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LÜHIKOKKUVÕTE 

Praegusel ajal on Eestis põllumajanduslik väiketootja küllaltki kehvas seisus võrreldes 

suurtootjaga. Väiketootja ellujäämise üheks võimaluseks on arendada otseturundust. Eestis 

on tarbijal küll võimalik saada toitu otse tootjalt, aga tarbijal puudub kohustus seda osta. 

Kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) mudeli puhul, aga jagab tarbija 

põllumajandusliku tootjaga tootmisega seotud riske. Mis tähendab, et tarbija ostab aktsia, 

mille eest saab vastu hooaja jooksul põllumajanduslikku toodangut. CSA meetod on 

kasulik mõlemale poolele, tarbija saab tervisliku toidu ja tootja saab garantii, et tema kaup 

kindlasti ära ostetakse. Seega antud mudel võiks Eesti väiketootja jaoks olla võimaluseks 

luua endale kindel kliendibaas. Antud töö eesmärgiks oligi välja selgitada, kas Eestis oleks 

tarbijapoolset nõudlust CSA mudelile. Selleks analüüsis autor toidu nõudlust käsitlevat 

kirjandust ja viis läbi ankeetküsitluse. Uuringust selgus, et tarbijaid mõjutavad toidu 

ostmisel kõige rohkem maitse, tervislikkus ja see, et köögiviljad oleksid ökoloogiliselt 

puhtad. Toiduga seotud tegevuste osas peab tarbija, aga oluliseks süüa värsket ja 

tervislikku toitu ning valmistada ise toitu. Erinevatest võimalustest osta toitu otse tootjalt 

meeldisid tarbijatel küll kõige enam taluturg ja mahetoitu müüv toidupood, kuid 61% 

vastajatest olid ka huvitatud CSA mudelist. CSA-ga liitumisel pidasid tarbijad oluliseks 

aktsia hinda, kauba kättesaamise punkti ja kauba valikut. Uurimuse andmete põhjal selgus 

ka tõsiasi, et Eesti tarbija on küllaltki hinnatundlik. Enamus tarbijad ei ole valmis maksma 

CSA aktsia eest kõrgemat hinda kui 450 € ja väga vähesed tarbijad maksaksid CSA aktsia 

eest rohkem kui 750 €. 

ABSTRACT 

At present-day, small agricultural producers are in a quite poor state compared to major 

manufacturers. One way for small producer to survive is to develop direct marketing. 

Although, in Estonia, consumers can get food directly from the producer, the consumer has 

no obligation to purchase. In community supported agriculture model, consumer and 

producer share production-related risks. It means that the consumer buys a share and 

receives agricultural production throughout the season. CSA method is beneficial to both 



 

 

parties: the consumer gets healthy food and the producer gets a guarantee that his goods 

will be purchased. Therefore, CSA could be a good way for small producers to create a 

solid consumer base in Estonia. The aim of this research was to find out if there is a 

consumer demand for CSA in Estonia. For this, the author analyzed the literature related to 

the food demand and conducted a survey. The research showed that when buying food, 

consumers are most influenced by the taste, healthfulness and if the vegetables are 

ecologically clean. Most important food related activities for consumers are eating fresh 

and healthy things and preparing food by themselves. Although consumers mostly prefered 

to buy food from farmers market and organic food shop, 61% of the respondents were also 

interested in CSA model. Most important factors to join the CSA were the price of the 

share, delivery location and the choice of goods. The survey results also revealed the fact 

that Estonian consumers are quite price-sensitive. Most consumers would not pay higher 

price than 450 € for the share of CSA and very few consumers would pay more than 750 €. 
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SISSEJUHATUS 

Praegusel ajahetkel on paljud Eesti maapiirkonnad tööhõive ja maaelu arendamise 

seisukohalt küllaltki kehvas seisus. Selle põhjuseks on kindlasti ka see, et väiketootjad ei 

suuda püsida konkurentsis suurtootjatega. Väiketootjate ainukeseks võimaluseks on 

keskenduda nišitoodete tootmisele ja teha koostööd omavahel. Väiketootja ellujäämise 

üheks võimaluseks on arendada otseturundust. Eestis praegu kasutusel olevate 

otseturunduskanalite puhul saab tarbija küll kauba otse väiketootjalt, kuid tarbijal puudub 

kohustus seda kaupa osta. USA-s on aga üsna populaarseks saanud selline otseturunduse 

mudel nagu CSA (kogukonna poolt toetatud põllumajandus). CSA mudel on kasulik 

mõlemale poolele, tarbija saab tervisliku toidu ja tootja saab garantii, et tema kaup 

kindlasti ära ostetakse. CSA võikski olla Eesti väiketootja jaoks üheks võimaluseks luua 

endale kindel kliendibaas.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks ongi uurida, kas Eestis oleks tarbijapoolset nõudlust 

kogukonna poolt toetatud põllumajandusele (CSA). Eesmärgi saavutamiseks püstitati 

järgnevad uurimisülesanded: 

1 )  anda ülevaade kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) põhimõtetest ning 

kirjeldada kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) nõudlust mõjutavaid 

tegureid; 

2 )  läbi viia küsitlus tarbijate seas, et välja selgitada, millised tegurid mõjutavad 

kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) nõudlust.  

Töös kasutatakse esmaseid andmeid ning töö teostamise meetodiks on ankeetküsitlus, 

analüüsimisel kasutatakse kvantitatiivset analüüsi. Bakalaureusetöö koosneb kahest osast: 

teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas annab autor ülevaate hetkel Eestis 

kasutatavate põllumajandustoodangu turustamise võimalustest, selgitatakse, milles seisneb 

Eesti jaoks uudne mudel kogukonnapoolt toetatud põllumajandus (CSA) ja käsitleb 

tegureid, mis võiksid mõjutada tarbijapoolset nõudlust kogukonna poolt toetatud 

põllumajandusele (CSA). Bakalaureusetöö teoreetiline osa on koostatud põhinedes 

erialastele raamatutele, artiklitele, uuringutele, erinevatele internetiallikatele ja 

väljaannetele. 
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Töö empiirilises osas viiakse läbi ankeetküsitlus, uurimaks tarbijapoolset nõudlust 

kogukonna poolt toetatud põllumajandusele (CSA). Selgitatakse uurimuse metoodikat ja 

uurimise läbiviimise põhimõtteid. Tutvustatakse uurimustulemusi, analüüsitakse neid ja 

tehakse järeldused.  
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1. PÕLLUMAJANDUSLIKU TOODANGU TURUSTAMINE 

JA KOGUKONNA POOLT TOETATUD PÕLLU-

MAJANDUS (CSA) 

1.1. Põllumajandusliku toodangu turustamine Eestis 

Toiduainetööstus on Eesti jaoks üks olulisem töötleva tööstuse valdkond, moodustades 

umbes 2% kogu Eesti sisemajanduse koguproduktist (Eesti maaelu... 2014: 30). Eesti 

toiduainetetööstus sõltub suurel määral ekspordist, mis on tingitud siseturu väiksusest ja 

küllaltki madalast ostujõust. 2010. aastal eksportis toiduainetööstus 448,2 miljoni euro eest 

toodangut. Toiduainetööstuse toodangu ekspordist kõige suurema osatähtsusega oli 

piimasektor 33%. Praegusel hetkel ületavad piima ja teravilja tootmismahud Eesti 

sisevajaduse, samuti on piiri peal ka liha tootmismahud, see annab võimaluse nendel 

põllumajandustoodetel kujuneda peamisteks ekspordiartikliteks. Eesti toidukaupade 

eksporti soodustab loodusliku ja ökoloogiliselt puhta toorme kasutamine ja peamiste 

eksportturgude lähedus. Põhilised eksportriigid olid 2011. aastal Leedu, Läti, Venemaa ja 

Soome, üle 50% kogu toidukaupade ekspordi summast eksporditi nendesse riikidesse. 

(Eesti maaelu... 2014: 32) 

Toodangu turustamise puhul on oluline tarneahela pikkus. Tarneahel on organisatsioonide 

võrgustik, mis on seotud toote või teenuse liigutamisega tarnijalt kliendini. Eestis on 

tarneahela lülidest kõige enam kontsentreerunud jaekaubandus, seega omavad 

jaekaubandusettevõtted ka suurimat turujõudu. Jaekaubandus on koondunud viie suurema 

kaubandusketi Selveri, Maxima, ETK Grupi, Rimi ja Prisma kätte (Põllumajandus ja... 

2012: 62). Kuna jaekaubandusele kuulub tarneahelas turujõud, siis omavad nad paremat 

läbirääkimisvõimet, mis väljendub paremates lepingutingimustes, kokkuostuhindades jms.  

Kohalike põllumajandustoodete peamiseks turustamise takistuseks on ettevõtete väiksus ja 

killustatus, mistõttu on toodangu maht väike, toodangu kvaliteet ebaühtlane ja 

problemaatiline tarnekindlus. Suuremad põllumajandusettevõtted turustavad oma 

toodangut põhiliselt toorainena tööstustele, kuna nad suudavad pakkuda piisavalt suure 
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mahuga toodangut. Väikestel tootjatel, aga ei ole tootmismahud piisavalt suured, et saaksid 

töötlevate tööstuste ja kaubandussektoriga hinnaläbirääkimisi pidada. Väikeste ettevõtete 

ellujäämise võimaluseks on spetsialiseeruda ja keskenduda nišitoodete tootmisele, mis ei 

eelda suuri tootmismahtusid, aga võimaldab saada siiski piisava sissetuleku. Sellised 

ettevõtted peavad siiski arvestama ka teatud riskidega nagu toodangu hooajalisuse, 

ebaühtlase saagikuse ja potentsiaalsete klientide leidmisega, kuna tooted on enamjaolt 

mõeldud otse tarbijale turustamiseks. Nišitoodete turustamise teeb, aga keeruliseks see, et 

tarbijaskond asub enamasti suuremates linnades, seega peab tootja tegema kulutusi, et 

transportida kaup kliendini võimalikult kiirelt ja mugavalt. Väiketootja üheks võimaluseks 

nende takistuste ületamiseks on kasutada erinevaid otseturunduskanaleid, mis annavad 

võimaluse end tarbijale tutvustada ja konkureerida jaekaubandusettevõtete poolt pakutava 

toodanguga. (Eesti maaelu... 2014: 34) Väiketootja põhilised otseturunduskanalid 

praegusel hetkel on müük talust ja talupoest, maanteeäärsed müügipunktid, tarbija korjab 

ise saagi, posti- ja veebikaubandus, toiduvõrgustikud ja taluturg.   

Talust müük ja talupood on hea võimalus saada tootjal tagasisidet oma toodangu kvaliteedi 

ja ka kliendi soovide kohta, mida võiks järgneval aastal kasvatada. Klient, aga saab näha, 

kus tema ostetud toit on kasvatatud ning uurida, kuidas toimub tootmisprotsess. Müük 

talust on üks lihtsamaid otseturundus vorme, müümise jaoks ei ole vaja eraldi ruume, kaup 

tuleb, kas otse põllult või hoidlatest. Klientideks on tavaliselt lähiümbruse elanikkond, aga 

ka juhuslikud möödujad. Juhuklientide jaoks pannakse tavaliselt tee äärde viitav silt, millel 

on tootja kontaktid. (Mahetoit... 2004: 7) Talupoodi otseturunduskanalina on mõistlik 

kasutada, siis kui tootevalik on mitmekesine ja talul on hea asukoht (Ohvril 2007: 70). Et 

pakkuda laiemat tootevalikut on mõistlik teha koostööd ümbruskonna talunikega. Eestis 

tegutsevad praegu näiteks sellised talupoed nagu Saksa Talupood, Rapla Talupood, 

Talupood Põlvas (OÜ Talutoit), Promenaadi Talupood ja Nopri Talupood.  

Hooajaliste saaduste puhul kasutatakse Eestis ka maanteeäärseid müügipunkte. See on hea 

võimalus müüa oma toodangut juhuostjale. Väljapanek muidugi peab olema ahvatlev ja 

viitavad sildid võiksid olla juba 100-200 m kaugusel müügipunktist, et potentsiaalne ostaja 

ei sõidaks mööda. Suve perioodil on selline otseturunduskanal üsna populaarne näiteks 

Mustvee kandis. (Ohvril 2007: 72) 

Eestis kasutatakse ka talust korjamise turustusvormi. Marjade, puuviljade, kaunviljade 

koristamiseks kulub palju tööjõudu, mistõttu on mõistlik kaasata tarbija saagi koristusse. 



9 

 

Selle turustuskanali puhul ei pea tootja tegelema ladustamise, pakendamise ja transpordiga. 

