al. 2007:15). Küsitluses osalenud mesinikud 

kasutavad valdavalt otsemüügivõimalustena otse talust müüki, laatadel ja turgudel müüki 

ning müüki sõpradele ja tuttavatele. Hendershott, Zhang (2006: 282) on välja toonud, et 

järjest enam kasutatakse otseturustuse võimalusena Internetti. Mesinike puhul Internetti 

laialdaselt ei kasutata, seda eelkõige põhjustel, et vanematel inimestel ei ole maal Internetti 

ning toodangu mahud on väikesed. Küsitluse vastustest võib siiski järeldada, et osa 
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mesinikest oleks huvitatud Internetimüügi võimalusest, kui mitte müügikanalina, siis 

vähemalt reklaamikanalina. 

Otsemüügi eelisteks vastavalt teoreetilises osas käsitletule on parem kontroll toote jaotuse 

ja teenuse kvaliteedi üle, võimalus tarbijaga vahetult suhelda, võimalus hoida kokku 

kulusid ja seega klientidele tooteid soodsamalt pakkuda ning tarbijate huvi osta otse 

tootjalt (vt tabel 1). Küsitluste tulemustest võib järeldada, et mesinike jaoks on samuti kõik 

nimetatutest eelisteks ning lisaks selgus mesinduse turu ülevaatest, et Eestis soovib enamik 

tarbijaid osta mett otse tootjalt. 

Otsekanali puudusteks, vastavalt teoreetilises osas käsitletule (vt tabel 1), on järgmised 

faktorid: tootja poolt ise kanali juhtimine võib kujuneda aja- ja kapitalimahukaks, tootjal 

võivad puududa vajalikud kompetentsid toodete müümisel. Ka küsitluse tulemustest 

selgus, et mesinike jaoks on otsekanalite kasutamine ajamahukas, kuna tuleb ise tegeleda 

kõigi jaotuskanali funktsioonidega. 

Küsimuse juures, kus paluti mesinikel välja tuua, kuidas jaotuskanaleid kombineeritakse 

oli sagedasemaks vastuseks, et kasutatakse ainult otse talust müüki. Sellest võib järeldada, 

et enamus mesinikel puudub hetkel vajadus lisakanalite kasutamiseks, kuna on välja 

kujunenud kindel klientuur ning toodangut on vähe. 

Mesinikud, kes kasutavad mitut kanalit mee müügiks, kombineerivad omavahel peamiselt 

otsekanaleid – enim kasutatakse siiski otse talust müüki, seejärel turgudel/laatadel müüki 

ning sõpradele ja tuttavatele müüki. Vähem kasutatakse otse talust müügi kõrval müüki 

kohalikule toidupoele ja jaekaubandusele. 

Kaudseid kanaleid, vahendajaid kasutavad mesinikud vähe – peamiselt on vahendajateks 

jaekauplused (nimetati väikseid toidupoode ning ETK-d) ning hulgiostjad ja teised tootjad.  

Mesinikud, kes kasutavad kanalina müüki hulgikauplejatele ja teistele tootjatele pigem ei 

kasuta lisaks teisi kanaleid, vaid kogu toodang müüaksegi otse vahendajale. Kaudset 

kanalit kasutavate mesinike toodang on võrreldes otse talust müüvate tootjate toodanguga 

tunduvalt suurem. Seega võib järeldada, et otsekanaleid ei kasutata lisaks seetõttu, et see 

võtaks väga palju aega ning lihtsam on müüa suuri koguseid hulgiostjatele. Vastavalt 

teoreetilises osas välja selgitatule (vt tabel 2) on kaudsete kanalite eelisteks kanali 

funktsioonide jäämine vahendaja kanda, võimalus korraga suuremaid kogused müüa, eraldi 

reklaami ja turustamiskulude puudumine ning võimalus rohkem pühenduda 
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põhitegevusele. Seega langeb vahendajaid kasutavate mesinike arvamus kokku 

teoreetilises osas väljatooduga, eelkõige, mis puudutab turustamisele kuluvat aega. 

Kuigi mesinikud kasutavad peamiselt ühte või äärmisel juhul kahte kanalit, eelistaksid 

paljud vastanutest (50% vastanutest) kasutada pigem mitut. Mitme kanali eelistamise 

põhjendustena toodi välja, et sel juhul laekub raha erinevatel aegadel, on rohkem võimalusi 

mee müügiks, on võimalik riske hajutada ehk ühe kanali kaudu parem müük kompenseerib 

teise kanali kehvemat müüki ning ei ole kindlalt välja kujunenud kliente. Ka teoreetilises 

osas selgus, et kanalite kombineerimine võimaldab riske hajutada (Redman et al. 2004: 15) 

ning kui ühe kanali kaudu on toodangu müük väiksem, on mõistlik kasutada juurde veel 

teisi kanaleid. Lisaks on kanalite kombineerimine heaks garantiiks pääseda suuremast 

majanduslikust tagasilöögist, kui ühe kanali kaudu müük peaks ära langema või osutub see 

mingil hetkel vähetulusaks (Ibid.). 

42% vastanud mesinikest eelistab kasutada ühte või äärmisel juhul kahte kanalit. Autor 

järeldab, et seda eelistatakse peamiselt seetõttu, et hetkel puudub vajadus enamate kanalite 

kasutamiseks kuna toodangu hulk on suhteliselt väike ning kogu mesi õnnestub ära müüa 

püsiklientidele. Kui aga toodangukogused peaks suurenema, võetaks kasutusele ka mitu 

kanalit korraga. 

Vaadates küsitluse tulemusi jaotuskanalite kasutamise eelistuste kohta võib järeldada, et 

mesinikud eelistaks kasutada peamiselt selliseid kanaleid, mille kaudu müük läheks 

lihtsamalt ja kiiremini, saaks küsida suuremat hinda ning oluline on, et tarbija teaks, kelle 

toodangut ostab. 

Valdavalt peavad mesinikud oma toodangu müügi võimalusi heaks või väga heaks, seda 

seetõttu, et toodangu kogused ei ole väga suured ning tänu püsiklientide olemasolule 

õnnestub toodang kiiresti realiseerida. Kuid enamik küsitluses osalenutest (63% 

vastanutest) on arvamusel, et kui toodangut oleks lihtsam turustada, suurendaksid nad 

mesilastarude arvu. Sellest järeldab autor, et kuigi praegu õnnestub mesi enamikel kiiresti 

realiseerida, siis toodangu suurenemisel võivad tekkida probleemid selle müügil ning tuleb 

kasutusele võtta lisakanalid. 

Peamisteks probleemideks mee müügil hinnatakse vähest tootmismahtu, tihedat 

konkurentsi (sealhulgas konkureerimist välismaise odavama meega) ning aja- ja rahalist 

kulu toodangu turustamisel.  



70 

 

Tingituna asjaolust, et küsitluse tulemuste analüüsil kerkis sagedasti esile probleem, et 

mesinike toodangu kogused on väikesed ning välja on kujunenud kindel klientuur ja kohati  

ületab nõudlus pakkumist, on autori üheks ettepanekuks mesinikele suurendada 

mesilastarude arvu ja seeläbi toodangu mahtu. Kuna mesi ei ole kiiresti riknev kaup, on 

seda õigetel tingimustel säilitades võimalik hoida ka järgnevateks aastateks. 

Arvestades seda, et peamiselt müüakse toodang püsiklientidele ning kasutatakse enamasti 

müüki otse talust või teisi otsekanaleid, võiks mesinikud kaaluda ka alternatiivseid 

kanaleid. Seejuures võiks mesinikele rohkem abiks olla mesinikke ühendavad liidud ja 

ühingud. Üheks ettepanekuks, mille mesinikud ise välja tõid,  oli see, et mesinikke 

koondavad ühendused võiks organiseerida mee kokkuostu Eesti mesinikelt. See 

võimaldaks mesinikel kiiremini oma toodangut realiseerida, millest autor järeldab, et 

mesinikel jääks rohkem aega tegeleda põhitegevusega ning seeläbi motivatsiooni 

suurendada tootmisvõimsusi. Lisaks toovad mesinikud välja ka ettepaneku luua ühistu, 

mille eesmärgiks oleks samuti mee kokkuost mesinikelt ning meetoodangu ühine 

turustamine. See võimaldaks müüa toodangut ka jaekettidele ning isegi eksportida. 