Tarbijale annab see turustusmeetod, aga hea võimaluse viibida maal. (Ohvril 2007: 72)  

Eestis on kasutusel ka kastisüsteem, sellega tegeleb OÜ Ökosahver, see pole küll 

otseturundus, aga tarbija ja tootja vahel on siiski vaid üks vahendaja. Ettevõte ostab Eesti 

tootjatelt kokku värsket köögivilja, puuvilja, mett, taimeteed ja maitsetaimi. Kast sisaldab 

kümme toodet ja vajadusel saab tellija pakutud nimekirjas olevaid tooteid välja vahetada 

ning lisada imporditud mahetooteid nagu näiteks pähklid, oliivid, rosinad jne. Tellitud 

kaup viiakse Tartu ja Tallinna klientidele koju kohale. Praeguseks kasutab seda võimalust 

oma toidu ostmiseks kuskil 200-300 peret, neile lisaks veel juhuostjad. Tellimusi on 

võimalik vormistada ka internetipoes. (Mahetoit... 2004: 10)  

Eestisse on loodud ka mitmeid toiduvõrgustikke, mille kaudu on võimalik tarbijal tellida 

kohaliku tootja talukaupa või mahetoodangut. Näiteks tegutseb Eestis mitu 

kodanikeühendust Otse Tootjalt Tarbijale (O.T.T.) (nt Raasiku OTT, Kuusalu OTT, 

Viljandimaa OTT jne), mille puhul toimub kaubavahetus ilma vahendustasuta. Kauba 

kättesaamine toimub tavaliselt korra nädalas ja klient maksab otse väiketootjale. Lisaks 

Otse Tootjalt Tarbijale kodanikeühendustele tegutsevad Eestis veel ka mitmed 

kaubaringid. Kaubaring on veebipoe või tellimislisti kaudu toimiv süsteem. Kuna 

kaubaringipidajal on kulud seoses lao, transpordi ja vahel ka tööjõuna, siis kaubal on 

üldiselt kulupõhine juurdehindlus. Eestis tegutsevad sellised kaubaringid nagu 

Maakaup.ee, Lõuna Eesti toiduvõrgustik jne. (Toiduvõrgustikud... 2015) Eestis tegutseb ka 

MTÜ Tagurpidi Lavka, mis toob väiketootja kauba maalt linna. Kaupa saab tellida kaks 

korda nädalas interneti vahendusel ning kauba saab kätte, kas Telliskivi Loomelinnakust 

või siis tuuakse kaup otse koju (sellisel juhul lisandub kohaleveo tasu). (Talukaup... 2015) 

Üheks otsemüügi võimaluseks on ka posti- ja veebikaubandus. Postimüüki kasutavad 

Eestis näiteks maitse- ja ravimtaimemüüjad. Tellimus tehakse, kas telefoni, e-posti või talu 

kodulehe kaudu ning kaup saadetakse postiga või kulleriga otse koju. (Mahetoit... 2004: 

11) Selliseid tooteid nagu kartul, juurviljad, munad, liha jne. tuuakse koju või antakse üle 

kokkulepitud kohas.  

Ka taluturg on üks oluline otseturunduskanal Eestis, müügileti pidamine turul ei ole väga 

kulukas ja lisanduvad vaid transpordikulud. Tavalisel turul peab mahetootja ja kohalik 

tootja konkureerima odavama importkaubaga, taluturul, aga võivad müüa vaid kohalikud 
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tootjad. (Ohvril 2007: 78) Eestis tegutseb päris mitu taluturgu, näiteks Lõunakeskuse 

taluturg, Pärnu Taluturg, Viimsi taluturg jne.  

Väikeettevõtjad müüvad oma toodangut ka otse restoranidele, kohvikutele, baaridele jne. 

Sellisel juhul on võimalik mõningaid talutooteid pakkuda suurpakendites ning samuti ei 

pea mõtlema pakendi kujunduse peale, kuna pole vaja veenda lõpptarbijat toote headuses. 

Peale nimetatud otseturunduskanalite müüakse oma tooteid veel ka turismiettevõtetele, 

laste- ja tervishoiuasutustele ning laatadel ja messidel.  

 

1.2. Kogukonna poolt toetatud põllumajandus (CSA) 

CSA on uuenduslik põllumajanduslik otseturundusmudel, mis koosneb tarbijatest ja 

tootjast, kes jagavad nii riske kui ka kasu. Eesti keelde tõlgitult tähendab CSA (community 

supported agriculture) kogukonna poolt toetatud põllumajandust. Erinevalt 

traditsioonilisest põllumajandusest ei jää üksi taluniku kanda sellised riskid nagu  

ebasoodne ilmastik, kahjurid, kehv saagikus jne. CSA puhul ostab klient talunikult hooaja 

alguses aktsia, mille eest saab hooaja jooksul iga nädal või iga kuu erinevaid köögivilju ja 

muid tooteid. (Community supported... 1996) Aktsia eest saadud ettemaks võimaldab 

tootjal, aga paremini planeerida oma tootmist. CSA otseturundus mudel on kasulik 

mõlemale poolele, talunik saab stabiilse ja  kindlama sissetuleku ning lähedasema seose 

kogukonnaga, kliendid, aga saavad süüa tervislikult värsket toitu, tundes ennast nii rohkem 

ühenduses maaga, kus see toit on kasvatatud. See mudel põhineb tootja ja tarbija otsesel 

suhtel. Selleks, et tekiksid sellised suhted, kutsuvad tootjad tavaliselt kliente tallu külla, 

näiteks saagi koristuse või muude põllutöödega seotud toimingute ajal, nii saavad kliendid 

osa võtta neist töödest ja näevad, kus kohast nende toit tuleb. (Rural Guide to... 2013: 1)  

Robyn Van En on selle kokku võtnud nii: tootja + tarbija + aastane kohustus üksteisele = 

CSA ja ütlemata suured võimalused (Henderson, Van En 2007: 19).  

CSA mudel sai alguse 1960-date aastate keskel Jaapanis, kandes nime teikei, mis tõlgitult 

tähendab taluniku näoga toitu. Koduperenaised märkasid, et imporditud toidu osakaal oli 

järjest kasvand ning kuna kohalikud väiketootjad ei suutnud konkurentsis püsida, toimus 

migratsioon suurlinnasesse. 1965. aastal pöörduski grupp naisi kohaliku tootja poole 

ideega, et parandada talunike olukorda ning varustada oma peresid värskete puu- ja 

köögiviljadega. Talunikud olid nõus varustama toiduga sellisel juhul, kui mitmed pered 



11 

 

annavad lubaduse toetada talu. Tehti leping ja see oligi teikei algus. (Eating for Your... 

1995) Umbes samal ajal moodustati Euroopas sarnaseid mudeleid. Euroopa mudel kasvas 

välja Rudolph Steineri biodünaamilisest põllumajandusest, see idee oli välja töötatud juba 

20. sajandil. Biodünaamiline põllumajandus põhineb ideel, et kõik elusorganismid, 

sealhulgas maa, taimed ja loomad sõltuvad üksteisest. (History... 2015) Ameerikasse tõi 

CSA mudeli šveitslane Jan Van Tuin 1985. aastal. (Henderson, Van En 2007: 275) Jan 

Van Tuin oli Šveitsis Zürichi lähedal asuva CSA projekti Topanimbur kaasasutaja. Ta 

tutvustas CSA ideed Robyn Van En-le Indian Line farmis, Massachusettsis ja uus 

otseturundusmudel oligi saanud alguse Põhja-Ameerikas. (History... 2015) Tänaseks on 

mudel levinud nii Aafrikas, Aasias, Euroopas kui ka Lõuna-Ameerikas. Mudelil on palju 

erinevaid nimesid erinevates keeltes (nt AMAP Prantsusmaal, GAS Itaalias, FRACP 

Šveitsis jne). (CSA Around... 2015) 

CSA mudelil on neli erinevat liiki (Share in... 2015: 3):  

1) põllumajandustootja juhitav;  

2) aktsionäride/tellijate juhitav;  

3) põllumajandustootjate ühistu juhitav;  

4) põllumajandustootjate ja aktsionäride ühistu juhitav. 

Põllumajandustootja juhitav liik on kõige enam levinud USA-s. Selle liigi puhul teeb tootja 

kõik juhtimisotsused, näiteks otsustab milliseid põllukultuure kasvatada ja tarnete 

sageduse. Ka korraldab ja turustab CSAd ning otsib ise tellijad. Aktsionäride/tellijate 

juhitava liigi puhul korraldavad CSAd kohalikud elanikud, palkavad põllumajandustootja, 

kes kasvatab kindlaid põllukultuure või toodab muid tooteid. Enamus juhtimisotsuseid 

teevad aktsionärid/tellijad. See CSA liik oli esimene, mida tutvustati USA-le (Share in... 

2015: 4). Põllumajandustootjate ühistu juhitava liigi puhul korraldavad ja turustavad CSAd 

mitmed tootjad. See kokkulepe võimaldab tootjatel pakkuda suuremat toodete valikut 

tellijale, näiteks piima, puuvilju, mune, liha jne. Sellist CSA liiki kasutatakse näiteks 

Jaapanis ja Saksamaal (Share in... 2015: 4). Põllumajandustootjate ja aktsionäride ühistu 

juhitava liigi puhul omavad CSA ressursse ühiselt kohalikud tarbijad ja 

põllumajandustootjad ning juhivad kõiki mudeli aspekte. (Wilkinson 2001)  

CSA kasutamine otseturunduskanalina eeldab, et tootjal on head teadmised 

põllumajanduslikust tootmisest, aga ka turundusest ja ettevõtlusest. Tavaliselt CSA talu 

kasvatab üle 30 erineva põllukultuuri hooaja jooksul. Seega peab CSA tootja hästi tundma 
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erinevaid põllukultuure, teadma, millised on kasvuperioodid, peab oskama planeerida 

põllukultuuride järjestust ja ka hooaja pikendamine on väga oluline, et kliendid oleksid 

rahulolevad. (What is... 2015: 2) Et põllumajandustootja saaks tegeleda rohkem toodangu 

kasvatamisega seotud tegevustega, siis suuremad talud kasutavad tuumik grupi (core 

group) abi. Tuumik gruppi kuuluvad tootja või tootjad ja valitud liikmed klientide hulgast. 

Tavaliselt tegeleb tuumik grupp klientide otsimisega, suhtlemisega, toidu 

kohaletoimetamisega, rahaliste vahendite haldamisega, ürituste korraldamisega jne. Koos 

põllumajandustootjaga määrab tuumik grupp ka aktsia hinna. Tavaliselt kuulub tootja 

tuumik gruppi, aga kui ei kuulu, siis on tuumik grupp vahendaja tootja ja klientide vahel. 

(Share in... 2015: 14) 

CSA üheks oluliseks väljakutseks on kindlaks teha, kui paljude aktsiate või poolaktsiate 

jaoks toodangut suudetakse toota ning millist hinda küsida aktsia eest. Et tulla vastu 

klientidele, siis mõned CSAd jagavad aktsiad erinevate suuruste ja omaduste järgi nagu 

näiteks täisaktsiad, poolaktsiad, ühe inimese aktsiad, vahetus aktsiad, gurmaani aktsiad või 

talve ja suve aktsiad jne. (Henderson, Van En 2007: 133) 

Täisaktsia tavaliselt toidab keskmiselt kolm kuni neli täiskasvanut, poolaktsia, aga üks 

kuni kaks täiskasvanut (Rural Guide to... 2013: 16). CSAd tavaliselt küsivad poolaktsia 

eest kõrgemat hinda, kui täisaktsia poolitatult oleks, kuna poolaktsia puhul kulub sama 

palju aega ja tööd kui täisaktsia puhul. Poolaktsia puhul tekib ka mõne toodete puhul 

pakendamise probleem, näiteks kui täisaktsias on üks kõrvits, siis poolaktsia puhul tuleks 

seda poolitada. Selle probleemi lahendamiseks mõned CSAd julgustavad kliente ostma 

täisaktsiat koos sõprade või naabritega, nii jääb kliendi otsustada, kuidas nad selle aktsia 

jaotavad ja kes kui palju maksab. Mõned CSAd pakuvad, aga sellist poolaktsiat, mis 

sisuliselt on täisaktsia, kuid kliendid saavad kauba kätte üle nädala mitte iga nädal. 

On ka CSAsid, kes pakuvad võimalust osaleda talutöös, see on võimalus vähendada aktsia 

hinda. Kliendid, kes valivad tööaktsia annavad tootjale lubaduse teha mingi kindla arvu 

töötunde, kas siis nädalas või kuus. Tavaliselt sellised kliendid aitavad istutada taimi, 

rohivad, koristavad saaki, puhastavad toodangut jne. Need kliendid, kes ei suuda teha 

füüsilist tööd tegelevad veebilehe haldamisega, toodangu transportimisega või kauba 

kättetoimetamisega. Kui CSA müüb oma toodangut näiteks ka taluturul, siis võidakse 

paluda tööaktsia valinud kliendil hallata müügiletti näiteks ühe päeva. Paljud CSAd 

kasutavad tööaktsia valinud klientide abi ka uudiskirjade koostamisel, nad aitavad valida 
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retsepte ja tegelevad veebilehega. Tavaliselt CSAd teevad tööaktsia puhul lepingu, milles 

määratakse kindlaks päevad ja tunnid nädalas, millal klient saab tööd teha. Lepingus 

määratakse ka asendajad juhuks, kui klient ei saa ise tulla kokkulepitud ajaks tööle. 

Üksikud CSAd paluvad tööaktsia puhul rahalist tagatis enne hooaja algust, kui klient on 

oma kohustused täitnud, siis tagastatakse see raha hooaja lõpus. 

Mõned CSAd pakuvad lisaks tavalistele aktsiatele paindlikku plaani (The Flex Plan), mis 

tähendab, et klient saab krediiti, mida võib kasutada, kas talupoes või taluturul ükskõik, 

mis tüüpi toodangu ostmiseks. Paindlik plaan (The Flex Plan) annab kliendile võimaluse 

valida ise seda, mida ta tahab oma toidukorvi. Paljud CSAd pakuvad tavalistele aktsiatele 

veel lisa-aktsiat. Lisa-aktsia võib sisaldada liha, juustu, mune, leiba, puuvilju, lilli, 

vannitooteid ja taimseid tooteid. Põllumajandustootjad, kas toodavad neid tooteid ise või 

teevad koostööd teiste kohalike tootjatega. Lisa-aktsia tavaliselt tellitakse, siis kui 

makstakse hariliku aktsia eest, aga mõned CSAd lubavad klientidel tellida neid lisakaupu 

ka terve hooaja vältel. 