Tulemustest selgus ka asjaolu, et tarbijad eelistavad osta mett otse mesinikelt, kuna sel 

juhul saab olla peaaegu kindel, et toodang on kvaliteetne ning ei ole tegemist imporditud 

meega. Seetõttu on autori ettepanekuks, et lisakanalite leidmisel tuleb arvestada asjaoluga, 

et lõpptarbijale peab jääma teadmine, millisest piirkonnast ja kellelt mesi on saadud. 

Kaudsete kanalite valikul tuleks kindlasti leida ja kasutada usaldusväärseid vahendajaid – 

näiteks teised tootjad, kelle peale saab kindel olla, et ei osteta kahtlase väärtusega mett 

ning samuti oleks võimaluseks kasutada mesinike ühenduste abi või teha koostööd teiste 

mesinikega.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tootmistegevuse üheks oluliseks komponendiks on turustamine ning igal tootjal tuleb 

arvestada sellega, kuidas teha oma toodang klientidele kättesaadavaks. Jaotuskanali valik 

on ettevõtte toodete müügi edukuse seisukohalt oluline, kuna see mõjutab otseselt toodete 

ja teenuste müüki.  

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti meetootjate poolt kasutatavad 

jaotuskanalid ja nende kombineerimine, tegurid, mis mõjutavad jaotuskanalite valikut mee 

ja meetoodete puhul ning teha ettepanekuid jaotuskanalite teadlikumaks 

kombineerimiseks. 

Jaotuskanalite liigitamisel kasutatakse kõige enam jaotamist otse- ja kaudseteks kanaliteks. 

Otsekanal hõlmab üldjoontes tootja ja tarbija vahelist kommunikatsiooni ning kaudsete 

kanalite puhul on toodete edastamisel tarbijale kanalisse kaasatud vahendaja või 

vahendajad. 

Teoreetilises osas käsitletud informatsiooni põhjal selgus, et otsekanali peamisteks 

eelisteks tootja seisukohalt on parem kontroll toote jaotuse ja teenuse kvaliteedi üle ning 

võimalus tarbijaga vahetult suhelda ja saada tagasisidet toodete kohta. Otsekanaleid 

soovitatakse eelkõige alustavatele ettevõtetele ning väiketootjatele. 

Kaudsete kanalite eelisteks on eelkõige, et kanali funktsioonid on vahendaja või 

vahendajate kanda, mistõttu on tootjal enam aega keskenduda põhitegevusele ning lisaks 

on vahendajate kaudu võimalik müüa korraga suuremaid koguseid, kui otsemüügi puhul, 

samuti jäävad ära kulud reklaamile ning turustamisele. 

Vastavalt teoreetilises osas väljaselgitatule mõjutavad jaotuskanalite valikut mitmed 

tegurid – üldjoontes on nendeks ettevõtte eesmärk, ettevõtte seisund, toote omadused, turu 

iseloomustus ning keskkonnategurid. Seega tuleb iga ettevõtte ja toote puhul konkreetselt 

otsustada, milline või millised jaotuskanalid on sobivaimad toodete müügiks. 

Erinevaid jaotuskanaleid võib kasutada ka samaaegselt ehk kombineeritult, seejuures on 

eesmärgiks valida kasutatavad kanalid selliselt, et toode või teenus oleks sihtgrupile kergelt 
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kättesaadav ja märgatav. Mitme kanali samaaegne kasutamine võib luua olulisi edueeldusi, 

kuna nii on võimalik kogu toodetu parima hinnaga ära müüa. Lisaks aitab mitme 

müügikanali kasutamine riske hajutada, kuna kui ühe kanali kaudu peaks müük olema 

raskendatud on võimalik kasutada teisi kanaleid. 

Arvestades mee ja meetoodete omadusi ning mesinduse turgu jõuti järeldusele, et peamised 

tegurid jaotuskanalite valikul on toote omadused, tarbija soovid ja ootused, toodangu eest 

saadav hind, müügikanaliga kaasnevad kulud, turustamisele kuluv aeg ning toodangumaht. 

Kokkuvõtvalt jõuti teoreetilises osas järeldusele, et Eesti mesindustoodete puhul tuleb 

kasutada mõnevõrra erinevaid jaotuskanaleid, kui tavatoidukaupade puhul, kuna Eestis 

tegutsevad pigem väikemesinikud, kelle toodangumahud ei ole kuigi suured. Lisaks on 

mee ja meetoodete omapäraks see, et tarbijad eelistavad seda osta otse tootjalt, kuna see 

tekitab enam usaldust, et mesi on kvaliteetne ja looduslik. 

Magistritöö teoreetilises osas välja selgitatut võeti arvesse töö empiirilise osa tulemuste 

analüüsimisel. Empiirilise osa eesmärgiks oli esmalt anda ülevaade mesinduse turust 

Eestis, mis võimaldab lugejal enam aimu saada mesinduse turul toimuvast ning lisaks 

mesinike seas läbiviidud küsitluse teel välja selgitada ning analüüsida meetootjate poolt 

kasutatavaid jaotuskanaleid, nende valikukriteeriume ja kombineerimist ning probleeme 

meetoodangu turustamisel. 

Mesindus on üha enam populaarsust koguv tootmisharu, millele viitab nii mesilasperede 

arvu kui mesilasperedega majapidamiste arvu kasv, samas on põllumajanduslike 

majapidamiste, kes toodavad mett müügiks, arv iga aastaga vähenenud. Sellest võib 

järeldada, et suurem osa mesinikke toodab mett oma tarbeks ning mee müügiga ei soovita 

niivõrd palju tegeleda. 

Peamiste tulemustena selgitati välja, et Eestis tegutsevad enamasti väikemesinikud, kes 

kasutavad jaotuskanalitena eelkõige otsekanaleid. Suurem osa vastanutest müüvad mee 

otse talust tarbijale. Kombineeritakse seda kanalit eelkõige teiste otsekanalitega, milleks on 

turgudel ja laatadel müük ning müük sõpradele ja tuttavatele. Suuremad tootjad kasutavad 

kanalitena müüki hulgimüüjatele või teistele tootjatele, seejuures kasutatakse teisi kanaleid 

vähe või mitte üldse. Mõnevõrra kasutatakse ka müüki kohalikule toidupoele ning müüki 

Interneti teel ning kõige vähem kasutatakse jaotuskanalina jaekaubandust. 

Otsemüügi eelisteks peavad mesinikud võimalust tutvustada oma toodangut tarbijatele ise 

ja selgitada selle häid omadusi, otsemüük on kiire ja lihtne ning ei ole kulusid 
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vahendajatele. Otsemüüki kasutatakse ka seetõttu, et ei ole piisavaid toodangumahtusid 

hulgimüüjatele müümiseks ega jaekaubandusse sisenemiseks ning on väljakujunenud 

püsikliendid, kellele õnnestub toodang kiiresti müüa. 

Suurem osa vastanud mesinikest eelistaks kasutada rohkem kanaleid, kui hetkel 

kasutatakse, seega pigem mitut kanalit korraga, kuna see võimaldab hajutada riske ja saada 

kokkuvõttes paremat hinda. Kuna aga toodangumahud pole piisavad mitme kanali 

kasutamiseks on jäädud valdavalt otsekanalite juurde. 

Peamised tegurid, mis mesinike jaoks on müügikanali valikul olulised, on toodangu eest 

saadav hind, müügile kuluv aeg ning tarbija soovid ja ootused, need tegurid tõid välja 

valdav osa mesinikest. Tähtsateks on ka müügikanaliga kaasnevad kulud, saadud toodangu 

kogus ning toote omadused ja iseloom. 