Mõned CSAd pakuvad veel ka liha-aktsiat või talve-aktsiat. Liha-aktsia puhul toimub 

kauba kohaletoimetamine kord kuus, kuna kliendid saavad liha säilitada sügavkülmas üsna 

pikka aega. Talve-aktsiaid pakutakse tavaliselt suve täisaktsia ja poolaktsia pikendusena. 

Talve-aktsia tarned on tavaliselt suurema kogusega, mis sisaldavad juurvilju, aedvilju ja 

hooajatooted nagu näiteks kõrvitsat ja kabatšokki. Võivad sisalda ka suurt hulka tomateid 

konserveerimiseks või kastmete tegemiseks. (Rural Guide to... 2013: 17) Et aga meelitada 

liituma madalama sissetulekuga liikmeid, siis osad CSA talud pakuvad libisevat hinna 

skaalat, näiteks täisaktsiat hinnavahemikus 250$ kuni 300$. Liikmed saavad nii ise 

otsustada, millist summat nad on võimelised maksma. (Henderson, Van En 2007: 135) 

CSA aktsia hind sõltub tootmiskuludest, jaekaubandusest, konkurentidest, keskmisest 

toodangu kaalust, ühiku hinnast, tellijate arvust jne (What is... 2015: 3). CSA täisaktsia 

hind USA-s on keskmiselt aastas $412 ja poolaktsia hind on keskmiselt aastas $264. Aktsia 

hinna kalkuleerimiseks kasutatakse mitmeid erinevaid viise. Turupõhise hinna 

kalkuleerimise puhul kasutab CSA tootja teiste kohalike CSAde aktsia hindu ja klientide 

poolset nõudlust, et määrata oma aktsia hinda. Näiteks kui 100 km raadiuses on kolm 

CSAd, kes müüvad aktsiaid hinnaga $350, $420 ja $400 ning eeldades, et toodang on 

sarnane ja kohalike tarbijate nõudlus on suur, siis võib aktsia hinna määrata kõrgema. 

Teisest küljest, aga kui tarbijate nõudlus ei ole väga suur, siis on mõistlik määrata oma 
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aktsia hinnaks $350 või natuke alla selle. Kulupõhise aktsia hinnakujunduse puhul, aga 

saadakse aktsia hind tootmiseks tehtud kulutuste põhjal, sealhulgas on ka tööjõukulud. 

Kõik kulutused liidetakse kokku ja lisatakse kasumi tegur. (Rural Guide to... 2013: 21) 

Mõned tootjad määravad hinna keskmise toodangu kaalu põhjal, mida nad iga nädal 

toodavad. Nad määravad kindlaks ühe kilogrammi toodangu väärtuse ja siis korrutavad 

selle kogusega, mida kavatsevad nädalas pakkuda. Üksikud CSA ühistud kasutavad aktsia 

hinna leidmiseks, aga ühiku hinna määramist. Selle lähenemise eesmärk on tagada 

erinevatele tootjatele õiglane kompensatsioon nende panuse eest aktsias, kuna osad 

köögiviljad vajavad rohkem hoolt kui teised. Põllumajandustootjad lepivad kokku, kuidas 

teisendada kogutoodang standardseks ühikuks ja määravad ühiku hinna. Näiteks üks kimp 

peete võrdub kilo tomatitega, kilo tomateid võrdub karbi maasikatega jne. Aktsia hinna 

saamiseks korrutavad nad ühikute arvu ühe ühiku hinnaga. (Henderson, Van En 2007: 132) 

CSA oluliseks eduteguriks on toidu kohaletoimetamine tarbijateni võimalikult 

keskkonnasõbralikul viisil, mis aga on ka mugav klientide jaoks. Millist toodangu 

jaotamise viisi kasutada, selle määrab talu asukoht, olemasolevad transpordivahendid, 

kaugus aktsionäridest, ladustamise võimalused ja kui suur on liikmete osalus jaotuses. 

(Henderson, Van En 2007: 205) 

Põllumajandustootja jaoks kõige lihtsam jaotusmeetod on kui kliendid tulevad ise tallu 

toodangule järgi. See on kõige madalamate kulutustega jaotamise viis, kuna ei ole vaja 

palju tööjõudu toodangu pakkimiseks ja jagamiseks kastidesse või kottidesse. Mõned 

CSAd teevad tahvlile nimekirja toodetest, mis sellel nädalal aktsia eest pakutakse ja 

kõrvale on märgitud erinevatele aktsiatele ettenähtud kogused. Liikmed ise valivad 

värskelt korjatud toodete hunnikutest omale sellised köögiviljad nagu nad tahavad. 

Tavaliselt on toodangut korjatud natuke rohkem kui vaja, nii saab ka viimane klient valida 

endale sobilikud köögiviljad. Et võimaldada veel suuremat valikut, siis pannakse välja ka 

nn vahetuskast, millest klient saab valida mingi toote, mida tahab vahetada. (Share in... 

2015: 44) Kui aga CSA kliendid ei ela talu lähedal, siis toodang viiakse kliendile 

mugavamasse jaotuspunkti. Need jaotuspunktid võivad olla mõne kliendi kodus, kus on 

piisavalt ruumi selleks, näiteks garaažis. Aga need jaotuspunktid võivad olla ka kiriku 

juures, kultuurimajas või taluturu leti juures. Toodang võib olla hunnikutes või juba ära 

jaotatult iga kliendi jaoks. Jaotuspunkt on hea võimalus suhelda ka teiste CSA liikmetega 

kui ka talunikuga. See jaotamise meetod on üsna keskkonnasõbralik, kuna üks veok 
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toimetab toodangu kõikidesse jaotuspunktidesse. Samas on see võimalus talunikule 

kulukam, kui talust kauba kättesaamine, kuna tuleb tegeleda toodangu pakendamise ja 

transportimisega. See võimalus vähendab ka kliendi lähedust maaga, klient ei saa ise 

korjata endale näiteks lilli, maitsetaimi jne. 

Üheks toodangu jaotuse võimaluseks on veel ka kauba toimetamine otse kliendi koju, seda 

võimalust kasutavad rohkem köögivilja tootjad. Eelnevalt pakendatud kastid 

transporditakse otse kliendi ukseni. See nõuab vähem kliendi osalust, millel on omad 

plussid ja miinused. Kuna CSA puhul on oluline kliendi ja tootja vaheline ühendus, siis see 

jaotamise viis on rohkem kastisüsteemile omane, kus tarbija osa jaotusest on väike või 

üldse puudub. Selle jaotusviisi plussiks on kindlasti, aga see, et CSAd saavad toetada ka 

need inimesed, kellel ei ole aega ise kaubale järgi minna. (Share in... 2015: 44) 

 

1.3. Kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) nõudlust 

mõjutavad tegurid 

CSA on Eesti tarbija jaoks uudne otseturundusmudel, sellest tulenevalt sõltub mudeli 

kasutusele võtmine Eestis suuresti tarbijapoolsest nõudlusest. Selleks on aga vaja mõista 

tarbijaostukäitumist, kuidas toimub ostuprotsess ning mis tegurid seda mõjutavad. Et välja 

selgitada CSA arenguvõimalusi Eestis ja turule toomisega seotud probleeme tuleb lahti 

seletada, seda selgitavad mõisted ja määrata kindlaks tegurid, mis seda mõjutavad. 

Toodete liikumine müüjalt ostjale leiab aset turul, turg on institutsioon või mehhanism, 

mille kaudu ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning kaupu ja teenuseid vastastikku 

vahetavad (Kerem, Randveer 2007: 15). Turu olulisem tunnusjoon on hind, mida jälgivad 

nii ostjad kui müüjad. Hind turul kujuneb nõudluse ja pakkumise tulemusena. See 

tähendab, et soovitakse saavutada tasakaal toote/teenuse müügis, kus tootjad on valmis 

pakkuma oma tooteid sellise hinnaga, millega tarbijad on seda valmis ostma, seda 

nimetatakse turutasakaaluks. Nõudlusseaduse kohaselt ostavad tarbijad kaupa madalama 

hinna korral rohkem, kui nad ostaksid kõrgema hinna korral, muude tingimuste samaks 

jäädes. Ehk siis hüvise hind ja nõutav kogus muutuvad vastupidises suunas. Sama kehtib 

ka kogu turusüsteemi puhul. Turunõudlusena käsitletakse erinevaid kaubakoguseid, mida 

kõik tarbijad antud turul soovivad ja on võimelised ostma kauba hinna muutudes, kui muud 
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tingimused jäävad samaks. Seega liidetakse kõigi tarbijate nõutavad kogused selle hüvise 

turul iga antud hinna korral, mis kujuneb üksikute konkreetsete tarbijate käitumise 

tulemusena. (Ohvril 2010: 33)  

Lisaks hinnale mõjutavad tarbija käitumist veel ka mitmed teised tegurid (Kerem, 

Randveer 2007: 17): 

1) muude kaupade hinnad (asendus- ja täienduskaubad); 

2) tarbija sissetulek; 

3) tarbijate maitse või eelistused; 

4) tarbijate ootused; 

5) tarbijate arv turul. 

Üheks olulisemaks nõudluse mõjuriks on asenduskaupade olemasolu. Kui tarbija teadvuses 

on toode A lähedane asendustootele B, siis toote A kallinedes võib tarbija hakata tarbima 

rohkem toodet B. Sissetuleku tase mõjutab valmidust otsida asenduskaupu, suurema 

sissetulekuga tarbijad reageerivad üldiselt vähem hinnamuutustele. Ka ajategur on oluline, 

kui tarbijatel on rohkem aega, on nad võimelised leidma asendustooteid. Kaks toodet, aga 

võivad olla ka täienduskaubad, see tähendab, et neid hüviseid tarbitakse tavaliselt koos (nt 

verivorstid ja pohlasalat). Täienduskaupade puhul ühe toote hinnatõus põhjustab ka teise 

toote nõudluse vähenemise. (Ohvril 2010: 36)  

Tarbijate sissetulekute tase omab väga suurt mõju toiduainete tarbimisele. Kui näiteks 

tarbijate sissetulek kasvab, siis nad soovivad ja suudavad osta rohkem kaupa igal 

hinnatasemel. Sissetulekute kasv tähendab ka seda, et tarbijad suudavad iga kauba koguse 

eest maksta kõrgemat hinda kui varem. Väiksema sissetuleku puhul, aga suudetakse osta 

vähem ja nõudlus väheneb. Toiduainete tarbimine erineb teistest toodetest selle poolest, et 

tarbimise kogus ei saa kasvada määramatult. Kulutused toidule, aga võivad samas edasi 

kasvada, kuna toidule lisatakse rohkem väärtust töötlemisega. (Ohvril 2010: 36) Vastavalt 

selle, kuidas mingite kaupade nõudlus muutub, kui tarbijate sissetulek muutub, eristatakse 

kahte tüüpi kaupu: normaalkaubad ja väheväärtuslikud kaubad. Normaalkaupade nõudlus 

kasvab, kui tarbijate sissetulek suureneb ja vastupidi, sellesse kategooriasse kuulub enamik 

kaupu ja teenuseid. Normaalkaupu võib omakorda jagada esmatarbekaupadeks ja 

luksuskaupadeks. (Kerem jt 2004: 33) Esmatarbekaupadeks on näiteks toit, kuna see on 

hädavajalik, suur osa madalama sissetulekuga tarbijate sissetulekust kulub sellele. Samas 

kõrgema sissetulekuga tarbijad kulutavad palju väiksema osa oma sissetulekust toidule. 
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Luksuskaubad on need kaubad, millele peale kulutatakse rohkem sissetulekute tõustes. 

Näiteks kuuluvad luksuskaupade hulka ka kallid toidukaubad nagu kaaviar, austrid jne. 

Väheväärtuslikud kaubad on aga sellised kaubad, mille puhul nõudlus kaubale või 

teenusele väheneb sissetuleku tõusu korral. Väheväärtuslikud kaubad on näiteks margariin, 

kartul, ühistransport jne. Lisaks võib nende kaupade puhul leida aset ka asendamine teiste 

kaupadega. (Ohvril 2010: 38) USA-s läbiviidud uuringu kohaselt omab sissetulekute 

suurus olulist mõju kohaliku ja mahetoidu nõudlusele. Uurimus näitas, et kui tarbija 

sissetulek suureneb, siis kasvab ka mahetoodete osakaal toidukorvis ning et mahetooteid 

ostvad tarbijad on tavaliselt, kas abielus või lastega pered (Smith 2009: 742). Järelikult on 

antud töös oluline käsitleda küsitlusandmete analüüsimisel tarbija sissetulekut. 

Ostjate valikud sõltuvad suurel määral ka inimese maitsest ja eelistustest. See nõudlust 

mõjutav tegur on vähem käegakatsutav. Maitset ja eelistusi võivad mõjutada mitmed 

asjaolud, mis võivad panna tarbijat rohkem või vähem ostma. Näiteks, kui tuntud inimene 

reklaamib mingit toodet, siis võib see suurendada nõudlust sellele tootele. Teisest küljest, 

aga kui tullakse välja mingi uue uurimusega, mis tõestab toote kahjulikkust tervisele, siis 

see ilmselt vähendab, selle kauba tarbimist. Üldiselt majandusteadlased ei vaeva end 

inimeste maitseeelistuste äraarvamisega. Tarbijate maitsel ja eelistustel on nii 

psühholoogilised, kultuurilised, sotsiaalsed kui ka ajaloolised mõjud, jäädes seega 

väljapoole majanduse valdkonda (Ohvril 2010: 38). 

Inimeste tuleviku ootused võivad ka oluliselt mõjutada kui palju toodet on tarbijad nõus ja 

võimelised ostma. Näiteks kui tarbija usub, et tema sissetulek lähitulevikus kasvab, siis 

võib ta selles usus juba praegu hakata rohkem ostma ja vastupidi. Näiteks võib tuua 2009. 

aastal Eestisse jõudnud majanduskriisi, mis pani kindlasti paljusid tarbijaid oma kulutusi 

piirama. Samas võib tarbija hakata, aga rohkem ostma, kui ta arvab, et lähitulevikus mingi 

toote hind võib tõusta. Heaks näiteks on mõned aastad tagasi olnud suhkru massiline 

kokkuostmine. Suhkru kokkuostmise põhjustas hulgimüüjate teade, et maailmaturul on 

hind tõusnud ja seega võib tõusta ka jaekaubanduses müüdava suhkru hind. Kui aga tarbija 

arvab, et hind võib lähitulevikus langeda, siis ta suure tõenäosusega lükkab seda ostu edasi. 

(Kerem jt 2004: 34)  

Nõudlust mõjutab kindlasti ka tarbijate arv. Kui rahvaarv kasvab, siis suureneb kindlasti 

toidukaupade nõudlus. Aga rahvaarvu samaks jäädes võib oluliselt mõjutada ka rahvastiku 
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struktuuri muutumine nõudlust. Näiteks kui on sündivuse kasv, siis ilmselt ostetakse 

rohkem lastekaupu.  (Kerem jt 2004: 34) 

Lisaks neile nimetatud teguritele mõjutab tarbijapoolset nõudlust toiduainetele veel paljud 

tegurid, mis on ära toodud Joonisel 1. Üheks teguriks, mis kindlasti mõjutab tarbijapoolset 

nõudlust on toitumisvajadus. Iga tarbija vajab energia saamiseks teatud toitaineid nagu 

rasva, proteiini, süsivesikuid, valke, mineraale, vitamiine jne. Arenenud riikides paljud 

inimesed tarbivad toitu, aga rohkem, kui nad tegelikult vajavad. Paljud inimesed on 

ülekaalulised ja tervisprobleemidega, mis on põhjustatud ebatervislikust toidust. 

Võrdluseks võib tuua arengumaad, kus 15-40% inimestest populatsioonist kannatavad 

alatoitumise all. Sealsete piirkondade madal sissetulekute tase seab piirid ületoitumisele. 

(Padberg 1997: 213) 

Kuna arenenud riikides on suur toidu ületarbimine, siis on tekkinud tarbijas soov 

vähendada ülekaalu ja toituda tervislikumalt. Kasvanud on nõudlus vähese kalorsusega, 

tervislikele ja dieettoitudele. Naised vanuses 30-40 jälgivad rohkem, mida nad söövad kui 

mehed samas vanuses. Samuti on vanurid rohkem huvitatud tervislikust toidust, sest 

vanusega kaasnevad erinevad terviseprobleemid, mistõttu nad peavad rohkem tähelepanu 

pöörama sellele, mida nad söövad. (Padberg 1997: 213) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Joonis 1. Muutujad, mis mõjutavad toiduainete nõudlust. Allikas: (Padberg jt 1997: 212) 

Tarbijaga seotud muutujad Sissetulek 

I Kultuurinormid ja –väärtused 
- ühiskonnas 
- perekonnas/etalongrupis 

II Sotsiaalmajanduslik olukord 
- elutsükli etapp, vanus 
- haridus/amet 
- tööhõive/vaba aeg 
- leibkonna suurus 
- linna/maa leibkond 
- sissetulek 

Toidu nõudluse mõjurid 
- toitumisvajadus 
- tervis 
- nautimine  

(maitse, mitmekesisus, 
seltskondlikud 
sündmused) 

- mugavus 
- turvalisus/läbipaistvus 
- vastavus etalongrupi 

normidega 
- prestiiž 
- keskkonna/poliitika 

motiivid 
Tootega seotud muutujad 
- hind 
- kvaliteet 
- pakend 
- teenindus 
- kättesaadavus 
 

Taju 

Nõudlus 
Tarbija-
käitumine 

Hoiakud 
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Ka nautimine on oluline toidu tarbimist mõjutav tegur. Toidu tarbimine on palju enamat, 

kui ainult toitainete saamine toidust. Tarbijad eelistavad süüa maitsvat ja mitmekesist toitu. 

Seega on kasvand tarbijapoolne nõudlus kvaliteetse, mitmekesiste ja eksootiliste 

toiduainete järele. (Padberg 1997: 213) 

Samuti on tarbijapoolset nõudlust toidule hakkand mõjutama mugavuse tegur. Ühiskonnas 

toimunud muutused nagu naiste kõrgem haritustase, see et naised töötavad väljaspool kodu 

ja saavad kõrgemat palka ning muutunud hoiakud majapidamistööde osas on tekitanud 

tarbijas soovi mugavusele ja mugavustoodetele. Tarbija enam ei soovi kulutada väga palju 

aega toidu ostmisele, valmistamisele ja tarbimisele. (Padberg 1997: 214) 

Oluliseks nõudlust mõjutavaks teguriks on saanud ka toiduohustus eriti jõukamates 

ühiskondades, olgugi, et tänapäeval on toiduohutus kõrgem, kui kunagi varem. Selle 

põhjuseks on olnud kindlasti erinevad meedias kajastatud toidu skandaalid. Mis on viinud 

selleni, et tarbija ei usalda enam nii väga massjaotussüsteemi. Tulemuseks on kasvav 

nõudlus kontrollitud, tervisliku ja mahetoidu järele, mis lubab rohkem toidu ohutust ja 

läbipaistvust tootmise ja turustamise süsteemis. On kasvanud segment rahvastikust, kes on 

huvitatud toidu ostmisest otse talunikult, ise oma toidu kasvatamisest ja toidu 

valmistamisest. (Padberg 1997: 214) 

Tarbijapoolset nõudlust võib mõjutada ka etalongrupp. Üldiselt tarbijatele meeldib elada 

kooskõlas etalongrupi normidega. Näiteks snobismiefekti puhul eelistatakse mingit toodet, 

kuna seda tarbib vaid väike osa inimestest. Subkultuuri teistsugune käitumine võib olla ka 

otsustavaks muutuseks tarbija hoiakus. Näiteks mahetoiduturu arenemisstaadiumis 

kuulusid selle kliendid väikesesse, mitte väga aktsepteeritud subkultuuri ühiskonnas. 

Praeguseks, aga on ühiskonnas suure hulga inimeste silmis mahetoidust saanud positiivne 

kuvand. (Padberg 1997: 214) 

Soov jälgida etalongrupi norme on sageli kombineeritud ka prestiiži motiiviga. Tarbija 

ostab mingeid kindlaid tooteid, et saada tunnustust oma etalongrupilt. Tarbijad, kes on 

vähem enesekindlad on suurem kalduvus tarbida prestiižeid tooteid. Prestiižete toodete 

tarbimine on laialdaselt levinud nii ühiskonna madalamates kui ka kõrgemates klassides. 

Prestiiži motiiv on näiteks oluline reisiagentuuridele, rõiva- ja autoturule jne. 

Toiduaineteturul on prestiižseteks toodeteks näiteks kaaviar ja austrid. (Padberg 1997: 215) 
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Nõudlus mingitele kaupadele võib olla motiveeritud ka mingite poliitiliste küsimuste tõttu 

nagu näiteks nõudlus toodetele, mis peaksid säästma keskkonda ja ressursse (mahetoit, 

korduvkasutatavad pakendid jne.). Oluliselt mõjutab nõudlust ka asjaolu, et suur hulk 

tarbijaid eelistab kohalikus regioonis või riigis kasvatatud toitu, seda toetatakse 

spetsiaalsete kampaaniate või päritolumaale viitavate märkidega (nt „Soeta eestimaist, 

toeta eestimaist!“, „Tunnustatud Eesti maitse“, „Eesti parim toiduaine“). (Padberg 1997: 

215) 
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2. KOGUKONNA POOLT TOETATUD PÕLLU-

MAJANDUSE (CSA) NÕUDLUSE ANALÜÜS 

2.1. Andmed ja vastajate kirjeldus 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis oleks tarbijapoolset nõudlust 

CSA mudelile (kogukonna poolt toetatud põllumajandus). Uurimustöö analüüs teostatakse 

autori kogutud andmete ja käsitletud teoreetiliste materjalide põhjal. Teema uurimiseks 

vajalikud andmed kogus autor ankeetküsitlusega. Ankeetküsimustikuga püüti leida 

vastused küsimustele: 

1) milliseid tegureid peab tarbija oluliseks toidu ostmisel; 

2) millised olemasolevad otseturunduskanalid on tarbijale kõige ahvatlevamad; 

3) mis tingimused on tarbija joaks kõige olulisemad, et liituda CSA-ga. 

Ankeet on lisatud töö lõppu (lisa1). Ankeetküsitlus loodi Google Form abil ja andmeid 

koguti ajavahemikus 26.03.2015-23.04.2015. Ankeet oli koostatud vaid eestikeelsena ja 

puudus võimalus vastata paberkandjale. Käesolevas töös on kasutatud mugavusvalimit 

kombineeritult ettekavatsetud valimiga. Mugavusvalimi puhul toimub uuritavate liikmete 

valimine lihtsuse ja mugavuse huvides uuringu läbiviija jaoks kergesti kättesaadavatest 

isikutest, näiteks pereliikmetest, töökaaslastest, koolikaaslastest jne. Ettekavatsetud valimi 

puhul, valib uurija, aga üldkogumist liikmed valimisse lähtudes oma teadmistest 

populatsioonist ja uurimuse eesmärgist. Küsitlust aitasid levitada: Eesti OTT, Viljandimaa 

OTT, Raasiku O.T.T., Saare OTT, Läänemaa OTT ja MTÜ Tagurpidi Lavka. Eesti OTT ja 

Viljandimaa OTT lisasid ankeetküsitluse lingi oma igakuisele uudislehele. Lisaks levitati 

ankeetküsitlust suhtlusportaalis Facebook ja mingil määral ka e-kirjade teel. Facebookis 

jagasid inimesed küsitlust edasi oma tutvusringkonnas. Lisaks jagas autor ankeeti ka 

Facebooki suletud grupis „Mskaug2011“. Andmeid analüüsiti tabeltöötlusprogrammi 

Microsoft Excel abil.  

Küsitlus koosnes 16 küsimusest, sisaldas nii valikvastuseid kui ka tabeleid, kus tuli tegurit 

hinnata viiesel skaalal. Kõigepealt koguti andmeid tarbija ostuotsust mõjutavate tegurite, 

populaarsete müügikanalite ning tarbija hoiakute kohta. Siis tulid küsimused 
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otseturunduskanalite kohta, et välja selgitada, kas tarbija oleks üldse huvitatud sellisest 

mudelist nagu CSA ja millised tegurid võiksid mõjutada liitumist selle mudeliga. Kõige 

lõpus koguti vastaja isikut puudutavaid andmeid nagu vanus, sugu, hariduskäik, sissetulek 

jne. 

Küsitlust kokku täitis 214 inimest, 8 ankeet jättis autor kõrvale, kuna need ei olnud 

täielikult täidetud, korrektselt vastatud ankeete oli 206. Autor leiab, et küsitlusele vastajate 

hulk on piisav, et teha asjakohaseid järeldusi.  

Tabelis 1 on näha, et ankeetküsitlusele vastasid rohkem naised 82% kui mehed 18%. 

Autori arvates võib see olla tingitud sellest, et naised on rohkem huvitatud tervislikust 

toidust ja tavaliselt ostavad naised leibkonnale vajaliku toidukauba, seega on naised 

rohkem ka huvitatud toiduga seotud uurimustest. Kindlasti on ka naised rohkem aldid 

küsitlustele vastama.  

Vastajates kõige suurema osa 43% moodustasid 25-34 aastased. 20-24 aastased 

moodustasid 10% ja vanemad kui 65 aastased kõigest 2%.  

Rahvuselt oli kõige rohkem vastajate hulgas eestlasi 98%, venelasi oli 1% ja muust 

rahvusest oli 1%.  

Vastavalt ametikohale oli vastajate hulgas kõige rohkem spetsialiste 30%, kontoritöötajaid 

oli 17%, õpilasi/üliõpilasi 14%, juhtivtöötajaid 9%, teenindajaid 9%, ettevõtjaid 7%, 

koduseid 5%, pensionäre 4% ja muul ametikohal töötavaid inimesi oli 9%. Muul 

ametikohal töötavate inimeste ametiteks oli märgitud koristaja, etikettija, kujundaja, 

lihttööline, oskustööline, talunik, tervishoiutöötaja, transporditöötaja, vabatahtlik töötaja, 

õpetaja, ehitaja, vabakutseline, lapsehoolduspuhkusel ja töötu.  