Enamik mesinikest hindab oma toodangu realiseerimise võimalusi heaks või väga heaks, 

autor järeldab, et selle põhjuseks on eelkõige väike toodangumaht, mis kohati ületab 

nõudlust ning asjaolu, et suurel osal küsitlusele vastanud mesinikest on välja kujunenud 

kindel tarbijaskond. Teisalt aga suurendaks enamik mesinikke oma mesilastarude arvu ja 

toodangumahtu, kui toodangut oleks lihtsam realiseerida. 

Küsitluse tulemuste analüüsiga selgitati välja, et enamikul mesinikest ei ole mee müügil 

olulisi takistusi, mis on positiivne. Suurimate takistustena toodi aga välja vähest 

tootmismahtu, tihedat konkurentsi, ajakulu ja rahalist kulu mee müümisel. 

Kokkuvõtvalt on autori peamised järeldused ja ettepanekud järgmised: 

 otsus kasutada ja kombineerida peamiselt otsekanaleid on õige, eelkõige seetõttu, et 

toodangumahud pole kuigi suured; 

 lisaks on mesi toode, mida enamik tarbijatest soovib osta otse mesinikult, kuna nii 

ollakse kindlamad, et see on kvaliteetne; 

 mesinikud võiks kaaluda meetoodangu suurendamist, kuna mesi ei ole kiiresti 

riknev kaup; 

 suuremate toodangumahtude juures võiks kasutada lisaks otsekanalitele ka 

vahendajatele müüki; 

 vahendajatena sobiks eelkõige mesinike ühistu või teised usaldusväärsed tootjad;  

 mesinike ühenduste ja teiste tootjatega võiks rohkem koostööd teha. 

Oluline on, et lõpptarbijale peab jääma teadmine, millisest piirkonnast ja kellelt mesi on 

saadud, seetõttu tuleb kasutada usaldusväärseid kanaleid. 
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COMBINING DISTRIBUTION CHANNELS FOR SELLING 

APICULTURE PRODUCTS 

SUMMARY 

 

Marketing is an important component of manufacturing operations and every producer has 

to consider ways to make their products available for clients. The choice of distribution 

channels is important for successful marketing, as it directly influences the sale of products 

and services.  

The objective of this Master's thesis was to determine the distribution channels used by 

Estonian honey producers, ways of combining them and factors that influence the choice of 

distribution channels for honey and honey products, as well as to make suggestions on a 

better-informed combining of distribution channels. 

Distribution channels are commonly classified into direct and indirect channels. In general, 

a direct channel involves communication between the producer and the consumer, whereas 

in the case of indirect channels, one or more dealers are also involved in passing the 

products on to the consumers. 

Based on information covered in the theoretical part of the thesis, the main advantages of a 

direct channel for the producer are better control over the distribution of products and 

quality of services, as well as the opportunity to communicate directly with the consumer 

and get feedback on products. Direct channels are primarily recommended to beginner 

enterprises and small producers. 

Advantages of indirect channels are mainly that the functions of the channel are performed 

by the dealer(s), leaving the producer more time to concentrate on their main operations, 

and that dealers enable to sell bigger quantities at a time and there are no additional 

advertising and marketing costs. 

Based on the outcomes of the theoretical part, several factors influence the selection of 

distribution channels – generally, these include the objective of the enterprise, status of the 

business, characteristics of the product and the market, and environmental conditions. Thus 
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the most suitable distribution channel(s) must be determined for each specific enterprise 

and product. 

Various distribution channels can also be used jointly, i.e. in combination, with the goal of 

selecting channels in such a way that the product or service would be easily available and 

noticeable for the target group. The combined use of several channels may create important 

prerequisites for success, as it allows selling all produce with the best price. In addition, the 

use of several distribution channels helps to spread risks, since if selling through one 

channel becomes problematic, it is possible to use other channels. 