Ankeetküsitlusele vastajate hulgas oli kõige rohkem kõrgharidusega inimesi 57% ja 

keskharidusega oli 28%. Vähem oli vastajate hulgas kutseharidusega inimesi 12% ja 

põhiharidusega inimesi 2% ning madalama, kui põhiharidus oli ainult 1% vastajatest. 
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Tabel 1. Vastajaid iseloomustavad näitajad ja nende osakaal üldandmete lõikes. Allikas: 

Autori koostatud  

  Vastajate arv, tk Vastajate osakaal, % 

Sugu 
Naine 168 82% 
Mees 38 18% 

Vanus 

Noorem kui 20 0 0% 
20-24 21 10% 
25-34 88 43% 
35-44 50 24% 
45-54 26 13% 
55-64 16 8% 
Vanem kui 65 5 2% 

Rahvus 
Eestlane 202 98% 
Venelane 2 1% 
Muu 2 1% 

Ametikoht 

Spetsialist 62 30% 
Kontoritöötaja 34 17% 
Õpilane/Üliõpilane 22 11% 
Juhtivtöötaja 18 9% 
Muu 18 9% 
Teenindaja 18 9% 
Ettevõtja 14 7% 
Kodune 11 5% 
Pensionär 9 4% 

Haridustase 

Põhiharidus 4 2% 
Keskharidus 58 28% 
Kutseharidus 24 12% 
Kõrgharidus 118 57% 
Madalam kui põhiharidus 2 1% 

 

Jooniselt 2 on näha, et 54% vastajatest ostab kogu toidu või suurema osa sellest. 33% 

vastajatest ostab poole leibkonnale vaja minevast toidust ja 13% vastajatest ostab vähem 

kui poole vajaminevast toidust. Seega vastajate seas on palju neid, kes tegelikult toidu 

ostavad ehk siis nemad teevad toidu ostuotsuse. 

 

Joonis 2. Vastajate jaotus leibkonnale toidu ostmise osakaalu järgi. Allikas: Autori koostatud  
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Küsitlusele vastajate hulgas oli kõige rohkem kaheliikmelisi leibkondi (33%) (joonis 3). 

Kolmeliikmelisi leibkondi oli vastajate hulgas 24,3%. Neljaliikmelisi leibkondi oli 

vastajate hulgas 18,9%. Üheliikmelisi leibkondi oli vastajatest 15%. Kõige vähem oli 

vastajate hulgas viie- (7,3%), kuue- (0,5%) ja seitsmeliikmelisi (1%) leibkondi. Nende 

andmete põhjal võib öelda, et vastajate hulgas oli kõige rohkem kahe-, kolme- ja 

neljaliikmelisi perekondi.   

 

Joonis 3. Mitu leibkonnaliiget on leibkonnas. Allikas: Autori koostatud  

Joonisel 4 on näha, et kõige rohkem oli vastajate hulgas leibkondi, kus sissetulekut teenis 

kaks leibkonnaliiget (121 vastajat). Suuruselt teisele kohale jäävad leibkonnad, kus teenib 

sissetulekut vaid üks leibkonnaliige (71 vastajat). Kolmandaks jäävad, aga leibkonnad, kus 

teenivad sissetulekut 3 leibkonnaliiget (11 vastajat). Vähem oli, aga vastajate hulgas 

leibkondi, kus sissetulekut teenib neli leibkonnaliiget (2 vastajat) ja viis leibkonnaliiget (1 

vastaja). 

 

Joonis 4. Mitu leibkonnaliiget teenib sissetulekut. Allikas: Autori koostatud 

Joonise 3 ja 4 andmete põhjal võib järeldada, et kuna kõige rohkem oli vastajate hulgas 

kaheliikmelisi peresid ja ka peresid, kus teenib kaks leibkonnaliiget sissetulekut, siis 

lastega perede osakaal oli küsitluses suhteliselt väike. 
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Jooniselt 5 on näha, et vastajatest suurema osa moodustasid leibkonnad, kus oli 

netosissetulek vahemikus 1000-1499 € (28%), rohkem kui 2000 € (22%) ja 1500-2000 € 

(18%). Väiksema osa vastajatest moodustasid leibkonnad, kus netosissetulek leibkonnas jäi 

vahemikku 500-799 € (12%), 800-999 € (11%), 340-499 € (6%) ja kuni 340 € (3%).  

 

Joonis 5. Vastajate leibkonna netosissetuleku jaotus. Allikas: Autori koostatud  

Joonisel 6 on näha, et küsitlusele vastajate hulgas oli kõige rohkem vastajaid elukohaga 

Harjumaal (110 vastajat) ja Tartumaal (64 vastajat). Vähem olid vastajad märkinud oma 

elukohaks Valgamaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa ja Hiiumaa. 

 

Joonis 6. Elukoha jaotus. Allikas: Autori koostatud  

Joonise 6 põhjal võib öelda, et küsitlusele vastajaid oli enamus maakondadest. Vastajaid ei 

olnud vaid Ida-Virumaalt ja Järvamaalt. 
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2.2. Toidu ostmise mõjurite analüüs 

Käesoleva töö üheks oluliseks uurimuse ülesandeks oli välja selgitada, millised tegurid 

mõjutavad tarbijapoolset nõudlust toidukaupadele. Joonisel 7 on toodud olulisemad 

mõjurid ja vastajate hinnangud neile. Kõige enam peeti väga oluliseks maitset 76%, samuti 

peeti väga oluliseks tervislikkust 66%, ökoloogiliselt puhtaid köögivilju 60%, toiteväärtust 

49 % ja kohalikku toodet 47% vastajatest. Sortimenti pidas pigem oluliseks 46%, hinda ja 

mõju keskkonnale pidas võrdselt 44%, välimust 43%, müügikohta 36% ja orgaanilist 

tootmist 35% vastajatest. Brändi nime ei pidanud pigem oluliseks 35% vastajatest. 

Mugavasse pakendisse suhtuti kõige enam nii ja naa, 34% vastajatest andis sellise 

hinnangu. Pigem oluliseks ei pidanud vastajad, aga brändi nime, 35%. 

 

Joonis 7. Hinnangud toiduainete nõudlust mõjutavatele teguritele. Allikas: Autori koostatud  

Üldiselt võib öelda, et tarbijat toidu ostmisel  mõjutab kõige enam maitse, tervislikkust ja 

et köögiviljad oleksid ökoloogiliselt puhtad. Sortimenti, hinda, mõju keskkonnale ja 

välimust peetakse küll oluliseks, aga mitte nii oluliseks kui eelnevalt nimetatud tegureid. 

Kõige vähem mõjutab uuritud tarbijat, aga ostuotsuse tegemisel brändi nimi.  
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Küsitluses uuris autor ka, milliseid müügikanaleid tarbija külastab kõige tihemini, joonis 8 

annabki ülevaate selle kohta. Uuringu andmed näitavad, et kõige tihedamini ostavad oma 

toidukauba küsitlusele vastajad supermarketitest, 66% vastajatest ostab oma toidu 

supermarketist vähemalt kaks või kolm korda nädalas. Vähem kui korra kuus ostavad 

vastajad oma toidukauba otse tootjalt 42%, taluturult 42%, avaturult 41% ja mahetoitu 

müüvast toidupoest 26% vastajatest. Mitte kunagi ei osta oma toitu, aga 42% vastajatest 

nurgapoest või keldripoest. Ka muud tüüpi müügikanalit kasutab väga väike osa vastajaid. 

Muu tüübi all nimetasid vastajad internetipoodi, mahekauba internetipoodi, laatasid, OTT 

(Otse Tootjalt Tarbijale), Tagurpidi Lavkat, erinevaid toiduringe ning paljud vastajad 

märkisid, et kasvatavad ise oma toidu või siis saavad tuttavatelt, vanematelt, 

vanavanematelt, mõned veel märkisid, et kasutavad teenuse vahetust. 

Kuna andmed näitavad, et tarbijad teevad oma ostud kõige tihedamini supermarketist, siis 

järelikult on otseturundajal mõistlik teha oma müügipunktid, letid vms. supermarketite 

lähedusse.  

 

Joonis 8. Müügikanalid toidu ostmiseks. Allikas: Autori koostatud  
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Järgnevalt uuris autor, milliseid toiduga seotud tegevusi peavad vastajad oluliseks. Joonisel 

9 on toodud vastajate hinnangud erinevatele toiduga seotud tegevustele. Väga oluliseks 

pidas 69% vastajatest süüa värsket toitu, 64% tervislikku toitu ja 55% valmistada ise toitu. 

Pigem oluliseks pidas 48% vastajatest elada keskkonnasõbralikult, 46% vastajatest toetada 

kohalikku väiketootjat ja 36% pidas pigem oluliseks näha, kus kohast toit tuleb. Hinnangu 

„nii ja naa“ andis kõige enam 35% vastajatest uudsete, eksootiliste köögiviljade 

kasutamisele toidu valmistamisel ja 31% vastajatest teha tööd talus ja anda oma panus 

toidu kasvatamisse.  

Joonise 9 andmete põhjal võib järeldada, et tarbija peab väga oluliseks süüa värsket ja 

tervislikku toitu ning valmistada ise toitu. Samas soovib tarbija ka elada 

keskkonnasõbralikumal viisil ja toetada kohalikku väiketootjat. Vähem oluliseks peavad 

tarbijad uudsete ja eksootiliste köögiviljade kasutamist toidu valmistamisel ja töö tegemist 

talus. 

 

Joonis 9. Hinnangud toiduga seotud tegevustele. Allikas: Autori koostatud  

Uurimusest selgus, et tarbijat toidu ostmisel mõjutab kõige enam maitse, tervislikkus ja 

see, et köögiviljad oleksid ökoloogiliselt puhtad. Kõige vähem mõjutab tarbijat, aga 

ostuotsuse tegemisel brändi nimi. 
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Uurimuses uuris autor ka seda, milliseid toiduga seotud tegevusi peab tarbija oluliseks. 

Selgus, et tarbija peab väga oluliseks süüa värsket ja tervislikku toitu ning valmistada ise 

toitu. Vähem oluliseks peavad tarbijad, aga uudsete ja eksootiliste köögiviljade kasutamist 

toidu valmistamisel ja töö tegemist talus. 

Selgus ka see, et tarbijad teevad oma ostud kõige tihedamini supermarketis, seega autori 

arvates on otseturundajal mõistlik teha oma müügipunktid, letid vms. supermarketite 

lähedusse. 

 

2.2.1. Olulised mõjurid toidu ostmisel sissetuleku järgi 

Autor pidas oluliseks vaadelda andmeid sissetulekute alusel, sest sissetulekud võiksid olla 

kõige olulisemaks teguriks, kuna joonisel 1 on näha, et sissetulek mõjutab nii kõiki 

tarbijaga seotud muutujaid kui ka toidu nõudluse mõjureid ning samas on ka seos 

hoiakutega ning samas lk 17 toodi ära uurimus, mis sissetulekute olulisust esile tõi. 

Joonistel 10, 11 ja 12 on toodud kõige olulisemad tarbijat mõjutavate tegurite (maitse, 

tervislikkus ja ökoloogiliselt puhtad köögiviljad) hinnangud leibkonna kuu 

netosissetulekute järgi. Joonisel 10 on näha, et maitset hindavad väga oluliseks kõige 

rohkem vastajad (84%), kelle leibkonna kuu netosissetulek on 1000-1499 € ja vastajad 

(83%), kelle leibkonnal on netosissetulek 340-499 €. Samas, aga oli 340-499 € leibkonna 

kuu netosissetulekuga vastajatest 8% andnud ka hinnangu „pigem ei ole oluline“. Vastajad, 

aga kelle leibkonna kuu netosissetulekuks on 800-999 € hindasid maitset väga oluliseks 

64%  ja 36% sellise sissetulekuga vastajaid peab seda tegurit pigem oluliseks.   

Seega järeldada võib joonise 10 puhul seda, et maitse on kõige olulisem vastajatele, kelle 

leibkonna netosissetulek kuus on 1500-2000€ või 340-499 €. Samas väiksele osale 340-

499 € netosissetulekuga (8%) leibkonna jaoks ei ole maitse nii oluline. Autori arvates 

võivad olla need tarbijad ilmselt hinnatundlikumad ega pea maitset seetõttu nii oluliseks. 

Kuid üldiselt on jooniselt 10 näha, et madalama sissetulekuga tarbijad hindavad samuti 

maitset kõrgelt. 
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Joonis 10. Maitse olulisuse hinnang vastajate leibkonna kuu netosissetuleku järgi. Allikas: 

Autori koostatud  

Jooniselt 11 on näha, et kuni 340 € leibkonna netosissetulekuga vastajatest 86% peavad 

tervislikkust väga oluliseks. Järgmisena peavad väga oluliseks seda 800-999€ leibkonna 

netosissetulekuga vastajad (73%) ja kolmandana on see näitaja väga oluline vastajatele 

(71%), kelle leibkonna netosissetulek jääb vahemikku 1500-2000€. Vastajad, aga kelle 

netosissetulekuks kuus on 500-799 € andis hinnangu „väga oluline“ ainult 50% vastajatest, 

ülejäänud 42% hindas tervislikkust pigem oluliseks, 4% andis hinnangu „nii ja naa“ ja 4% 

arvas, et tervislikkus ei ole pigem oluline. 

Järelikult võib öelda, et tervislikkust peavad oluliseks vastajad, kelle leibkonna 

netosissetulek kuus on kuni 340 € ja vähem oluliseks vastajad, kelle leibkonnas on 

netosissetulek kuus 500-799 €. 

 

Joonis 11. Tervislikkuse olulisuse hinnang vastajate leibkonna kuu netosissetuleku järgi. 

Allikas: Autori koostatud  
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Jooniselt 12 on näha, et ökoloogiliselt puhtaid köögivilju peavad väga oluliseks vastajad 

(71%), kelle leibkonna netosissetulek jääb vahemikku 1500-2000 € kuus. Samuti peavad 

oluliseks seda tegurit vastajad, kelle leibkonna netosissetulekuks on 340-499 €  (67%) või 

800-999 € (64%) kuus. Samas, aga 50% vastajatest, kelle leibkonna netosissetulekuks kuus 

on 500-799€ peavad ökoloogiliselt puhtaid köögivilju väga oluliseks, 29% pigem oluliseks, 

13% pigem ei pea oluliseks ja 8% arvavad nii ja naa. 

Järelikult võib öelda, et vastajad, kelle leibkonna netosissetulek kuus on 500-799 € ei pea 

ökoloogiliselt puhtaid köögivilju nii oluliseks, kui ülejäänud leibkonna netosissetuleku 

grupid. 

 

Joonis 12. Ökoloogiliselt puhaste köögiviljade olulisuse hinnang vastajate leibkonna kuu 

netosissetuleku järgi. Allikas: Autori koostatud  

Joonisel 13 on toodud kõige vähem tarbijat mõjutatava teguri, brändi nime hinnangud 

leibkonna kuu netosissetulekute järgi. Üldse oluliseks ei pea brändi nime 42% vastajaid, 

kelle leibkonna netosissetulekuks on 340-499 €. Pigem ei ole see tegur, aga oluline 46% 

vastajatele, kelle leibkonna netosissetulekuks kuus on 500-799 €, samas, aga 8% 

vastajatest, kellel on samasugune leibkonna netosissetulek peavad seda tegurit väga 

oluliseks. Kõige rohkem, aga on andnud hinnangu „nii ja naa“ vastajad, kelle 

netosissetulek on 800-999 € (36%), rohkem kui 2000 € ja 1000-1499 € (34%). Pigem 

oluliseks peavad seda tegurit, vastajad, kelle leibkonna netosissetulek kuus on 340-499 € 

(17%) ja kuni 340 € (14%). 

Järelikult peavad brändi nime mingil määral oluliseks inimesed, kelle leibkonnas kuu 

netosissetulek on madalam. Kõrgema leibkonna netosissetulekuga inimesed on aga rohkem 

seisukohal „nii ja naa“.  
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Joonis 13. Brändi nime olulisuse hinnang vastajate leibkonna kuu netosissetuleku järgi. 

Allikas: Autori koostatud  

Joonistelt 14, 15, 16 on näha, kuidas on hinnanud erinevate leibkonna netosissetulekutega 

vastajad toiduga seotud tegevusi.  

Jooniselt 14 on näha, et kõige rohkem peavad väga oluliseks süüa värsket toitu vastajad, 

kelle leibkonna netosissetulek kuus on 1500-2000 € (76%), neile järgnevad vastajad, kelle 

leibkonna netosissetulekuks kuus on 340-499 € (75%), siis vastajad, kelle leibkonna 

netosissetulek on rohkem kui 2000 € (73%). Samuti peavad väga oluliseks süüa värsket 

toitu vastajad, kelle leibkonna netosissetulek on 1000-1499 € või kuni 340 €, mõlemas 

grupis on hinnanud, seda tegevust 71% vastajatest väga oluliseks. Kõige vähem on 

hinnanud väga oluliseks värske toidu söömist vastajad, kelle leibkonna netosissetulek kuus 

on 500-799 € (50%) ja vastajad, kelle leibkonna netosissetulek on 800-999 € (64%). 

Järelikult peavad värske toidu söömist väga oluliseks vastajad, kelle leibkonna 

netosissetulek kuus on kuni 500 eurot ja vastajad, kelle leibkonna netosissetulek kuus on 

rohkem kui 1000 eurot. Mitte nii oluliseks, aga ei pea värske toidu söömist vastajad, kelle 

leibkonna netosissetulek jääb vahemikku 500-1000 eurot. 
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Joonis 14. Värske toidu olulisuse hinnang vastajate leibkonna kuu netosissetuleku järgi. 

Allikas: Autori koostatud  

Jooniselt 15 on näha, et tervislikku toitu peavad kõigist leibkonna netosissetuleku 

gruppidest kõige rohkem väga oluliseks vastajad, kellel leibkonna netosissetulekuks kuus 

on kuni 340 € (86%). Sellele järgnevad vastajad, kelle leibkonna netosissetulekuks on 

rohkem kui 2000€ (69%), 1000-1499 € (67%) ja 1500-2000 € (63%). Vähem vastajaid on 

andnud, aga hinnangu „väga oluline“ sellistes leibkonna kuu netosissetuleku gruppides 

nagu 340-499 € (50%), 500-799 € (54%) ja  800-999 € (59%). 

Järelikult on tervisliku toidu söömine väga oluline madalama leibkonna netosissetulekuga 

tarbijatele. Vähem oluline, aga tarbijatele, kelle leibkonna kuu netosissetulek jääb 

vahemikku 340-999 €.  

 

Joonis 15. Tervisliku toidu olulisuse hinnang vastajate leibkonna kuu netosissetuleku järgi. 

Allikas: Autori koostatud  
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Jooniselt 16 on näha, et väga oluliseks peavad toidu valmistamist vastajad, kelle leibkonna 

netosissetulek kuus on 340-499 € (83%) ja kuni 340 € (71%). Nii väga oluliseks ei pea, aga 

ise toidu valmistamist vastajad, kelle leibkonna kuu netosissetulek on 800-999 € (55%), 

1000-1499 € (53%), 1500-2000 € (55%) ja rohkem kui 2000 € (56%). Kõige vähem 

peavad toidu ise valmistamist väga oluliseks, aga vastajad, kelle leibkonna netosissetulek 

kuus on 500-799 € (42%). 

Järelikult on ise toidu valmistamine väga oluline vastajatele, kelle leibkonnas on madalam 

netosissetulek kuus. Sissetuleku kasvades, aga muutub ise toidu valmistamine tarbija jaoks 

vähem oluliseks. 

 

Joonis 16. Ise toidu valmistamise olulisuse hinnang vastajate leibkonna kuu 

netosissetuleku järgi. Allikas: Autori koostatud  

Järgneval joonisel 18 on kõige vähem olulise toiduga seotud tegevuse hinnangud erinevate 

leibkonna kuu netosissetulekute järgi. Vähem olulisteks tegevusteks pidasid vastajad töö 

tegemist talus.  

Jooniselt 18 on näha, et pigem ei ole oluline talus töö tegemine ja oma toidu kasvatamisse 

panuse andmine vastajatele, kelle leibkonna netosissetulek on rohkem kui 2000 € (29%). 

Väga oluliseks peavad seda tegevust, aga vastajad, kelle leibkonna netosissetulek on 340-

499 € (33%) või kuni 340 € (29%). Ülejäänud leibkonna kuu netosissetuleku grupid on 

rohkem seisukohal „nii ja naa“. 
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Järelikult madalama leibkonna netosissetulekuga tarbijad peavad talus töö tegemist ja oma 

toidu kasvatamisse panuse andmist olulisemaks kui kõrgema leibkonna netosissetulekuga 

tarbijad. Autori arvates võib see olla tingitud sellest, et kõrgema sissetulekuga tarbija elu 

on kiirem ja jääb vähem aega sellisteks tegevusteks. 

 

Joonis 18. Talus töö tegemise ja oma toidu kasvatamisse panuse andmise olulisuse 

hinnang vastajate leibkonna kuu netosissetuleku järgi. Allikas: Autori koostatud  

Erinevates leibkonna kuu netosissetuleku gruppide hinnanguid vaadeldes selgus, et maitse 

on kõige olulisem vastajatele, kelle leibkonna netosissetulek kuus on 1500-2000€ või 340-

499 €. Vaid väiksele osale 340-499 € netosissetulekuga (8%) leibkonna jaoks ei ole maitse 

nii oluline, autori arvates võivad olla need tarbijad ilmselt hinnatundlikumad ega pea 

maitset seetõttu nii oluliseks. Tervislikkust, aga peavad väga oluliseks vastajad, kelle 

leibkonna netosissetulek kuus on kuni 340 €. Tervislikkust ja ökoloogiliselt puhtaid 

köögivilju, aga ei pea väga oluliseks tarbijad, kelle leibkonna netosissetulek kuus on 500-

799 €. Brändi nimi üldiselt ei ole oluline tarbija jaoks, kuid madalama sissetulekuga 

tarbijad peavad seda mingil määral oluliseks. Autori arvates võib see olla tingitud sellest, 

et madalama sissetulekuga tarbijad on vähem enesekindlad ning seega on huvitatud 

rohkem brändi nimest.   

Uurimusest selgus ka see, et värske toidu söömist peavad väga oluliseks vastajad, kelle 

leibkonna netosissetulek kuus on kuni 500 eurot ja vastajad, kelle leibkonna netosissetulek 

kuus on rohkem kui 1000 eurot. Mitte nii oluliseks, aga ei pea värske toidu söömist 

vastajad, kelle leibkonna netosissetulek jääb vahemikku 500-1000 eurot. Tervisliku toidu 
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söömine on, aga väga oluline kuni 340 € leibkonna netosissetulekuga tarbijatele. Ise toidu 

valmistamist peavad väga oluliseks vastajad, kelle leibkonnas on madalam netosissetulek 

kuus, sissetuleku kasvades, aga muutub see tegevus tarbija jaoks vähem oluliseks. Talus 

töö tegemist üldiselt ei peeta väga oluliseks. Selgus, et madalama leibkonna kuu 

netosissetulekuga tarbijad peavad talus töö tegemist ja oma toidu kasvatamisse panuse 

andmist olulisemaks kui kõrgema leibkonna kuu netosissetulekuga tarbijad. Autori arvates 

võib see olla tingitud sellest, et kõrgema sissetulekuga tarbija elu on kiirem ja jääb vähem 

aega sellisteks tegevusteks.  

 

2.3. Kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) nõudlust 

mõjutavad tegurid 

Küsimusele „Kui ahvatlevad on Teile järgmised võimalused osta toitu otse tootjalt?“ toodi 

enim välja taluturg, mis väga meeldis 51% (joonis 19). Väga meeldis vastajatel ka 

mahetoitu müüv toidupood  44%, võimalus korjata ise omale saak 30% ja internetist kauba 

tellimine 26%. Pigem meeldis 38% vastajatele nii avaturg kui ka CSA (kogukonna poolt 

toetatud põllumajandus) ja 29% vastajatele maanteeäärne müügipunkt.  

Andmetest selgub, et kõige enam meeldivad tarbijale juba tuttavad võimalused osta toitu 

otse tootjalt ehk siis taluturg ja mahetoitu müüv toidupood. Need otseturunduskanalid on 

ka tarbijale ilmselt kõige rohkem silma jäänud. Näiteks Tartus asub taluturg Lõunakeskuse 

sissekäigu juures, seega näeb tarbija seda võimalust osta toitu otse tootjalt juba keskusesse 

astudes. Samas on andmetest näha, et tarbija on huvitatud ka ise omale saagi korjamisest ja 

ka CSAst (kogukonna poolt toetatud põllumajandus).  

Kuna 38% vastajaid, aga andsid kogukonna poolt toetatud põllumajandusele hinnangu 

„pigem meeldib“, siis võib järeldada, et CSAsse suhtutakse mõningase ettevaatlikkusega, 

mis autori arvates võib olla tingitud sellest, et ei teata mudelist väga palju, kuna see on 

Eesti jaoks uus (joonis 19). Samas, aga kui vaadata joonist 20, siis on näha, et kogu 

vastajatest 61% on andnud kogukonna poolt toetatud põllumajandusele (CSA) hinnangu 

„väga meeldib“ või „pigem meeldib“, siit võib järeldada, et sellise mudeli suhtes on siiski 

tarbijal huvi.  
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Joonis 19. Otseturunduskanalite eelistused. Allikas: Autori koostatud  

Et välja selgitada, millised tingimused mõjutavad kõige rohkem kogukonna poolt toetatud 

põllumajandusega (CSA) liitumist, palus autor küsitluses hinnata erinevaid tingimusi. 

Joonisel 20 on toodud vastajate hinnangud neile tingimustele. Kõige olulisemaks pidas 

54% vastajatest CSA aktsia hinda, teiseks peeti väga oluliseks kaugust kauba kättesaamise 

punktist, 51% ja kolmandaks kauba valikut, 50%. Kauba kogust, mida iga nädal saadakse 

pidas 49% vastajatest pigem oluliseks. Hinnangu „nii ja naa“ andis 33% vastajatest 

osalemisele tootmistegevuses.  

 

Joonis 20. Kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) liitumiseks olulised 

tingimused. Allikas: Autori koostatud  
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tarbijale lähedal ning kaubavalik ei tohiks olla väga väike. Osalemist tootmistegevuses, aga 

üldiselt tarbijad ei pea vajalikuks, järelikult tarbija usaldab tootjat ja on teadlik kuidas 

toimub tootmine.  

Et aga selgusele jõuda, millist hinda oleks tarbija valmis üldse maksma CSA aktsia eest, 

siis küsitluse lõpus palus autor teha vastajal valik erinevate hinnavahemike vahel. 

Küsimuses oli ära märgitud ka see, et täisaktsia puhul oleks iganädalases toidukastis piisav 

kogus köögivilju neljaliikmelisele perele. Selgus, et 39% vastajates oleks nõus maksma 

vähem kui 300 €, 32% vastajatest 300-499 €. 16% vastajatest oleks nõus maksma 450-599 

€, 8% vastajatest 600-749 € ja kõigest 5% vastajatest oleksid nõus maksma 750-899 € 

aastas (joonis 21). 