Taking into account the characteristics of honey and honey products and the beekeeping 

market, it was concluded that the main factors in the choice of distribution channels 

include product characteristics, the wishes and expectations of the consumer, the price 

acquired for products, costs related to the distribution channel, time spent on marketing 

activities, and production volume. The general conclusion was that Estonian beekeeping 

products require somewhat different distribution channels than conventional food products, 

since in Estonia, beekeeping is mostly done on a smaller scale and production volumes are 

not very high. An additional peculiarity of honey and honey products is that consumers 

prefer to buy them directly from producers, as this creates more trust that the honey is 

natural and of high quality. 

The outcomes of the theoretical part of the Master's thesis were taken into account when 

analysing the results of the empirical part. The objective of the empirical part was to give 

an overview of the Estonian beekeeping market and, with the help of a survey of 

beekeepers, to determine and analyse the distribution channels used by honey producers, 

the selection criteria and combinations of the channels, as well as problems encountered in 

marketing honey products.  

Beekeeping is a field of production that is gaining popularity, which is indicated by the 

increase both in the number of bee colonies and the number of households owning bee 

colonies; however, the number of agricultural households who produce honey for sale has 

decreased yearly.  It can be concluded that the majority of beekeepers produce honey for 

their own use and the sale of honey is not a priority. 

The main results include that in Estonia, there are mostly small-scale beekeepers who 

primarily use direct distribution channels. The majority of respondents sell honey directly 

from the farm to the consumer. This channel is primarily combined with other direct 
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channels, i.e. selling at markets and fairs and to friends and acquaintances. Bigger 

producers sell to wholesalers or other producers, with little or no use of other channels. To 

some extent, products are also sold to a local food store and via the Internet; the least used 

distribution channel is retail trade. 

According to beekeepers, the advantages of direct sale are the opportunity to introduce and 

explain the merits of their products to consumers themselves; direct sale is fast and easy 

and there are no dealer costs. Direct sale is also used because the production volume is not 

large enough for selling to wholesalers or entering retail trade, and as there are established 

regular customers who quickly buy the products. 

The majority of beekeepers who participated in the survey would prefer to use more 

channels than they are currently using, i.e. more channels simultaneously, as this would 

enable to spread risks and ultimately get a better price.  However, since production 

volumes are not large enough for using several channels, direct channels dominate. 

The main factors contributing to the choice of distribution channels are the price acquired 

for products, the amount of time spent on selling, as well as the wishes and expectations of 

the consumer; these factors were mentioned by the majority of beekeepers. Costs related to 

the distribution channel, production volume and the characteristics and nature of the 

product were also highlighted as important factors. 

The majority of beekeepers found the opportunity of selling their produce to be good or 

very good; the author concludes that this is mainly due to low production volume, which in 

some cases exceeds the demand, and the fact that the majority of respondents have 

established consumer connections. On the other hand, most beekeepers would increase the 

number of their beehives and production volume if it were easier to sell their produce. 

The analysis of survey results revealed that most beekeepers have no major hindrances to 

selling honey, which is positive. The major problems were said to be low production 

volume, intense competition, the amount of time spent and financial costs when selling 

honey. 

The author's general conclusion is that the beekeepers' decision to use and combine mainly 

direct channels is good, primarily as currently the production volumes are not substantial. 

In addition, honey is a product that most consumers prefer to buy directly from the 

beekeeper, to be sure of the quality of the product. Also, many misconceptions are 
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spreading about honey, which the beekeepers can rebut, explaining the valuable 

characteristics of honey directly to customers. 

As the self-supply of honey is low in Estonia and the survey also revealed that some 

beekeepers do not have enough produce to meet the demand, beekeepers could consider 

increasing their honey production and selling to dealers in addition to using direct 

channels. Especially suitable would be a beekeeper cooperative or other trustworthy 

producers who would be responsible for buying up and marketing honey. It would also be 

useful to cooperate with beekeeper associations who could organise the buying up of 

produce from beekeepers and help more with marketing honey products. 
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Lisa 1. Küsimustik mesinikele 

Küsitlus meetootjatele: Eesti meetootjate poolt 

kasutatavad müügikanalid 
Valikvastustega küsimuste puhul võimalik märkida mitu varianti. 

 

1.    Kui kaua olete mesinikuna tegutsenud? (aastates) 

 

 

2. Mesila(te) asukoht maakonna täpsusega 

 
Harjumaa 

Hiiumaa 

Ida-Virumaa 

Jõgevamaa 

Järvamaa 

Läänemaa 

Lääne-

Virumaa 

Põlvamaa 

Pärnumaa 

Raplamaa 

Saaremaa 

Tartumaa 

Valgamaa 

Viljandimaa 

Võrumaa 

 

3. Mesilasperede arv 

 

 

4. Kas peate end professionaalseks või hobimesinikuks? 

 

Professionaalne mesinik/ kutseline mesinik 

Poolkutseline mesinik 

Hobimesinik 
 

5. Keskmine meetoodang aastas (kilogrammides) 
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Lisa 1 järg 

 

6. Kui suur osa saadud meetoodangust on läinud müügiks? 

(kilogrammides) 

 
 

 

7. Kui suure osa meetoodangust müüte otse tarbijale, st ei kasuta vahendajat? 

 

91 - 100% 

71 - 90% 

51 - 70% 

31 - 50% 

11 - 30% 

alla 10% 

 

8. Palun selgitage eelmist vastust. Miks kasutate või ei kasuta otse tarbijale müüki? 

 

 

9. Kui kasutate vahendajaid, siis kes ja kui suured on vahendajad? 

 

 
 

 

10. Millist kanalit kasutate oma mee müügiks? Märkige kõik võimalused, mida kasutate? 

 
Müük otse talust tarbijale 

Turg/ laat 

Müük kohalikule toitlustajale (sh lasteaiad, koolid) 

Väiksem kohalik toidupood 

Müük  jaekaubandusettevõtetele 

Hulgimüük 

Müük teisele tootjale 

Müük Interneti teel  

 

11. Millised on 3 enim kasutatavat kanalit ja kui suure osa toodangust iga kanali kaudu 

protsentuaalselt müüte? 
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Lisa 1 järg 

 

12. Kas eelistate kasutada ühte või mitut müügikanalit? Miks? 
 

 
 

 
 

 
 

13. Millise müügikanali kaudu eelistaksite oma toodangut müüa? 

 

Müük otse talust tarbijale 

Turg/ laat 

Müük kohalikule toitlustajale (sh lasteaed, koolid) 

Väiksem kohalik toidupood 

Müük jaekaubandusketile 

Hulgimüük 

Müük teisele tootjale 

Müük Interneti teel 

Muu 

 

14. Palun selgitage eelmist vastust. 

 

 
 

 
 

 
 

15. Millise müügikanali kaudu ei soovi oma toodangut kindlasti müüa? 

 

Müük otse talust tarbijale 

Turg/ laat 

Müük kohalikule toitlustajale (sh lasteaed, koolid) 

Väiksem kohalik toidupood 

Müük jaekaubandusketile 

Hulgimüük 

Müük teisele tootjale 

Müük Interneti teel 

Muu 
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16. Palun selgitage eelmist vastust. 

 
 

 
 

 
 

17. Mida peate müügikanali valikul kõige olulisemaks? 

 

toodangu eest saadav hind 

müügile (turustamisele) kuluv aeg 

tarbija soovid ja ootused 

konkurents 

müügikanaliga kaasnevad kulud 

toote omadused ja iseloom 

saadud toodangu kogus 

 

18. Milliseks hindate oma toodangu realiseerimise võimalusi (arvestades viimast 3-5 aastat)? 

Väga hea (suudan oma toodangu igal aastal kiiresti ja omale sobiva hinnaga müüa) 

Hea (toodangu müük läheb suuremate tõrgeteta, müün toodangu aasta jooksul, enam-

vähem sobiva hinnaga) 

Rahuldav (müün meetoodangu 1-2 aasta jooksul või soodsamalt (hulgihinnaga)) 

Kehv (toodangu müük on aeganõudev ja kulukas, osa müügiks toodetud meest võib jääda 

müümata või müün väga soodsalt) 

 

19. Millise hinnaga müüsite enamuse oma toodangust? (võib valida ka 2 varianti, kui on 

mingi hinnaga võrdses koguses müüdud) 

 

7 eurot/kg ja rohkem 

5 - 6 eurot/kg 

2- 4 eurot/kg 

 

20. Kui palju aega võtab toodangu turustamine võrreldes põhitegevusega (mesila hooldus, 

mee kogumine, pakendamine jne)? 