 

Joonis 21. Hind, mida vastaja oleks nõus maksma kogukonna poolt toetatud 

põllumajanduse (CSA) aktsia eest aastas. Allikas: Autori koostatud  

Nende andmete põhjal selgub, et Eesti tarbija on küllaltki hinnatundlik. Enamus vastajaid 

ei ole valmis maksma CSA aktsia eest kõrgemat hinda kui 450 € ja väga vähesed vastajad 

maksaksid CSA aktsia eest rohkem kui 750 €. Aastas tähendab see, et kui täisaktsia hind 

oleks 300 € ja hooaja pikkuseks umbes neli kuud (juuni, juuli, august, september), siis 

nädalase kasti maksumuseks oleks umbes 18 €, mida tarbija on nõus maksma. 

Uurimuses selgus, et ankeetküsitluses loetletud erinevatest võimalustest osta toitu otse 

tootjalt meeldisid kõige enam tarbijale juba tuttavad võimalused ehk siis taluturg ja 

mahetoitu müüv toidupood. Autori arvates võib see olla tingitud sellest, et need 

otseturunduskanalid on tarbijale rohkem silma jäänud. Näiteks Tartus asub taluturg 

Lõunakeskuse sissekäigu juures, seega näeb tarbija seda võimalust osta toitu otse tootjalt 

juba keskusesse astudes.  
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Selgus ka, et kogukonna poolt toetatud põllumajandusse suhtutakse küll mõningase 

ettevaatlikkusega, mis on ilmselt tingitud sellest, et Eesti tarbija piisavalt ei tunne seda 

mudelit, siis siiski 61% vastajatele see mudel pigem meeldib. Seega võib järeldada, et on 

olemas mõningane tarbijapoolne huvi sellele mudelile. 

CSAga liitumisel, aga peab tarbija kõige olulisemaks aktsia hinda, kauba kättesaamise 

punkti ja kauba valikut. Seega ei tohiks aktsia hind olla väga kõrge, kauba kättesaamise 

punkt peaks olema tarbijale lähedal ning kaubavalik ei tohiks olla väga väike. Osalemist 

tootmistegevuses, aga üldiselt tarbijad ei pea vajalikuks, järelikult tarbija usaldab tootjat ja 

on teadlik kuidas toimub tootmine. 

Uurimuse andmete põhjal selgus ka see, et Eesti tarbija on küllaltki hinnatundlik. Enamus 

vastajaid ei ole valmis maksma CSA aktsia eest kõrgemat hinda kui 450 € ja väga vähesed 

vastajad maksaksid CSA aktsia eest rohkem kui 750 €. 

 

2.3.1. Kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) nõudlust mõjutavad tegurid 

sissetuleku järgi   

Selleks, et näha, millise sissetulekuga inimesed oleksid rohkem huvitatud kogukonna poolt 

toetatud põllumajandusest (CSA), vaatles autor erinevate leibkonna netosissetulekute järgi 

meeldivuse hinnangut otseturunduskanalile CSA.  

Jooniselt 22 on näha, et pigem meeldib kogukonna poolt toetatud põllumajandus (CSA) 

vastajatele, kelle leibkonna netosissetulek on kuni 340 € (57%), 1500-2000 € (55%), 800-

999€ (50%), 1000-1499 € (41%) ja 500-799 € (29%). Vastajad, aga kelle leibkonna 

netosissetulek on 340-499 € (50%) või rohkem kui 2000 € (36%) on rohkem arvamusel 

„nii ja naa“. 

Järelikult enamusele erineva leibkonna sissetulekuga inimestele CSA mudel pigem 

meeldib. Vähem meeldib ainult vastajatele, kelle leibkonna kuu netosissetulek on 340-499 

€.  
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Joonis 22. Kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) meeldivuse hinnang vastajate 

leibkonna kuu netosissetuleku järgi. Allikas: Autori koostatud  

Järgnevatelt joonistelt 23, 24, 25 on näha kuidas vastajad erinevates leibkonna 

netosissetulekuga gruppides on hinnanud kõige olulisemaid tingimusi kogukonna poolt 

toetatud põllumajandusega (CSA) liitumiseks.  

Jooniselt 23 selgub, et pigem oluliseks peavad toote hinda või aktsia hinda vastajad, kelle 

leibkonna kuu netosissetulek on kuni 340 € (57%) ja rohkem kui 2000 € (49%). Ülejäänud 

leibkonnad netosissetuleku järgi, aga üldiselt peavad aktsia või toote hinda väga oluliseks. 

Pole üldse oluline ei vastanud ükski sissetuleku grupp. Mitme nõudlust mõjutava teguri 

uurimisel selgub, et 500-799 € leibkonna netosissetulekuga, inimeste seas on päris palju 

neid, kes ei hinda nii väga tervislikkust ja joonise 23 põhjal tuleb välja ka see, et nende 

jaoks on kõige olulisem hind. 

  

Joonis 23. Toote hinna või aktsia hinna olulise hinnang, et liituda kogukonna poolt 

toetatud põllumajandusega (CSA) erinevate leibkonna kuu netosisstulekute järgi. Allikas: 
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Jooniselt 24 on näha, et väga oluliseks peavad kauba kättesaamise punkti kaugust kõik 

vastajad, olenemata, sellest, milline on leibkonna netosissetulek kuus. Kõige rohkem on 

hinnanud kauba kättesaamise punkti väga oluliseks, aga vastajad, kelle leibkonna 

netosissetulek on 340-499 € ja kõige vähem on hinnanud seda väga oluliseks vastajad, 

kelle leibkonna netosissetulek on 800-999 € (41%) kuus. 

Järelikult on kauba kättesaamise punkti kaugus kõige olulisem vastajatele, kelle leibkonna 

netosissetulek kuus on madalam. Sissetuleku kasvades, aga pole see enam nii väga oluline. 

 

Joonis 24. Kauba kättesaamise punkti kauguse olulise hinnang, et liituda kogukonna poolt 

toetatud põllumajandusega (CSA) erinevate leibkonna kuu netosisstulekute järgi. Allikas: 

Autori koostatud  

Jooniselt 25 selgub, et kauba valikut peavad kõige rohkem väga oluliseks vastajad, kelle 

leibkonna netosissetulek on 340-499 € (67%). Ülejäänud leibkonna kuu netosissetuleku 

grupid peavad üsna võrdselt kauba valikut väga oluliseks, kuid mitte nii oluliseks kui 

eelnevalt nimetatud leibkonna netosissetulekuga gruppi kuuluvad vastajad. Pigem 

oluliseks, aga peavad seda vastajad, kelle leibkonna kuu netosissetulek on kuni 340 € 

(57%).  

Seega järelikult võib öelda, et üldiselt on kõigile tarbijatele oluline kauba valik. Aga eriti 

oluliseks peavad kauba valikud tarbijad, kelle leibkonna netosissetulek jääb vahemikku 

340-499 €. 
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Joonis 25. Kauba valiku olulise hinnang, et liituda kogukonna poolt toetatud 

põllumajandusega (CSA) erinevate leibkonna kuu netosisstulekute järgi. Allikas: Autori 

koostatud  

Järgnevalt uuris autor, kuidas erinevate leibkonna kuu sissetulekutega vastajad hindasid 

erinevaid aktsia hinnavahemikke. Jooniselt 26 on näha, et vastajad, kelle leibkonna 

netosissetulek kuus on kuni 340 € maksaksid 57% vastajaid CSA aktsia eest 300-449 €. 

Vastajad, aga kelle leibkonna netosissetulekuks kuus on 340-499 € (58%), 500-799 € 

(54%), rohkem kui 2000 € (38%) ja 1500-2000 € (37%) maksaksid CSA aktsia eest vähem 

kui 300 €. 300-449 € oleks nõus maksma, aga vastajad, kelle leibkonna netosissetulek kuus 

on 1000-1499 € (36%). Kõige rohkem ehk 450-599 € oleks CSA aktsia eest nõus maksma 

vastajad, kelle leibkonna netosissetulek kuus on 800-999 €.   

 

Joonis 26. Hind, mida vastaja oleks nõus maksma kogukonna poolt toetatud 

põllumajanduse (CSA) aktsia eest aastas, vastajate leibkonna kuu netosissetuleku järgi . 

Allikas: Autori koostatud  
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Viimase joonise andmete põhjal võib järeldada, et tarbija leibkonna kuu netosissetuleku 

kasvades ei ole tarbija siiski nõus CSA aktsia eest maksma kõrgemat hinda. Pigem on nõus 

maksma natuke kõrgemat hinda tarbijad, kelle leibkonna kuu netosissetulek on kuni 340 

eurot.  

Uuringus püüdis autor välja selgitada, kuidas erineva leibkonna kuu netosissetulekuga 

vastajad on hinnanud CSA meeldimist. Selgus, et CSA meeldib enamusele erineva 

leibkonna sissetulekuga inimestele. Vähem meeldib ainult vastajatele, kelle leibkonna kuu 

netosissetulek on 340-499 €.  

Selgus ka see, et aktsia hinda peavad kõige olulisemaks tarbijad, kelle leibkonna 

netosissetulek kuus on 500-799 €. Kauba kättesaamise punkti kaugust peavad kõige 

olulisemaks tarbijad, kelle leibkonna netosissetulek kuus on madalam. Kauba valikut, aga 

peavad väga oluliseks tarbijad, kelle leibkonna netosissetulek jääb vahemikku 340-499 €.  

Uurimusest selgus ka, et kõrgema sissetulekuga tarbija ei ole nõus maksma kõrgemat hinda 

CSA aktsia eest, pigem on nõus natuke rohkem maksma madalama sissetulekuga tarbija.  
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KOKKUVÕTE 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas Eestis oleks tarbijapoolset nõudlust 

sellisele mudelile nagu kogukonna poolt toetatud põllumajandus (CSA).  

Käesoleva bakalaureusetöö teoreetilises osas tutvustas autor Eestis hetkel kasutatavaid 

otseturunduskanaleid. Tutvustati Eesti jaoks uut mudelit CSA ja selgitati kuidas, see mudel 

toimib. Põhjalikult analüüsiti erinevaid CSA nõudlust mõjutavaid tegureid.  

Uurimusest selgus, et tarbijat toidu ostmisel mõjutab kõige enam maitse, tervislikkus ja 

see, et köögiviljad oleksid ökoloogiliselt puhtad. Kõige vähem mõjutab tarbijat, aga 

ostuotsuse tegemisel brändi nimi. Toiduga seotud tegevuste osas peab tarbija oluliseks 

süüa värsket ja tervislikku toitu ning valmistada ise toitu, vähem oluliseks, aga uudsete ja 

eksootiliste köögiviljade kasutamist toidu valmistamisel ja töö tegemist talus. Erinevates 

leibkonna kuu netosissetuleku gruppide hinnanguid vaadeldes selgus, et kuigi maitse on 

kõige olulisem enamusele vastajatele, siis väiksele osale madalama sissetulekuga vastajate 

jaoks ei ole maitse nii oluline. Autori arvates võivad olla need tarbijad ilmselt 

hinnatundlikumad ega pea maitset seetõttu nii oluliseks. Brändi nimi üldiselt ei ole oluline 

tarbija jaoks, kuid madalama sissetulekuga tarbijad peavad seda mingil määral oluliseks. 

Autori arvates võib see olla tingitud sellest, et madalama sissetulekuga tarbijad on vähem 

enesekindlad ning seega on huvitatud rohkem brändi nimest. Ise toidu valmistamist ja talus 

töö tegemist ning oma toidu kasvatamisse panuse andmist peavad, aga olulisemaks  

madalam sissetulekuga tarbijad kui kõrgema sissetulekuga. Autori arvates võib see olla 

tingitud sellest, et kõrgema sissetulekuga tarbija elu on kiirem ja jääb vähem aega sellisteks 

tegevusteks. Uurimusest selgus ka tõsiasi, et tarbijad teevad oma ostud kõige tihedamini 

supermarketis, seega autori arvates on otseturundajal mõistlik teha oma müügipunktid, 

letid vms. supermarketite lähedusse. 

Erinevatest võimalustest osta toitu otse tootjalt, aga meeldisid kõige enam tarbijale juba 

tuttavad võimalused ehk siis taluturg ja mahetoitu müüv toidupood. Autori arvates võib see 

olla tingitud sellest, et need otseturunduskanalid on tarbijale rohkem silma jäänud. Näiteks 

Tartus asub taluturg Lõunakeskuse sissekäigu juures, seega näeb tarbija seda võimalust 



45 

 

osta toitu otse tootjalt juba keskusesse astudes. Uurimusest selgus ka, et kogukonna poolt 

toetatud põllumajandusse suhtutakse küll mõningase ettevaatlikkusega, mis on ilmselt 

tingitud sellest, et Eesti tarbija piisavalt ei tunne seda mudelit, siis siiski 61% vastajatele 

see mudel pigem meeldib. Seega võib järeldada, et on olemas mõningane tarbijapoolne 

huvi sellele mudelile. CSAga liitumisel, aga peab tarbija kõige olulisemaks aktsia hinda, 

kauba kättesaamise punkti ja kauba valikut. Seega ei tohiks aktsia hind olla väga kõrge, 

kauba kättesaamise punkt peaks olema tarbijale lähedal ning kaubavalik ei tohiks olla väga 

väike. Osalemist tootmistegevuses, aga üldiselt tarbijad ei pea vajalikuks, järelikult tarbija 

usaldab tootjat ja on teadlik, kuidas toimub tootmine. Uurimuse andmete põhjal selgus ka 

tõsiasi, et Eesti tarbija on küllaltki hinnatundlik. Enamus tarbijad ei ole valmis maksma 

CSA aktsia eest kõrgemat hinda kui 450 € ja väga vähesed tarbijad maksaksid CSA aktsia 

eest rohkem kui 750 € ja kõige suurem osa vastajaid oleks nõus maksma CSA täisaktsia 

eest aastas 300 €. Arvestades, et hooaja pikkuseks oleks umbes neli kuud (juuni, juuli, 

august, september), siis nädalase kasti maksumuseks oleks umbes 18 €, mida tarbija on 

nõus maksma. Erinevate leibkonna kuu netosissetuleku gruppide vaatlemisel selgus, aga et 

CSA meeldib enamus tarbijatele, vähem meeldib ainult vastajatele, kelle leibkonna kuu 

netosissetulek on 340-499 €.  