 

Turustamisele kulub rohkem aega 

Turustamisele kulub võrdselt aega põhitegevusega  

Turustamisele kulub vähem aega kui põhitegevusele  
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21. Kas suurendaksite mesilastarude arvu, kui toodangut oleks lihtsam turustada? 

Jah 

Ei 

 

22. Mis kõige enam takistab mee müüki? 

 

info puudumine (millal, kus on võimalik müüa) 

ajakulu toote müümisel 

rahaline kulu toote müümisel (transport, etiketid, pakendamine) 

vähene tootmismaht 

toote hind on tarbijale liiga kallis 

müügikohtade vähesus 

müügikohad on liiga kallid/ kehvad tingimused müügikohal 

tihe konkurents 

tarbijal puudub toote vastu piisav huvi 

olulisi takistusi ei ole 

muu 

 

 

23. Kas toodangu müügi kasvule on keegi kaasa aidanud (näiteks MTÜ-d, mesinike ühendused/ 

liidud jne)? Kui jah, siis kes? 

 

 
 

 
 

 
 

24. Märkused, ettepanekud toodangu turustamise kohta, mida soovite lisada. 
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Lisa 2. Naturaalse mee import aastal 2014.  

(Eesti Mesinike Liidu poolt kogutud statistika. Koostatud ESA kiirstatistika alusel 

veebruaris 2015). 

 

Naturaalse mee import 2014 (jaanuar-detsember)  

 

Sihtriik  

Kogus 

(kg) 

Osakaal 

(%) 

Summa  

(EUR) 

Osakaal 

(%) 

Tšehhi 533,96 0,3 7242,54 1,0 

Saksamaa 4,30 0,0 20,59 0,0 

Taani 1613,60 0,8 6673,84 0,9 

Hispaania 30915,61 15,0 136797,03 19,3 

Soome 5192,20 2,5 22342,54 3,2 

Prantsusmaa 5,00 0,0 45,28 0,0 

Ungari 24912,87 12,1 73448,73 10,4 

Itaalia 47,00 0,0 717,49 0,1 

Leedu 90346,21 43,8 281693,37 39,7 

Läti 52556,16 25,5 179016,62 25,2 

Norra 20,00 0,0 203,28 0,0 

Portugal 177,23 0,1 926,06 0,1 

Venemaa 4,00 0,0 27,41 0,0 

Ameerika Ühendriigid 10,00 0,0 61,82 0,0 

KOKKU 206338,14 100,0 709216,60 100 
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Lisa 3. Naturaalse mee eksport aastal 2014 (Eesti Mesinike Liidu poolt kogutud 

statistika. Koostatud ESA kiirstatistika alusel veebruaris 2015). 

 

Naturaalse mee eksport 2014 (jaanuar kuni detsember) 

Sihtriik  
Kogus 

(kg) 

Osakaal 

(%) 

Summa  

(EUR) 

Ühiku hind 

(EUR/kg) 

Hiina 1750,00 52,4 17050,00 9,74 

Saksamaa 43,20 1,3 155,04 3,59 

Soome 1490,36 44,7 8948,97 6,00 

Läti 31,68 0,9 142,56 4,50 

Norra 5,00 0,1 37,50 7,50 

Rootsi 11,00 0,3 63,90 5,81 

Saint Vincent 6,00 0,2 44,04 7,34 

KOKKU 3337,24 100,0 26442,01 7,92 

sh Eestis toodetud 1767,00 53,0 17157,94 9,71 
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