 CSA aktsia hinda, aga peavad kõige olulisemaks tarbijad, kelle leibkonna netosissetulek 

kuus on 500-799 €. Kauba kättesaamise punkti kaugust peavad olulisemaks madalama 

sissetulekuga tarbijad ja kauba valikut peavad väga oluliseks tarbijad, kelle leibkonna 

netosissetulek jääb vahemikku 340-499 €. Selgus ka, et kõrgema sissetulekuga tarbija ei 

ole nõus maksma kõrgemat hinda CSA aktsia eest, pigem on nõus natuke rohkem maksma 

madalama sissetulekuga tarbija. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et vastajatel tundus olevat huvi CSA mudeli vastu ning seega kui 

täisaktsia hind ei tuleks väga kõrge, siis võiks Eestis olla tulevikku sellele mudelile. 
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DEMAND FOR COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE 

(CSA) IN ESTONIA 

SUMMARY 

The research is written in Estonian and it is 47 pages, including 26 charts and 1 table, using 

20 sources.  

At present, many of Estonian rural areas in terms of employment and rural development 

are in relatively poor state. Small producers not being able to compete with major 

manufacturers is one of the reasons for this. One way for small producer to survive is to 

develop direct marketing. At the moment, Estonian consumer has the option to receive 

goods directly from small producers, but the consumer has no obligation to purchase. CSA 

(community supported agriculture) as a direct marketing model has become quite popular 

in the US. CSA model is useful for both parties, the consumer gets healthy food and the 

producer gets a guarantee that his goods will be certainly purchased. CSA could be one 

way for small producers to create a solid consumer base in Estonia.  

The goal of this bachelor thesis is to examine if there is consumer demand for community 

supported agriculture (CSA) in Estonia. The following research tasks were set in order to 

achieve the goal: 

1) to provide an overview of community supported agriculture (CSA) principles and 

to describe the factors affecting demand for community supported agriculture 

(CSA); 

2) to conduct a survey among consumer and find the factors affecting demand for 

community supported agriculture (CSA). 

The research is based on primary data and uses questionnaire survey as the execution 

method, quantitative analysis is used for the analysis. 

The study revealed that, for food purchases, consumers are most influenced by the taste, 

healthfulness and whether the vegetables are ecologically clean. The study also shows that 

eating fresh and healthy food and preparing food by themselves, are most important food 
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related activities for consumers while using exotic vegetables and working on the farm are 

not. Looking at the survey results by the various household net monthly incomes it reveals 

that although the taste is the most important factor to the majority of people, for a small 

part of the lower-income people taste is not so important. The author thinks that these 

consumers are more price-sensitive and, therefore they do not consider taste as important. 

The brand name generally is not important for the consumer, but the lower-income 

consumers consider this, to some extent, as important. The author believes that this may be 

due to the fact that lower-income consumers are less confident and therefor are more 

interested in the brand name. However the consumers with lower-income are more 

interested in cooking from scratch and working in farm than the consumers with higher 

income. The author thinks that this may be due to the fact that higher-income consumer´s 

life runs at a faster pace and they have less time for such activities. The study also revealed 

that supermarkets are the most often used outlets by consumers, therefore author believes 

that, for the direct distributor, it is wise to put his sales counters and sales points near 

supermarkets.   

It appears that from the different possibilities, to buy food directly from the producer, the 

consumers mostly prefers direct marketing channels which are more familiar, such as 

farmers market and organic food shop. The author believes that this may be due to the fact 

that those direct marketing channels are more visible to the consumers. For example in 

Tartu the farmers market is located in the entrance of Lõunakeskus, so it gives to the 

consumer an opportunity to buy food directly from the producer already when they enter to 

the Lõunakeskus shopping center. The study also showed that people feel a bit cautious 

about community supported agriculture (CSA), which is probably due the fact that 

Estonian consumers are not familiar with this model; however 61% of the respondents 

rather like this model. From this, it can be concluded that there is a consumer´s interest for 

the model. For the consumer to join the CSA, they consider share price, delivery location 

and the choice of goods as their most important decision making factors. Therefore, the 

share price should not be very high, the delivery point should be close to the consumer and 

the variety of goods should be wide. The study revealed that the consumers generally do 

not consider it necessary to participate in activities linked to production, therefore it can be 

concluded that the consumers trust the producer and are aware of how the production takes 

place. The survey results also revealed the fact that Estonian consumers are quite price-

sensitive. Most consumers are not willing to pay higher price than 450 € for the share of 
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CSA and very few consumers would pay more than 750 € and the majority of respondents 

would be willing to pay 300 € for the full share of CSA per year. Given that the length of 

the season would be about four months (June, July, August, September), 18 € would be the 

cost the consumer is willing to pay for a weekly box of goods. Looking at the various 

household net monthly income groups it reveals that the majority of consumer like CSA, 

only those respondents whose household monthly net income is 340-499 € like it less. 

However, CSA share price is most important to the consumers whose household monthly 

net income is 500-799 €. The distance of the delivery point is more important for lower 

income consumers and the choice of goods are more important to the consumers whose net 

household income ranges from 340-499 €. The study also showed that higher-income 

consumers are not willing to pay a higher price for the share of the CSA, rather are lower 

income consumers willing to pay a little more.  

In conclusion, the respondents seemed to be interested in the CSA model, and therefore, if 

the full share price would not be high, the model could have future in Estonia. 
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LISAD 

Lisa 1. Autori koostatud ankeetküsitlus 

Tere! 

Olen Kristine Sari, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi III kursuse tudeng ja kirjutan 
bakalaureusetööd teemal „Kogukonna poolt toetatud põllumajanduse (CSA) nõudlus Eestis“. Bakalaureustöö 
eesmärgiks on uurida, kas Eestis oleks tarbijapoolset nõudlust CSA-le (community supported agriculture – 
kogukonna poolt toetatud põllumajandus). Kogukonna poolt toetatud põllumajandus (CSA) on toiduainete 
tootmise ja turustamise süsteem, mis otseselt ühendab põllumajandustootjad ja tarbijad. Lühidalt tähendab 
see seda, et tarbija ostab osaku talu saagist enne hooaja algust ning saab vastu iga nädal kasti toodangut. 
Küsimustikule vastamine on anonüümne ja vastuseid kasutatakse statistilisel kujul ainult bakalaureusetöö 
jaoks. Küsimustele vastamiseks kulub aega 5 -10 minutit. 

Aitäh! 

1. Kui olulised on Teile järgmised faktorid riknevate toidukaupade (värskete puu- ja 
köögiviljade, munade, piima- ja lihatoodete) ostmisel: 

 
Väga oluline Pigem oluline Nii ja naa 

Pigem ei ole 
oluline 

Pole üldse 
oluline 

Toiteväärtus 
     

Tervislikkus 
     

Orgaaniliselt 
toodetud 

     

Maitse 
     

Sortiment 
     

Mugav 
pakend 

     

Välimus 
     

Mõju 
keskkonnale 

     

Ökoloogiliselt 
puhtad 
köögiviljad 
(vähene 
pestitsiidide 
kasutamine) 

     

Kohalik toode 
     

Brändi nimi 
     

Toote 
müügikoht      

Hind 
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2. Kui tihti Te ostate oma leibkonnale toitu järgmistest müügikanalitest? 

 

Vähemalt 
kaks või 
kolm korda 
nädalas 

Korra 
nädalas 

Kaks või 
kolm korda 
kuus 

Korra kuus 
Vähem kui 
korra kuus 

Mitte 
kunagi 

Supermarket 
(nt Rimi, 
Prisma, 
Konsum jne) 

      

Nurgapoest 
või 
keldripoest       

Mahetoitu 
müüvast 
toidupoest       

Taluturult (nt 
Lõunakeskuse 
Taluturg)       

Avaturult 
      

Otse tootjalt 
      

Muu tüüp 
      

 
Kui vastasite muu tüüp, siis milline? 

 

3. Millisel määral nõustute järgmiste väidetega: 

 
Väga oluline Pigem oluline Nii ja naa 

Pigem ei ole 
oluline 

Pole üldse 
oluline 

Pean oluliseks 
tervislikku toitu 

     

Pean oluliseks süüa 
värsket toitu 

     

Pean oluliseks 
valmistada ise toitu 

     

Pean oluliseks 
uudsete, eksootiliste 
köögiviljade 
kasutamist toidu 
valmistamisel 

     

Pean oluliseks elada 
keskkonnasõbralikult

     

Pean oluliseks 
toetada kohalikku 
väiketootjat      

Pean oluliseks teha 
tööd talus ja anda 
panus oma toidu 
kasvatamisse 

     

Pean oluliseks näha, 
kus kohast mu toit 
tuleb      
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Palun lugege hoolikalt läbi järgnevad võimalused, kuidas saaks osta toitu otse väiketootjalt: 

Mahetoitu müüvad toidupoed – toidupoed, kus müüakse toidukaupu, mis on mahedalt kasvatatud ja 
toodetud. 

Taluturg – on turg, kus võivad oma kaubaga kaubelda vaid kohalikud tootjad. Näiteks 
Lõunakeskuse taluturg, Pärnu Taluturg, Viimsi taluturg jne. 

Avaturg - on turg, kus ei ole nõudmist, et kaupleja peab olema kohalik tootja. Kaubelda võib ka 
imporditud kaubaga.  

Maanteeäärne müügipunkt – müügipunkt, mis asub talu lähedal tee ääres. Suvel on selline 
talutoodete müümine Eestis üsna populaarne näiteks Peipsi äärsetes piirkondades.  

Korja ise oma saak - Väiketootjad pakuvad tarbijale võimalust korjata ise omale saak. Seda meetodit 
kasutatakse näiteks maasikate puhul.  

Internetist kauba tellimine – kliendil on võimalus tellida omale toitu internetist või ökopoest. Kaup 
tuuakse kas kokkulepitu punkti või kliendile koju. Sellega tegelevad nt erinevad toiduringid.  

CSA (kogukonna poolt toetatud põllumajandus) – CSA meetodi puhul jagab tarbija 
põllumajandustootjaga tootmisega seotud riske. See tähendab, et tarbija ostab põllumajandustootjalt 
hooaja alguses aktsia, mille eest saab vastu iga nädalal hooaja jooksul kasti toodangut. Meetod on 
kasulik mõlemale poolele, tarbija saab tervisliku toidu ja tootja saab garantii, et tema toodang 
kindlasti ära ostetakse. 

 

4. Kui ahvatlevad on Teile järgmised võimalused osta toitu otse tootjalt? 

 
Väga meeldib Pigem meeldib Nii ja naa 

Pigem ei 
meeldi 

Üldse ei 
meeldi 

Mahetoitu 
müüv 
toidupood      

Taluturg 
     

Avaturg 
     

Maanteeäärne 
müügipunkt 

     

Korja ise oma 
saak 

     

Internetist 
kauba tellimine 

     

CSA 
(kogukonna 
poolt toetatud 
põllumajandus) 
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5. Kui oluliseks peate järgnevaid tingimusi, et liituda CSA-ga? 

 
Väga oluline Pigem oluline Nii ja naa 

Pigem ei ole 
oluline 

Pole üldse 
oluline 

Toote hind või 
aktsia hind 

     

Kaugus kauba 
kättesaamise 
punktist      

Kauba valik 
     

Kauba kogus, 
mis saadakse iga 
nädal      

Osalemine 
tootmistegevuses

     

 
 
6. Kui palju Te oleksite nõus maksma CSA aktsia eest aastas? (iganädalases kastis oleks piisav 
kogus köögivilju neljaliikmelisele perele) 

 Vähem kui 300€ 

 300-449€ 

 450-599€ 

 600-749€ 

 750-899€ 

 Üle 900€ 

7. Mis on Teie sugu? 

 Mees 

 Naine 

8. Kui vana Te olete? 

 Noorem kui 20 

 20-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 Vanem kui 65 

9. Mis rahvusest Te olete? 

 Eestlane 

 Venelane 

 Muu:  
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10. Milline on Teie amet? 

 Juhtivtöötaja 

 Ettevõtja 

 Teenindaja 

 Spetsialist 

 Kontoritöötaja 

 Ehitaja 

 Transporditööline 

 Töötu 

 Kodune 

 Õpilane/Üliõpilane 

 Pensionär 

 Muu:  

11. Milline on Teie haridustase? 

 Põhiharidus 

 Keskharidus 

 Kutseharidus 

 Kõrgharidus 

 Madalam kui põhiharidus 

12. Kui suure osa ostate Teie leibkonna toidust? 

 Kogu toidu või suurema osa sellest 

 Poole sellest 

 Vähem kui poole sellest 

13. Mitu leibkonnaliiget on Teie leibkonnas? 

 

14. Mitu leibkonnaliiget teenib sissetulekut Teie leibkonnas? 
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15. Milline on Teie leibkonna netosissetulek kuus? 

 Kuni 340€ 

 340-499€ 

 500-799€ 

 800-999€ 

 1000-1499€ 

 1500-2000€ 

 Rohkem kui 2000€ 

16. Millises linnas või maakonnas Te elate? 
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